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Ηµεροµηνία γέννησης: 2 Νοεµβρίου 1970 

Τόπος γέννησης: Τορόντο – Καναδάς 

Οικογενειακή κατάσταση: Πατέρας ενός αγοριού 

Στρατιωτικές υποχρεώσεις: 1989 – 1991 (Ελληνικές Δυνάµεις Κύπρου) 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

	
1985 – 1988: 3o Γενικό Λύκειο Αθηνών 
	
1992 – 1994: Εργαστήρι Επαγγελµατικής Δηµοσιογραφίας 

Nοέµβριος 2010: ΕΠΟ – Δίπλωµα προπονητή UEFA B 

Οκτώβριος 2011: 1η φάση UEFA A 



	
	

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
	
1992 – 2002: 

	

ΓΑΛΑΝΗΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
	
Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σε αθλητικά γεγονότα, όπως ποδόσφαιρο, 
µπάσκετ, βόλεϊ και στίβος. Αξιολόγηση, επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού της 
εταιρείας, για τη στατιστική κάλυψη των αγώνων ποδοσφαίρου, καθώς και η δηµιουργία 
πολιτικών και διαδικασιών. Παρουσιάσεων και εκπαιδευτικού υλικού για τους συνεργάτες 
της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα. 
	
Τις αγωνιστικές περιόδους 1999 - 2000 και 2000 - 2001, εξειδικευµένες στατιστικές 
µετρήσεις – αναλύσεις για οµάδες σε Ελλάδα και Ευρώπη, στο Champions League και 
UEFA CUP (ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, GALATASARAY SK, RANGERS FC), καθώς και για 
την Ελληνική εθνική οµάδα ποδοσφαίρου, µε βίντεο-ανάλυση και αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων στο προπονητικό team. 
	
1994 – 1996: 

	

Τοπικό Αθηναϊκό Κανάλι «ΤΗΛΕ-ΤΩΡΑ» (ρεπορτάζ / παραγωγή / παρουσίαση αθλητικού 
προγράµµατος). 
	
2010 – 2011: 

	
Βοηθός προπονητή, έως τον Ιανουάριο του 2011, στον ΠΑΟ ‘ΦΩΣΤΗΡΑΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’, µε επιπλέον καθήκοντα στατιστικής, ανάλυσης αγώνων, scouting και 
ψυχολογικής υποστήριξης των παικτών. 
	
Διπλωµατούχος UEFA B’, σχολή Θεσσαλονίκης. 
	
Από τις αρχές του 2011, A’ προπονητής στην ίδια οµάδα, έως το τέλος της περιόδου (Μάιος 
2011), οπότε η οµάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια και κέρδισε την άνοδό της στη β’ κατηγορία 
Αθηνών. 
	
2011 – 2012: 

	
Υπεύθυνος ακαδηµιών στον ΠΑΟ ‘ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’, 
	
Ανάλυση αγώνων και scouting στις οµάδες ‘ΑΣΤΕΡΑΣ 2004’ και ΠΑΟ ‘ΦΩΣΤΗΡΑΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’. 
	
Aύγουστος 2011 - Νοέµβριος 2011: 

	

Συνεργάτης προπονητής στον ‘ΑΙΑΝΤΑ ΑΘΗΝΩΝ’, προπονητής παίδων στον ‘ΑΙΑΝΤΑ 
ΑΘΗΝΩΝ’. 



Νοέµβριος 2011 - Μάρτιος 2012: 
	
Α’ προπονητής στην ‘Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ’, πρωτάθληµα Πειραιά. 
	
Απρίλιος 2012 - Ιούνιος 2012: 

	
Α’ προπονητής στον ΠΑΟ ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ’. 
	
Συνεργάτης κ.Χάρη Κοπιτσή, στατιστική ανάλυση-αξιολόγηση,Α.Ε.Κ. U-17. 
	
Aύγουστος 2012 - 2013: 

	
Α' Προπονητής στην οµάδα Πανιώνιος Μικρασιατικός, στα τµήµατα ανδρών - εφήβων. 

	
	
2012 - 2013: 

	
Συνεργάτης κ.Χάρη Κοπιτσή, στατιστική ανάλυση - αξιολόγηση, Α.Ε.Κ U-17. 
	
Mάιος 2012 - σήµερα: 

	
Δηµιουργία blog: FootballStatsAnalysis.com Πρόκειται για ανεξάρτητη συνεργασία τριών 
(3) προσώπων µε σκοπό τη παροχή στατιστικών υπηρεσιών και των σχετικών αναλύσεων. Οι 
τεχνικές που χρησιµοποιούνται έχουν ήδη εφαρµοσθεί επιτυχώς στο παρελθόν σε 
ποδοσφαιρικά σωµατεία, στα οποία έχουν εργαστεί. Η συνεργασία αυτή δραστηριοποιείται 
στο χώρο του ποδοσφαίρου. 
	
Συγκεκριµένα παρέχει τριών (3) ειδών υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται από προπονητές, 
ιδιοκτήτες σωµατείων, ποδοσφαιριστές και µπορεί να αποτελέσει βασικό επιστηµονικό 
εργαλείο αξιολόγησης των διάφορων παραµέτρων. 
	
Ιούνιος 2013: 

	

Δηµιουργία πρότυπης κατοχυρωµένης εφαρµογής στατιστικής καταγραφής-ανάλυσης 
δεδοµένων ποδοσφαίρου Football Statistics για υπολογιστές. 
	
Ιούλιος 2013: 

	
Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της Σχολής UEFA A, στη Ρόδο. 
	
