
 Βαγγέλης Κ. Μπελτζενίτης 

Σύμβουλος Γαστρονομίας & Οίνου 

Manager Επισιτιστικών Επιχειρήσεων  

 

Κινητό: 6940 277 723 

E-mail: beltzenitis@gmail.com 

Facebook profile: www.facebook.com/beltzenitis  

Skype: beltzenitis.vangelis 

Website: www.beltzenitis.com 

  

Ημερομηνία Γεννήσεως……………………22/08/1975 

Τόπος Γεννήσεως………………………………Σκόπελος, Ν. Μαγνησίας 

Τόπος Κατοικίας………………………………..Πανόραμα, Ν. Θεσσαλονίκης                      

Επαγγελματική εμπειρία……………………….35 χρόνια στο χώρο της εστίασης ως :                                                                                                                                                                                                                         

 

Σερβιτόρος, Barman, Μπουφέ παραγωγής, 

Maître, F & B Manager, Προϊστάμενος χώρων εστίασης, 

Υπεύθυνος δεξιώσεων ξενοδοχείων, Διευθυντής αίθουσας εκδηλώσεων, 

Διεύθυνση και εποπτεία εστιατορίων, Sommelier.  

 

Τελευταία  απασχόληση ……………………….Metropolis str. Restaurant 

         

                    

Θέση απασχόλησης………………………….Restaurant Manager - Sommelier 

   

 

Σπουδές ………………………………………………….Τελειόφοιτος Γενικού Λυκείου.  

                                                                   Στρατιωτική σχολή μαγείρων Γύθειο.  

 

Πιστοποιήσεις/Σεμινάρια   

1. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Μαγείρων. 

2. Πιστοποιητικό Ε.Φ.Ε.Τ στην “Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων”. 

3. Βεβαίωση Ο.Τ.Ε.Κ. παρακολούθησης σεμιναρίου 180 ωρών “Εστιατορική Τεχνική” 

4. Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος 60 ωρών “Head Waiter & Wine Waiter”. 

5. Πιστοποιητικό “Food & Beverage Cost Control Management Seminar”  

 

Γλώσσες …………………………………………………….Αγγλικά 

 

Στρατιωτική θητεία ……………………………………Εκπληρωμένη 

 

Άλλες δραστηριότητες  

Μου αρέσει να ακούω και να παίζω μουσική σαν dj. 

Μου αρέσει το καλό φαγητό και είμαι λάτρης του κρασιού και του μαγικού κόσμου που το περιβάλλει.  

Επίσης μου αρέσει να διαβάζω και να ενημερώνομαι πάνω στις νέες τάσεις της γαστρονομίας και της οινολογίας. 

 

 

                                                                                                                                                                            

 
 
 

http://www.facebook.com/beltzenitis
http://www.beltzenitis.com/


Επαγγελματική πορεία 
•1985 Σκόπελος.  
Ζαχαροπλαστείο ''Διεθνές''    (Βοηθός σερβιτόρου) 
 

•1986 - 1988 Σκόπελος.  
Οικογενειακή επιχείρηση            (Εστιατόριο) 
 

•1989 Σκόπελος. 
Εστιατόριο ''Γεφυράκι''        (Βοηθός σερβιτόρου) 
 

•1990 - 1991 Σκόπελος.  
Εστιατόριο ''Ακταίον''          (Βοηθός σερβιτόρου) 
 

•1992 - 1993 Σκόπελος. 
Εστιατόριο ''Ακτή''                     (Σερβιτόρος) 
 

•1994 Σκόπελος.  
Καφετέρια ''Κοράλλι''                 (Σερβιτόρος) 
 

•1995 Γύθειο.  
Στρατιωτική σχολή μάγειρων        (Πτυχίο) 
Σάμος. Λέσχη αξιωματικών          (Πρακτική) 
Καρδίτσα. Λέσχη αξιωματικών      (Πρακτική) 
 

•1996 - 1998 Σκόπελος.  
Αναπτυξιακή επιχείρηση Δήμου Σκοπέλου    

 ''Δημοτικό Καφενείο''               (Σερβιτόρος) 
 
•1999 Αθήνα. 
 Πρόγραμμα σεμιναρίων Εστιατορική Τεχνική & Τέχνη      
ΟΤΕΚ                                       (Βεβαίωση σπουδών) 
 

•2000 - 2003 Σκόπελος.  
Αναπτυξιακή επιχείρηση Δήμου Σκοπέλου   

(Υπεύθυνος Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων)  
 

•2004 Πάτρα.  
Cafe - Piano restaurant ''Δασύλλιο'' (Σερβιτόρος) 
 

•2005 Πάτρα.  
Cafe - Piano restaurant ''Δασύλλιο'' (Σερβιτόρος)  
 

Σεμινάρια Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων  ΕΦΕΤ       

(Πιστοποιητικό) 
 

•2006 Πάτρα.  
Cafe - Piano restaurant ''Δασύλλιο'' (Σερβιτόρος)  
& Bar ''Μαρίνα Λάγιος'' (barman)   ως Ιούνιο.  
 

•2006 Σκόπελος απο Ιούλιο.  

Ξενοδοχείο ''Skopelos Village''    (Barman pool bar)  

ως Οκτώβριο. 
 

Πάτρα από Οκτώβριο. Bar ''Mix'' (Υπεύθυνος)  
 

•2007 Πάτρα.  
Εστιατόριο ''Pascuzzi''   (Σερβιτόρος)          
&  Cafe - bar ''Mariba''  (Σερβιτόρος)          
έως Νοέμβριο 
 

•2007 - 2008 Πάτρα.  

