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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

• MSc (Master of Science), Αριστούχος, Καθηγητής Οικονομίας – Εκπαιδευτικός,   
Οικονομολόγος, με μεταπτυχιακή επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα: 
διδασκαλίας, εκπαιδευτικής πολιτικής και έρευνας-προγραμμάτων-υλικών, 
κοινωνιολογίας της γνώσης και εκπαιδευτικών πρακτικών, νέων μορφών 
εκπαίδευσης, αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, και ένταξης τεχνολογιών 
πληροφορίας-επικοινωνιών στην εκπαίδευση, του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

• BSc (Bachelor of Science), Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με επιστημονική 
εξειδίκευση σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών, στην Ελληνική 
επικράτεια. Κάτοχος άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος (Α.Μ.Α. 
9997046682) και πιστοποίησης διδακτικής-παιδαγωγικής επάρκειας. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

• Εργάζεται αρκετά χρόνια ως εκπαιδευτικός-καθηγητής διδασκαλίας των 
οικονομικών μαθημάτων (Α.Ο.Θ., Α.Ο.Δ.Ε., Λογιστική κλπ) και των 
μαθημάτων γενικής παιδείας (Ερευνητικές Εργασίες-Project, Πολιτική Παιδεία, 
Σ.Ε.Π., κλπ) σε όλες τις σχολικές τάξεις Λυκείου-Γυμνασίου. 

• Ενεργό στέλεχος σε πλήθος θεμάτων διοικητικής οργάνωσης (διαχείρισης και 
σύνταξης ωρολογίων προγραμμάτων, λειτουργίας, και παρακολούθησης 
σχολικών πληροφοριακών συστημάτων, αρχείου, πρακτικών, μητρώου κλπ) μιας 
σχολικής μονάδας. 

• Βαθμολογητής, Εξεταστής και Επιτηρητής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 
• Αρμόδιος καθηγητής ενημέρωσης των μαθητών για τη συμπλήρωση  

μηχανογραφικού δελτίου και των διαδικασιών, των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 
• Υπεύθυνος και συνοδός καθηγητής σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα-

δραστηριότητες του Υπουργείου Παιδείας (Βουλή των Εφήβων, Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Επιχειρηματικότητα κλπ). 

• Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων, του Τραπεζικού 
και Ασφαλιστικού ιδιωτικού τομέα, ως στέλεχος διοικητικού-οικονομικού για 
θέματα τιμολόγησης, εκτίμησης οικονομικού κινδύνου, παρακολούθησης, 
έκδοσης τραπεζικο-ασφαλιστικών προϊόντων καθώς και ελέγχου-διαχείρισης 
αντασφαλιστικού κινδύνου. 

• Ξεκίνησε την καριέρα του ως στέλεχος σε λογιστήρια εταιρειών και 
φοροτεχνικά γραφεία. 
 

 



ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

• Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε συστηματικά σε εκπαιδευτική έρευνα για την 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα που αφορούσε τη διδασκαλία των 
οικονομικών εννοιών-μαθημάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τον 
βαθμό επίδρασής της, στις στάσεις, αντιλήψεις και απόψεις των μαθητών στη 
σημερινή πραγματικότητα που ζουν. 

• Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα μοντέλων 
εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης σχολικών μονάδων καθώς και τρόπους 
εκμάθησης, συγγραφής μιας εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας. 

• Έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά εργαστήρια και προγράμματα διαρκείας και 
δια βίου μάθησης με εκπαιδευτικά θέματα - διδασκαλίας που αφορούν: 
Α. Εισαγωγή στα Εκπαιδευτικά Συστήματα, Β. Αξιολόγηση του Μαθητή, Γ. 
Διδακτικές Μέθοδοι, Δ. Διαχείριση Σχολικής Τάξης, Ε. Νέες Τεχνολογίες στην 
Εκπαίδευση, ΣΤ. Αρχές Μάθησης, Ζ. Πρακτικές Εφαρμογές Διδασκαλίας, Η. 
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείου στο μάθημα Ερευνητική Εργασία 
(Project), Θ. Το νέο λογισμικό της Γ’ Γυμν. της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής - Το βιβλίο της Β΄ Λυκ. Πολιτική και Δίκαιο, Ι. Αξιολόγηση της 
Προσωποκεντρικής Θεωρίας (Rogers) στην εφαρμογή του ΣΕΠ στην τάξη, Κ. Η 
διαδικασία της Λήψης Απόφασης από τους τελειόφοιτους μαθητές της Γ΄ τάξης 
Γυμνασίου. 

• Έχει λάβει μέρος σε επιμορφωτικές συναντήσεις, ημερίδες και μαθήματα με 
θέματα: «Επικοινωνία-Διαχείριση στρες -Παρακίνηση & Προσωπική 
Ανάπτυξη».  

 
 

 


