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ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ  

O Στάθης Παρχαρίδης γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1972 στη Θεσσαλονίκη, όπου και 

ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές. 

Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 

ειδίκευση στον τομέα της βιομηχανικής διοίκησης. 

Τον Σεπτέμβριο του 1995 μετέβη στην Αγγλία για μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση των 

επιχειρήσεων, όπου και απέκτησε τον τίτλο του Master in Science στην Επιστήμη του 

Μάνατζμεντ και στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το πανεπιστήμιο του Warwick. 

Υπήρξε καθηγητής του ICBS από το 2002-2008 και δίδαξε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο σπουδών το μάθημα της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. 

To 2010 ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές του στην Οικονομική Επιστήμη, λαμβάνοντας 

τον τίτλο του διδάκτορα από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών της σχολής Νομικών 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Το Δεκέμβριο του 2000 ίδρυσε την INVENTICS A.E. όπου κατέχει τη θέση του Προέδρου και 

Διευθύνοντος Συμβούλου, με κύριες δραστηριότητες την οργάνωση συνεδρίων 

(medevents.gr) και το διαδικτυακό κανάλι συνεδρίων, εκδηλώσεων και δράσεων, 

(livemedia.gr). Το 2008 επεκτείνει τις δραστηριότητες της εταιρίας στην Αθήνα. 

Το 2011 ίδρυσε την Inventics Ltd στην Αγγλία με έδρα το Λονδίνο και επεκτείνει τις 

δραστηριότητες σε Ευρώπη και USA. 

To 2017 μετά από πολυετή και επιτυχημένη συνεργασία με το Appia Tours, η Inventics A.E. 

προχωρά σε εξαγορά δια απορροφήσεως της Appia Tours βγαίνοντας δυναμικά στο χώρο 

των τουριστικών υπηρεσιών ως DMC με το brand Worldtravel.gr. 

Το 2019 ίδρυσε την ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. Εταιρεία αξιοποίησης τουριστικών ακινήτων.  
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www.livemedia.gr 

Οι υπηρεσίες του livemedia.gr καλύπτουν κάθε ανάγκη για ζωντανή μετάδοση γεγονότων και 

εκδηλώσεων καθώς και την αποθήκευση και προώθησή τους μέσω internet. Το livemedia.gr 

και com, είναι κανάλι συνεδρίων, εκδηλώσεων, δράσεων και ρεπορτάζ. Το brand livemedia 

είναι κατοχυρωμένο Trade Mark σε Ελλάδα, Αγγλία και USA. 

www.medevents.gr 

Επίσης, η INVENTICS δραστηριοποιείται επιτυχώς στο χώρο της διοργάνωσης των 

επιστημονικών συνεδρίων, από το 2003. Το εξειδικευμένο προσωπικό της και οι άριστα 

εκπαιδευμένοι συνεργάτες μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχημένη διοργάνωση 

συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων. 
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