Ξενοδοχείο ''Poseidon Palace''   

(Προϊστάμενος επισιτιστικών τμημάτων - maître ) 
 

Εστιατόριο ''Al dente''  (restaurant manager) 
 

Wine bar   ''Due piani''  

(restaurant manager - Sommelier) 

 

Εστιατόριο ''Big Ben''                                               

(restaurant manager - maître )        
 

Εστιατόριο ''Διατηρητέον''  

(restaurant manager- maître) 
 

•2009 - 2010  Πάτρα.  
Πάρκο Ειρήνης  Πανεπιστήμιο Πατρών   

(Προϊστάμενος επισιτιστικού χώρου )  
 

Αίθουσα εκδηλώσεων  ''Το Γεφύρι Του Μειλίχου''                

(Διευθυντής) 
 

•2011 Νέα Υόρκη. 

Πρόγραμμα σεμιναρίων “head waiter & wine waiter” στο 

Culinary institute of New York restaurant. 
 

Ιδιοκτήτης web site www.santoriniwine.net    
 

•2013 Σαντορίνη 
Ιδιοκτήτης web site www.beltzenitis.com 
 

•2014 Σαντορίνη 
Wedding Manager at “Pixel Tours Travel Agency” 
 

•2015 Σαντορίνη 
Wedding Manager at “Pixel Tours Travel Agency” 
 

•2016 Σαντορίνη 
Εστιατόριο “Άρωμα Αυλής” (Restaurant Manager) 
 

Wedding Manager at “Pixel Tours Travel Agency” 
 

•2017 Αθήνα – Σαντορίνη 
Εστιατόριο “Άρωμα Αυλής” (Business Consultant & 
Public Relations) 
 

Οινοποιείο “Αρτέμης Καραμολέγκος” (Business support) 
 

Αρθρογράφος σε θέματα γαστρονομίας στο web site 

“estiatoria.gr” 
 

Υποστηρικτής και κεντρικός ομιλητής στο  
“1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ελληνικής Γαστρονομίας” στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
 

•2018 - 2019 Αθήνα – Σαντορίνη - Θεσσαλονίκη 
Αρθρογράφος σε θέματα γαστρονομίας και κρασιού στο 

blog της διαδικτυακής πλατφόρμας “Dreaters.com” 
 

Αξιολόγηση επισιτιστικών επιχειρήσεων για την ανάδειξη 
των 100 καλύτερων στην Αττική μέσω του 
“Dreaters.com” 
 

“Sommelier’s Choice” Προώθηση & πώληση οίνου. 
Δημιουργία wine lists εστιατορίων. 
 

Management δύο εστιατορίων (Σαντορίνη–Θεσσαλονίκη) 
 

Wine List Manager Εστιατόριο “Πύργος” Σαντορίνη 
 

•2020 Σαντορίνη 
Wine List Manager Εστιατόριο “Πύργος” Σαντορίνη 
 

Restaurant Manager – Sommelier εστιατόριο 
“Metropolis” Σαντορίνη 
 

Αξιολόγηση επισιτιστικών επιχειρήσεων για την ανάδειξη 

των 100 καλύτερων στην Αττική μέσω του 
“Dreaters.com” 

http://www.santoriniwine.net/
http://www.beltzenitis.com/


 

Συνοπτικά 

 
 

Με σχεδόν 30ετή εμπειρία και παρουσία στο χώρο της εστίασης και περνώντας από όλες τις βαθμίδες της 

ιεραρχίας της, σήμερα αναλαμβάνω την διοίκηση, την οργάνωση και τις δημόσιες σχέσεις επιχειρήσεων 

επισιτιστικού ενδιαφέροντος.  

Με σπουδές στην εστιατορική τέχνη, στο κρασί και στο management, εκτός από το consulting σε 

καταξιωμένες επιχειρήσεις στην Αθήνα και στη Σαντορίνη, αρθρογραφώ σε κορυφαία websites στο χώρο 

του κρασιού και της γαστρονομίας.    

Είμαι ιδιοκτήτης του www.beltzenitis.com, ενός πληροφοριακού website σε θέματα της γαστρονομίας 

και κρασιού, καθώς επίσης συνεργάζομαι με φορείς για την προώθηση της ελληνικής γαστρονομίας και 

του ελληνικού κρασιού. Υπήρξα μέλος του “Greek Taste Beyond Borders” και ομιλητής του 1ου 

Παγκόσμιου Συνεδρίου Ελληνικής Γαστρονομίας. 

Σήμερα αναλαμβάνω τη διοίκηση, την οργάνωση, την εποπτεία και τις δημόσιες σχέσεις κάθε 

επισιτιστικής επιχείρησης, καθώς και την λειτουργία της κάβας τους, ως Restaurant Manager – 

Sommelier.  

Είμαι μέλος των Dreaters.com, της διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου μαζί με άλλους καταξιωμένους 

επαγγελματίες του χώρου, προτείνουμε τους κορυφαίους 100 γαστρονομικούς προορισμούς της 

Ελλάδας κάθε χρόνο. Αρθρογραφώ σε αρκετά blog σχετικά με την γαστρονομία και το κρασί, 

συνεργάζομαι με φορείς για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και προωθώ το ελληνικό εμφιαλωμένο 

κρασί. 

 

www.dreaters.com/el/sxetika-me-to-dreaters 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.beltzenitis.com/about-me  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beltzenitis.com/
http://www.dreaters.com/el/sxetika-me-to-dreaters
https://www.beltzenitis.com/about-me