Σεπτέµβριος 2013: 

	
Μόνιµη στήλη στο κορυφαίο site ακαδηµιών ποδοσφαίρου SportsAcademies.gr, µε τίτλο 
Football Analysis. 
	
Δηµοσίευση άρθρων που αφορούν την οργάνωση, φιλοσοφία, τρόπο αντίληψης στην 
λειτουργία ακαδηµιών και γενικότερα θέµατα που αφορούν το ποδόσφαιρο. 
	
Δηµοσίευση άρθρων-αναλύσεων αγώνων,τακτικής ποδοσφαίρου στο site Overlap.gr. 



Αύγουστος 2013 - Ιούνιος 2014: 
	
Προπονητής τµήµατος παίδων Α.Ο. Χαλκίς. 
	
Συνεργάτης στο τεχνικό team του ανδρικού τµήµατος Α.Ο. Χαλκίς (Football League 2), 
αναλυτής στατιστικής - τακτικής ανάλυσης αντίπαλων οµάδων, scouter. 
	
Βασικός συνεργάτης, αναλυτής στατιστικής- τακτικής του Μουντιάλ 2014 στο site Sentra- 
Goal. 

	
	
	
Ιούλιος 2014 – Ιούνιος 2015: 

	

Άµεσος συνεργάτης - βοηθός, αναλυτής πρώτου προπονητή στον Α. Ο. Χαλκίς. 
Πρωταθλητής Α’ κατηγορία Εύβοιας, µπαράζ, άνοδος στην Γ’ εθνική κατηγορία. 
	
Βασικός συνεργάτης στο τεχνικό team Π.Α.Ε Λαµίας ως αναλυτής στατιστικής, τακτικής, 
scouter στο πρωτάθληµα Football league (4η θέση). 
	
Προπονητής παίδων Α.Ο. Χαλκίς. 

Προπονητής παµπαίδων Α.Ο. Χαλκίς. 

Υπεύθυνος Ακαδηµιών, προπονητής τµήµατος pro- junior Α.Ο. Λουκισίων. 
	
Ιούνιος 2015 – Σεπτέµβριος 2015: 

	

Άµεσος συνεργάτης - βοηθός προπονητή, αναλυτής τακτικής, στατιστικής κ. Παύλου 
Δερµιτζάκη στον Ερµή Αραδίππου, Super League Κύπρου. 
	
Οκτώβριος 2015 – Δεκέµβριος 2015: 

	

Ενωσιακός προπονητής- εκλέκτορας Μεικτής Νέων Ε.Π.Σ. Ευβοίας. 
	
Δεκέµβριος 2015 – Μάιος 2016: 

	

Π.Α.Ε Α.Ο.Χανίων Τεχνικός Διευθυντής υποδοµών, προπονητής Κ-15. 

Υπηρεσιακός προπονητής γυναικών στα τελικά Κυπέλου. 

Μάρτιος 2016 – Αύγουστος 2016: 
	

Α.Ο ΘΗΒΑ Πρωταθλήτρια Βοιωτίας, µπαράζ, άνοδος στην Γ΄Εθνική κατηγορία. 

Άµεσος συνεργάτης, αναλυτής προπονητή κ. Λάµπρου. 



Σεπτέµβριος 2016 – Μάιος 2017: 

Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ - Τεχνικός Διευθυντής του συλλόγου, προπονητής 
Παµπαίδων, παίδων, ανδρών. 

Άµεσος συνεργάτης, αναλυτής προπονητή γυναικείου τµήµατος κ. Χριστόπουλου. 
Πρωτάθληµα Ά Εθνικής κατηγορίας. 

Ιούνιος 2017 – Ιούνιος 2018: 

Προπονητής γυναικείου τµήµατος Ολυµπιάδας Υµηττού - Β' Εθνική. 

Προπονητής κορασίδων Ολυµπιάδας Υµηττού. 

Υπεύθυνος Ακαδηµίας γυναικείων τµηµάτων. 

Ιούλιος 2018 – σήµερα: 

Προπονητής Γυναικείου Τµήµατος Εθνικού ΟΦΠΦ – Γ’ Εθνική. 

Προπονητής τµηµάτων υποδοµών παγκορασίδων – κορασίδων Εθνικού ΟΦΠΦ 

Υπεύθυνος Ακαδηµίας γυναικείων τµηµάτων.  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

2011 - 2017: 

Δηµοσίευση άρθρων - αναλύσεων µε αντικείµενο το ποδόσφαιρο και συνεντεύξεις (Nova 
SportFM, Overlap.gr, Blaugrana.gr, FootballAcademies.gr). 

Δηµιουργία σηµειωµατάριων ανάλυσης ποδοσφαίρου” FOOTBALL MIND” για προπονητές, 
συνεργάτες. 

2005 – 2012: 

Κέντρο Συµβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας «ΕΞΕΛΙΞΗ» 

Συστηµατική και εντατική ενασχόληση (θεωρητικά και βιωµατικά) µε θέµατα προσωπικής 
ανάπτυξης, αυτογνωσίας, αυτοεκτίµησης, επικοινωνίας, διαχείρισης στρες και άγχους, 
οργανωτικών ικανοτήτων, ενσυναίσθησης και διορατικότητας στις ανθρώπινες σχέσεις, µε 
στόχο την υποστήριξη και καθοδήγηση και εµψύχωση των µελών µίας οµάδας. 

Βιωµατικά εργαστήρια Συστηµικής Αναπαράστασης 


