
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Κατάγοµαι από την Πτολεµαϊδα και τα τελευταία 30 χρόνια ζω στη 
Θεσσαλονίκη, είµαι παντρεµένος µε την Λαµπρινή Παπαπέτρου και έχουµε 
ένα γιό 18 ετών, τον Γιάννη.  

Τις πρώτες µου σπουδές τις πραγµατοποίησα στη Γαλλία από τον 
Σεπτέµβριο του 1978  και συγκεκριµένα στο Πανεπιστήµιο του Poitiers 
(FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES - Γλώσσα) έως το 1980 και 
στην Σχολή της Φυσικής Αγωγής (UER-EPS) µέχρι τον ∆εκέµβριο του 1982 
όπου µετεγγράφηκα στη Θεσσαλονίκη στο ΤΕΦΑΑ, για οικογενειακούς 
λόγους και τελείωσα το 1985 µε ειδικότητα αντισφαίριση.   

∆ιορίστηκα το 1993 στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, δίδαξα 5 έτη στο 
ΤΕΦΑΑ Κοµοτηνής και 1έτος στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης την ειδικότητα της 
αντισφαίρισης και τα παιδαγωγικά παιχνίδια και τον Σεπτέµβριο του 1999, 
ξεκίνησα το µεταπτυχιακό µου στο πρόγραµµα : 

«Η Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση», Κοµοτηνή 2002,   
έως την αγόρευση µου σε ∆ιδάκτορα τον Φεβρουάριο του 2008, στις 
Μεθόδους ∆ιδασκαλίας- Teaching styles)}< Σύγκριση µεθόδων ∆ιδασκαλίας> 
στο: Πρόγραµµα «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής»- ΤΕΦΑΑ Κοµοτηνής. 

Την τελευταία οκταετία (2003-2011) διετέλεσα 3 έτη υποδιευθυντής, το 
2004 ορίστηκα αναπληρωτής γραµµατέας του Π.Υ.Σ.Π.Ε για 1 έτος και την 
τελευταία τετραετία ήµουν ∆ιευθυντής στο 41ο 12/θ ∆ηµοτικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Ικτίνου, µε τις κρίσεις του 2007.  

Είµαι 25 χρόνια προπονητής τένις α’ κατηγορίας εν ενεργεία και:  
∆ιετέλεσα,   

• επί 12 έτη εκλεγµένος Πρόεδρος του Σωµατείου Προπονητών 
Αντισφαίρισης Βόρειας Ελλάδας (Σ.Π.Α.Β.Ε)  

• ∆ιεθνής Κριτής στο Τένις της ∆ιεθνής Οµοσπονδίας - (I.T.F) µε ενεργό 
συµµετοχή σε Μεσογειακούς και διεθνείς αγώνες  

• Επιδιαιτητής επί σειρά ετών σε πανελλαδικά και πανελλήνια 
πρωταθλήµατα Αντισφαίρισης juniors 

• Οµοσπονδιακός προπονητής για την ανεύρεση και εκγύµναση των 
ταλέντων και µετέπειτα µέλος της Τεχνικής Επιτροπής στην ΕΦΟΑ  

• µέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Σχολικών Αγώνων (ΟΕΣΑ) για 
3 έτη  

• επί 10 συναπτά έτη υπεύθυνος Επιδιαιτητής στην οργάνωση σχολικών 
αγώνων Ενιαίων Λυκείων στην Αντισφαίριση για την ∆/νση Β/θµιας 
Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης  

• µέλος στην Επιτροπή Παιδείας του Α΄ ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης 2008-2010 και  

• είµαι χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή από το 1996, µε γνώσεις επί 
των σύγχρονων εφαρµογών πληροφορικής (Windows, Microsoft 
Office, Internet κ.ά.).   
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