
CV Fotis Stathopoulos 

 

Ο Σταθόπουλος Φώτης ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στο χώρο της εστίασης από το χώρο 

του καφέ πριν είκοσι περίπου χρόνια όπου παραμένει ενεργός ως εισηγητής σε σεμινάρια 

barista. Διετέλεσε επίσης κριτής στα εθνικά πρωταθλήματα barista (SCA) από το 2014 έως 

και το 2019. Με το κρασί άρχισε να ασχολείται το 2012 και εργάστηκε σε επιχειρήσεις 

εστίασης ως οινοχόος, υπεύθυνος λειτουργίας αλλά και ως εισηγητής εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σχετικών με το service του κρασιού και τη γευσιγνωσία σε Αθήνα, Μύκονο 

και Βερολίνο. Παρακολούθησε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στο αντικείμενο σε 

πολλούς και διαφορετικούς φορείς όπως το WSPC (WSET Lv 3), το Court of Master 

Sommelier (1st Lv), το γεωπονικό ινστιτούτο Αθηνών και την Genius in Gastronomy.  Το 2018  

πιστοποιήθηκε με επιτυχία ως οινοχόος από την παγκόσμια ένωση οινοχόων (Sommelier ASI  

Dip num. 3131). Από το 2015 είναι εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων.  

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην Σαντορίνη στον τομέα του οινοτουρισμού ως συνοδός 

επισκέψεων στα οινοποιεία του νησιού. Στο σεμιναριακό κύκλο μαθημάτων της  Winest είναι  

ο κύριος εισηγητής για δεύτερη χρονιά. 

 

 

 

Stathopoulos Fotis started his carrier path in hospitality business as a barista and a coffee 

shop owner almost twenty years ago. Still active in coffee business as a barista instructor 

and as a judge in national barista championships (SCA) from 2014 to 2019. In 2012 starts to 

study wine and worked since then as a sommelier, business manager, and instructor to 

educational programs in Athens, Mykonos and Berlin. Succeeded different wine schools such 

as WSPC (WSET lv 3), Court of Master Sommelier (1st Lv), Agricultural Institute of Athens 

and 

Genius in Gastronomy. Since 2018 is a certified sommelier of the International Association  

(Sommelier ASI Dip num. 3131). Since 2015 is also a member of the Greek Association of  

Sommeliers. Since 2015 he works also in Santorini as a Wine tour guide during the summer  

season. At Winest's course seminar he is the main instructor for the second year. 

 


