
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το IIEK New York College, 
συνεχίζει την συνεργασία του με τον καταξιωμένο Executive 
Chef κ. Πρασατζή Χρυσόστομο. Με 15χρονη πορεία και 
πολύτιμη εμπειρία στο χώρο της μαγειρικής , ως διευθυντής 
σπουδών του τμήματος μαγειρικής τέχνης σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, ο κ. Πρασατζής, οργανώνει και επιβλέπει στενά 
την φοίτηση των σπουδαστών μας, με κύριο μέλημα και 
σκοπό, την αναβάθμιση του κλάδου της μαγειρικής και την 
εξαγωγή σπουδαστών, έτοιμων να ανταπεξέλθουν στον 
σύγχρονο εστιατορικό και ξενοδοχειακό χώρο.   
Από το 2014 είναι σύμβουλος επαγγελματικής αγοράς της 
εταιρίας Optima AE, με εξειδικευμένες γνώσεις στα προϊόντα 
της εταιρίας και την χρήση τους,  αλλά και της εγχώριας 
αγοράς στόχου των προϊόντων της εταιρίας. Παράλληλα, 
συνεργάζεται , προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
στελεχώνοντας με τις ομάδες του, με αναγνωρισμένα και 
αγαπημένα από το κοινό εστιατόρια και ξενοδοχεία σε 
Σαντορίνη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.' 

Χρυσόστομος 
Πρασατζής 

Θανάσης 
Γεωργούλης 

Ο Θανάσης Γεωργούλης έχει φοιτήσει στο Τμήμα 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει IT Specialist στην 
Abbott  Diabetes Care Hellas και Programmer στο Τμήμα 
Research and Development της Pi – Systems. Επί σειρά ετών 
υπήρξε δημοσιογράφος στα έντυπα PC Master και PC  Master 
GOLD. 
Είναι o ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της ανεξάρτητης Ελληνικής 
εταιρίας παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών Tenebra Studios 
(www.tenebrastudios.com), στην οποία διατηρεί το ρόλο του 
Lead Programmer/Producer. Εκτός από βιντεοπαιχνίδια, η 
εταιρία έχει αναπτύξει εφαρμογές για κινητά και υπολογιστές, 
έχει μεταφράσει στα Ελληνικά γνωστά παιχνίδια του 
εξωτερικού και έχει συνεργασίες ετών με διεθνείς εταιρείες 
του χώρου. 
Τα τελευταία χρόνια απασχολείται παράλληλα ως Καθηγητής 
στο Τμήμα Web and Games Development του ΙΙΕΚ New York 
του εκπαιδευτικού ομίλου New York College. 

Κωνσταντίνα 
Μπεθάνη 

Η Κωνσταντίνα Μπεθάνη φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της 
Κρήτης και κατόπιν ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της 
σπουδές στο University of Essex στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επί 
σειρά ετών απασχολήθηκε στο Political Intelligence αρχικά 
στην έρευνα, έπειτα στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και κατόπιν σε εταιρία των ΗΠΑ. Έχει διατελέσει 
Διευθύντρια Marketing σε διάφορους φορείς. 
Είναι ιδρύτρια και συνιδιοκτήτρια της ανεξάρτητης Ελληνικής 
εταιρίας παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών Tenebra Studios 
(www.tenebrastudios.com), στην οποία διατηρεί το ρόλο της 
Marketing / Creative Director και συμπαραγωγού. Εκτός από 
βιντεοπαιχνίδια, η εταιρία έχει αναπτύξει εφαρμογές για 
κινητά και υπολογιστές, έχει μεταφράσει στα Ελληνικά 
γνωστά παιχνίδια του εξωτερικού και έχει συνεργασίες ετών 
με διεθνείς εταιρείες του χώρου. 
Τα τελευταία χρόνια απασχολείται παράλληλα ως 
Καθηγήτρια στο Τμήμα Web and Games Development του 
ΙΙΕΚ New York, μέλος του εκπαιδευτικού ομίλου New York 
College. 

