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Γεννήθηκε το 1961 στο Καλλίφυτο Δράμας. Είναι παντρεμένος με
την Μηνδρινού Φωτεινή υπάλληλο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και έχει δύο παιδιά 25 και 22 ετών.
Τελειόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
αφού προηγουμένως τελείωσε την Σχολή Τεχνολόγων Ιατρικών
Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθηνών.
Μιλάει Αγγλικά και έχει καλή γνώση των υπολογιστών (word,
excel, windows, internet).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ήταν αναγκασμένος να
δουλέψει και αυτό αποτέλεσε το έναυσμα της επιχειρηματικής
του δραστηριότητας.
Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην παραδοσιακή και
τουριστική περιοχή Μοναστηρακίου του κέντρου της Αθήνας.
Από τα μαθητικά του χρόνια εν έτη 1977-79 ήταν
πολιτικοποιημένος και ενταγμένος στο μαθητικό και αργότερα
φοιτητικό κίνημα.
Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών
Μοναστηρακίου από το 1994-2000. Από το 2000 και έως σήμερα είναι Πρόεδρος του ίδιου
Συλλόγου.
Το 2005 εξελέγη στο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών μέχρι και τον Νοέμβρη του 2009
αφού πρώτα εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου
(Ε.Σ.Ε.Ε.).
Το 2006 εξελέγη στη Διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και
ήταν υπεύθυνος του τμήματος Εξωτερικού Εμπορίου για τις χώρες της Δανίας, Ρουμανίας
και Γεωργίας. Τον Νοέμβριο του 2007 είχε επισκεφθεί ως επικεφαλής (εκ μέρους του ΕΒΕΑ),
ομάδας επιχειρηματιών το κράτος της Γεωργίας όπου και είχε συναντήσεις με αρμόδιους
φορείς και επιμελητήρια. Στις 27 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου και υπό την αιγίδα του Ε.Β.Ε.Α.
συνδιοργάνωσε την ημερίδα με θέμα «Τα τουριστικά καταστήματα και η προοπτική τους».
Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής πραγματογνωμόνων του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών.
Τον Φεβρουάριο του 2009 ως επικεφαλής της παράταξης «Πανελλαδικής Κίνησης Εμπόρων»
εξελέγη αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, όμορων νομών και
νήσων, έως και τον Μάρτιο του 2011.
Τον Δεκέμβριο του 2014 εξελέγη Γενικός Γραμματέας στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών.
Τον Απρίλιο του 2015 εξελέγη Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
To 2017 επανεξελέγη στο Δ.Σ του μεγαλύτερου αριθμητικά Επιμελητήριου της χωρας,του
Επαγγελματικού Επιμελητήριου της Αθήνας και υπηρετεί τον θεσμό έως και τώρα από την θέση
του Αντιπροέδρου.
Τον λιγοστό χρόνο που του απομένει ασχολείται με την οικογένειά του, το ποδόσφαιρο και το
μπάσκετ, το διάβασμα και το θέατρο.

