
  

ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟ      

ΤΤοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΧΧαασσιιαακκήή,,  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  κκααιι  ΜΜέέλλοοςς  ττηηςς  ΓΓ..ΣΣ  σσττηηνν  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..    

Γεννήθηκε και κατοικεί στο Πειραιά, καταγόμενος από την Αθαμανία - Γαρδίκι Τρικάλων. Έγγαμος 
και πατέρας μίας κόρης.  

Πτυχιούχος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας του τμήματος Φυσικής, άριστος γνώστης 
προγραμμάτων Πληροφορικής και αγγλικών και σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  

Από τα φοιτητικά μου χρόνια δρστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
ως ιδιοκτήτης φροντιστηρίων στο Πειραιά, τη Νίκαια και το Γαλάτσι, Εργαστηρίου Ελευθέρων 
Σπουδών, Κέντρου Πληροφορικής, Κέντρου Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού & 
Κέντρου δια βίου Μάθησης.  

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων (επαγγελματικού προσανατολισμού, εσωτερικών 
επιθεωρητών από την TUV HELLAS AUSTRIA, τεχνικού ασφαλείας, φωτογραφίας κ.α.) και έχει 
επισκεφθεί δεκάδες Εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.  

Ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, τη Διαφήμιση & το Marketing, 
με επιμέλεια διαφημιστικών και εκπαιδευτικών εκδόσεων, συγγραφή βιβλίων Φυσικής, 
καλλιτεχνική δημιουργία και δημιουργία μακέτας των ανωτέρω εκδόσεων, Συντονισμός & 
Οργάνωση ποικίλων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, Επικοινωνιακή πολιτική, 
Οργάνωση Σεμιναρίων σχετικά με Εκπαιδευτικά θέματα, Προγράμματα Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού. 

Από το 2007-2011 συνεργάσθηκε με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» σε εκπαιδευτικά θέματα, ενώ 
υπηρέτησε ως Έφεδρος Αξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία. Στα μαθητικά και φοιτητικά του 
χρόνια υπήρξε πρόσκοπος, αθλητής του Ιωνικού Νικαίας στο τμήμα Μπάσκετ, εργάσθηκα στη ΔΕΗ, 
στον ΟΠΑΠ, ως κριτής αγώνων Μπάσκετ στην ΕΣΚΑ, ως φωτογράφος σε ταξιδιωτικά θέματα & 
ρεπορτάζ, εργάσθηκα σαν αρχηγός – ξεναγός τουριστικών group σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει 
ταξιδέψει σε περισσότερες από 35 χώρες στις 5 ηπείρους είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά 
αποκτώντας μια διεθνή αντίληψη της παγκόσμιας πραγματικότητας. 

Διετέλεσε:  

• Γραμματέας του ΣΕΦΑ (Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής),  

• Γενικός Συντονιστής του δικτύου για την Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα με 
το Σπύρο Μερκούρη Προέδρου του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη,  

• μέλος του ΠΥΣΔΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά για την αδειοδότηση  
φορέων ιδιωτικής εκπαίδευσης. 



Σήμερα διατελεί:  

• Πρόεδρος του τμήματος Υπηρεσιών του Ε.Ε.Π. (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά)  

• Εκπρόσωπος του Ε.Ε.Π. στην Κ.Ε.Ε.Ε. (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) 

• Μέλος Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πειραιά εκπροσωπώντας το Ε.Ε.Π. 

• Αντιπρόσωπος του ΣΕΦΑ (Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής) στην ΟΕΦΕ 
(Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) 

• αν. Γενικός Γραμματέας της ΕΕΦ (Ένωση Ελλήνων Φυσικών) 

 