Ανδρέας 
Γιαννακόπουλος 

Ο Ανδρέας Γιαννακόπουλος σπούδασε και εργάστηκε για 
πολλά χρόνια στην μ Βρετανία αποκτώντας εμπειρία και 
γνώση διεθνών απαιτήσεων. 
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάστηκε μεταξύ άλλων στον 
Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, στο Μέγαρο Μουσικής, καθώς και σε 
ξενοδοχεία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 
Την τριακονταετή και πλέον εμπειρία του, τα τελευταία χρόνια 
την εκμεταλλεύεται ως σύμβουλος ανάπτυξης ξενοδοχειακών 
μονάδων καθώς και ως εκπαιδευτικός σε τουριστικές σχολές 
και κολέγια, κάνοντας πράξη το ότι η γνώση πρέπει να 
μεταδίδεται . σήμερα διδάσκει στο ΙΙΕΚ NEW YORK τα 
μαθήματα της Οργάνωσης και λειτουργίας ξενοδοχείων 
καθώς και Τουρισμό. 



Η Δανάη Βαγιάκη ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της 
σπουδές στο τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του 
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης . Κατόπιν, συνέχισε τις 
σπουδές στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ειδίκευση στις  «Διαταραχές 
Θρέψης: Από την Παχυσαρκία στην Ψυχογενή Ανορεξία». 
Κατά την διάρκεια των σπουδών της υπήρξε εργαστηριακός 
βοηθός στο εργαστήριο «Τεχνολογικού & Ποιοτικού ελέγχου 
τροφίμων και ποτών» του τμήματος Διατροφής & 
Διαιτολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.  Πραγματοποίησε  την 
πρακτική της άσκηση στο Διαιτολογικό τμήμα του 
νοσοκομείου  «Γ.Ν.Α. Λαϊκό»  καθώς και στο ιατρείο 
παχυσαρκίας του «Γ.Ν.Α. Λαϊκό». 
Σήμερα ασκεί  το επάγγελμα του ιδιώτη Διαιτολόγου- 
Διατροφολόγου και παράλληλα παρέχει τις διαιτολογικές της 
υπηρεσίες στα δημοτικά Πολυιατρεία του Δήμου Παπάγου- 
Χολαργού. Έχει συνεργασία  με γυμναστήρια και παιδικές 
κατασκηνώσεις του νομού Αττικής  και συμμετέχει σε 
εκπαιδευτικές  ομιλίες σε σχολεία και σε ημερίδες  σχετικές με 
την διατροφή και την υγεία. 

Δανάη 
Βαγιάκη

Με πρώτο πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο 
Πειραιά, συνέχισε την ακαδημαϊκή της κατάρτιση με 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Προηγμένα 
Συστήματα Πληροφορικής του ίδιου Πανεπιστημίου. Τη 
δεδομένη στιγμή η φοιτητική της ιδιότητα βρίσκεται σε εξέλιξη 
με Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο «Internet 
of Things», του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. 
Η επαγγελματική της εμπειρία μετρά 9 χρόνια κατά τη 
διάρκεια των οποίων έχει υπάρξει μέλος διδακτικού 
προσωπικού τόσο σε δημόσια όσο και σε εξέχοντα ιδιωτικά 
ΙΕΚ και Κολλέγια της χώρας. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνεται 
στους συνεργάτες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του 
Πανεπιστημίου Πειραιά, σε τμήματα e-learning. 
Είναι κάτοχος της  πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας 
του ΕΟΠΠΕΠ. Είναι εξετάστρια του πρακτικού μέρους των 
εξετατάσεων πιστοποιήσης ΙΕΚ. Παράλληλα, με τα ανωτέρω 
είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος. 

