
 

Ξεκίνησα την σταδιοδρομία μου σαν Χημικός, αφού αποφοίτησα από 
το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ. Εργάστηκα για αρκετά χρόνια στην 
οικογενειακή μας επιχείρηση Τροφίμων. Ανέλαβα και διαχειρίστηκα 
διαφορετικές θέσεις και αρμοδιότητες μεταξύ των οποίων οι κυριότερες 
ήταν στην Διεύθυνση Παραγωγής αλλά και στο κομμάτι του Ανθρωπίνου 
Δυναμικού. Σήμερα ολοκληρώνω το Certificate in Corporate Coaching: 
Executive Coaching and Mentoring - AC Accredited που παρέχεται από το 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

 
Ο ρόλος μου περιλαμβάνει την υποστήριξη των υποψηφίων σε 

θέματα επιμέλειας βιογραφικού, σωστής και ολοκληρωμένης 
παρουσίασης του εαυτού τους, υποστήριξη στην ορθή αξιολόγηση των 
διαθέσιμων επιλογών τους καθώς και στη διερεύνηση  των επιλογών 
για οποιαδήποτε απόφαση προκύπτει για το μέλλον τους. Υποστηρίζω 
με κάθε τρόπο τους ανθρώπους ώστε να αγγίξουν τα όνειρά τους!  Σε 
όλα τα παραπάνω, αλλά και σε πολλά άλλα, τον λόγο έχει μόνο ο 
πελάτης. Ο ρόλος του Coach περιορίζεται στο να φωτίζει  τις 
δυνατότητες, να ξεκλειδώνει τη σκέψη και να οργανώνει τις επιλογές 
μέσα από κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους που έχουν δημιουργηθεί 
ώστε να μην καθοδηγούν αλλά να διεγείρουν τη σκέψη.  

 
Σε όλα τα παραπάνω τηρείται πάντα ο AC ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (AC COMPETENCIES ASSOCIATION FOR COACHING) 
που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την απόλυτη εχεμύθεια από πλευράς 
μου. Ο επαγγελματισμός και η συνεχής εξέλιξη του ρόλου μου ως Coach 
υποστηρίζεται και μέσω της εποπτείας η οποία αποτελεί και 
προαπαιτούμενο για την Πιστοποίηση μου από τον Association for 
Coaching. 

 
Η τεχνική του Ex.Coaching βρίσκει εφαρμογή σε κάθε επιχείρηση, 

ωστόσο η αγάπη μου αλλά και η εξειδίκευσή μου βρίσκεται στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις. Η αγάπη μου προς τις οικογενειακές 
επιχειρήσεις αλλά και η γνώση των θυσιών τους και των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις αυτές με ωθεί να σταθώ 
δίπλα τους και να γίνω και εγώ κομμάτι της οικογένειας τους. Λατρεύω 
να τις βλέπω να οργανώνονται και να αναπτύσσονται πέρα από ότι 
έχουν φανταστεί. 

 
Γιορτάζω μαζί τους την επιτυχία τους! 