Λένα 
Καπετανάκη

Στυλιανός 
Γιακέτας

Ο Γιακέτας Στυλιανός, αποφοίτησε αριστεύσας ως χημικός 
εργοδηγός στην Σιβιτανίδιο το 1984, και το 1989 αποφοίτησε 
από την Τεχνολογία Τροφίμων του ΤΕΙ Αθηνών. Ως χημικός 
εργοδηγός εργάστηκε στον ποιοτικό έλεγχο της 
κονσεβοποιείας Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ επί 3 πλήρεις περιόδους 
παραγωγής καθώς επίσης και στη βιομηχανία 
γαλακτοκομικών ΡΗΓΑΣ ΑΕ. Κατόπιν, ως τεχνολόγος 
τροφίμων στην ΕΒΓΑ ΑΕ από το 1991 έως το 2010 συνεχώς 
ως χεριστής Control room και προϊστάμενος παραγωγής. Το 
2004 ίδρυσε εργαστήριο αναλύσεως τροφίμων (χημείο). 
Διδάσκει από το 2013-2014 στα ΙΕΚ για την ειδικότητα 
«στέλεχος τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων και ποτών», ως 
πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων. 

Κωνσταντίνος 
Σαλεπτζής 

Μετά το λύκειο εισήχθη στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και στη 
συνέχεια πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές 
στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας 
του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επίσης μετεκπαιδεύτηκε στο 
Βερολίνο και στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians του 
Μονάχου με ειδίκευση στη διδακτική της γερμανικής ως ξένης 
γλώσσας. 
Εργάστηκε ως μεταφραστής σε μεταφραστικές εταιρείες και 
μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας δίδαξε τη 
γερμανική γλώσσα στα ξενοδοχειακά τμήματα του 
Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΙΕΚ 
Αναβύσσου). 
Συνέχισε ως αναπληρωτής καθηγητής Γερμανικών στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία της Αττικής. 



Κατέχει Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης καθώς επίσης είναι 
μέλος στο Μητρώο Διδασκόντων Κέντρων Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης. Σπούδασε Electronic Imaging and Media 
Communications στο Πανεπιστήμιο του Bradford στην Αγγλία. 
Το 2000 έλαβε ερευνητική επιχορήγηση από το 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ και 
ολοκλήρωσε τη Διδακτορική της Διατριβή στο Τμήμα 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Bradford στην Αγγλία 
το 2004. Τα ερευνητικά πεδία που επικεντρώθηκε ήταν αυτά 
των Virtual Environments, Video Games, Human-Computer 
Interaction, Multimodal interfaces, Speech Recognition, 
Speech Control, Digital Acoustics και Informatics. 
Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Bradford στην Αγγλία, στο 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Ιδιωτικά και Δημόσια ΙΕΚ, σε 
Κολλέγια, σε Ιδιωτικά Σχολεία και σε άλλους Εκπαιδευτικούς 
Οργανισμούς. Συμμετέχει ενεργά σε Εθνικά και Διεθνή 
Συνέδρια από το 2002. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 
επικεντρώνονται στους τομείς των Human-Computer 
Interaction (HCI), Interface Design (UI) και User Experience 
(UX) σε interactive multimedia εφαρμογές. Έχει συγγράψει 
βιβλίο με τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ». 

Δρ Ελένη Χ. 
Σπυρίδου 

Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ και έχει μεταπτυχιακό ΜΒΑ από 
το Πανεπιστήμιο του Detroit, Michigan, USA με ειδίκευση στην 
εφαρμογή λογισμικών σε επιχειρήσεις. Έζησε και εργάστηκε 
στην Αμερική πριν απασχοληθεί σε μεγάλες πολυεθνικές 
επιχειρήσεις του πετρελαϊκού κλάδου όπως την Mobil, την BP 
και τα Ελληνικά Πετρέλαια για 28 χρόνια με έδρα την Αγγλία, 
την Ολλανδία και την Ελλάδα. Κύριο αντικείμενο της εργασίας 
του στο εξωτερικό ήταν η αριστοποίηση των διαδικασιών σε 
όλες τις χώρες τις Ευρώπης και η εφαρμογή τους σε κοινή 
πλατφόρμα στο λογισμικό SAP. Επίσης εργάστηκε στην 
διεύθυνση του κεντρικού εσωτερικού ελέγχου στις ως άνω 
εταιρίες με ευθύνη όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στην 
Ελλάδα εργάστηκε στην εταιρία ΒΡ και στα Ελληνικά 
Πετρέλαια ως διευθυντής εσωτερικού ελέγχου με ευθύνη τις 
χώρες της ανατολικής Μεσογείου. Επίσης κατείχε την θέση 
του διευθυντή οικονομικών του ναυτιλιακού τμήματος της ΒΡ 
με υπευθυνότητα τις χώρες Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο. 
Τέλος υπήρξε διευθυντής πιστωτικού ελέγχου για της ΒΡ. Στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο κ. Πατσώνης έχει 
εκτεταμένη εμπειρία στην καθοδήγηση και εκπαίδευση των 
εργαζομένων σε θέματα τήρησης των διαδικασιών με σκοπό 
της προσαρμογή και την βελτιστοποίησή τους. Παράλληλα 
έχει διδάξει οικονομικά μαθήματα σε δημόσια ΙΕΚ για πάνω 
από 10 χρόνια. 

Ασημάκης 
Πατσώνης 

Στυλιανή 
Πέτρου

Η Πέτρου Στυλιανή είναι Πτυχιούχος του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Πειραιά του τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και έχει Αδεια 
Ασκήσεως Επαγγέλματος «Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ 
Τάξης» 
Από το 1983 έως το 1985 εργάστηκε στις «Ναυτιλιακές και 
Τουριστικές Επιχειρήσεις Αιγαίου ΑΕ» ενώ απο το 1986 εως 
το 1991 εργάστηκε ως λογίστρια στην εταιρεία «Π. Χ. 
Αφρουδάκης ΟΕ». 
Από το 1991 έως το 1993 εργάστηκε στις «Ελληνικές Γεωργικές 
Ασφαλίσεις» και από το 1993 έως σήμερα εργάστηκε ως 
Εξωτερικός Συνεργάτης Εταιρειών.  

Σπυρίδων Γ.Κ. 
Χαντζησαλάτας  

O Δρ. Σπυρίδων Χαντζησαλάτας είναι Ρομποτικός 
Χειρουργός, Μαιευτήρ Γυναικολόγος,  Καθηγητής, Ακαδημαϊκος 
Υπεύθυνος, Συντονιστής Διευθυντής Τμήματος Νοσηλευτικής- 
Μαιευτικής στο ΙΙΕΚ NEW YORK. Είναι Πτυχιούχος Ιατρικής 1988 , 
Πτυχιούχος Νομικής 1995 και Πτυχιούχος Θεολογίας 2005 , με 
ΜASTERS (MSc) του University of London, Royal Postgraduate 
School – 1990, S.N.S.P.A. international Affairs και Ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης από την Diplomatische Akademie Wien (1997), 
Διεθνές δίκαιο (1996) U.B.R, CEDS, Γαλλικό Ινστιτούτο (2016), 
Ινστιτούτο Διπλωματίας και Παγκόσμιων Εξελίξεων 2016 και 
κάτοχος PhD Iατρικής 1992 και Φιλοσοφίας 2006 
Μεταδιδακτορική έρευνα: - University of Miami (1996) 
- University of London. Royal Medical School o Maternal and fedal 
Medicine (1999) o Sterility and fertility (2002) - Harvard Medical 
International, Postgraduate school “Cancer, present advances and 
future perspectives. University Boston S.U.A. (1695/2004) - 
Ομοιοπαθητική Ιατρική C Paster Institution (2008).  
Στο συγγραφικό έργο συγκαταλέγονται άρθρα, μελέτες, εργασίες, 
ανακοινώσεις, e-posters, συνεντεύξεις, δημοσιεύσεις σε περιοδικά, 
πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με διάφορα βιβλία ιατρικού, 
νομικού, θεολογικού και φιλοσοφικού περιεχομένου 
,δημοσιεύματα καθώς και προλόγισε σε επτά (7) βιβλία. 


