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ΣΠΟΥ∆ΕΣ
01/2000 – 05/2006 Πτυχίο από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο στο
πρόγραµµα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ της Σχολής Θετικών
Επιστηµών και Τεχνολογίας .
1992 – 1994

Τεχνική κατάρτιση σε δηµόσια ΙΕΚ στην ειδικότητα:
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

06/1994 – 02/1995 Παρακολούθηση του προγράµµατος ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ :
∆ΑΝΕ [∆ιακρατική υπηρεσία νέων επαγγελµάτων]
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 2Μηνες ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 7Μηνες ΕΛΛΑ∆Α
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΕΦΕ “∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”
01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΟΤΕ, ΑΤΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑACHEN
1992

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Απολυτήριο Λυκείου από τη: ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

- Τηλεπικοινωνίες
- ∆ίκτυα
- Υποστήριξη Η/Υ
- Γνώσεις Προγραµµατισµού
- Εµπειρία σε HARDWARE και SOFTWARE (Windows, Unix)

AΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ
- Πτυχίο στο πρόγραµµα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ [Ε.Α.Π]
- Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και συστηµάτων
µετάδοσης [Ι Ε Κ]
- Βοηθός τηλεπικοινωνιών και προγραµµάτων επικοινωνίας [∆ΑΝΕ]

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
- Αγγλικά

[Πτυχίο FIRST CERTIFICATE του CAMBRIDGE]

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2004 - Σήµερα
Από το 2004 εργάζοµαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, στο Εργαστήριο Φυσικής, µε τις εξής
αρµοδιότητες: α) προετοιµασία των εργαστηριακών
ασκήσεων Φυσικής και τεχνική υποστήριξη για την
αποκατάσταση ζηµιών σε εργαστηριακές συσκευές,
β) παρουσία και βοήθεια στη διεξαγωγή των
εργαστηριακών ασκήσεων όλων των τµηµάτων των
προπτυχιακών φοιτητών και παρουσία κατά τη διάρκεια
των εξετάσεων των προπτυχιακών µαθηµάτων.
γ) παρακολούθηση των πολλών και διαφορετικής
τεχνολογίας συστηµάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
του
Εργαστηρίου,
προσφορά
υπηρεσίας
αποκατάστασης βλαβών σε software και hardware, και
αναβάθµισης του εσωτερικού δικτύου
06/2002 – 2004

Εργάστηκα στη PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ στη ∆ιεύθυνση
Πληροφορικής, µε κύρια ενασχόληση µου την ανάκτηση
και επεξεργασία δεδοµένων από τα Χρηµατιστηριακά
και Τραπεζικά προγράµµατα της εταιρείας και τη
δηµιουργία διαφόρων report µε αυτά (Delphi report
builder, Oracle Reports). Επίσης ασχολήθηκα µε την
υποστήριξη του Χρηµατιστηριακού προγράµµατος της
εταιρείας (∆ηµιουργία χρηστών, αλλαγή δικαιωµάτων
χρηστών, εξαγωγή αρχείων µε συγκεκριµένες
γραµµογραφήσεις, εκπαίδευση χρηστών κτλ).

07/1998 – 05/2002

Εργάστηκα στη ΣΙΓΜΑ Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, στο
τµήµα Μηχανογράφησης, σε δικτυακή υποστήριξη,
Administration
σε WINDOWS SERVERS, τεχνική
υποστήριξη σε CLIENT µηχανήµατα µε λειτουργικό
WINDOWS και επίλυση HARDWARE προβληµάτων.
Επίσης συµµετείχα στην τηλεφωνική υποστήριξη των
χρηστών και των υποκαταστηµάτων.

02/1997 – 07/1998

Εργάστηκα στην εταιρεία INTERGRAND HI-TEC AEBE
ως τεχνικός Η/Υ και δικτύων. Τους τελευταίους έξι µήνες
ήµουν υπεύθυνος του τµήµατος Service.

1996

Εργάστηκα στην εταιρεία 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε για
διάστηµα οκτώ µηνών ως τεχνικός Η/Υ και δικτύων. Με
τη συνεργασία µου απέκτησα εµπειρία πάνω στο
HARDWARE και SOFTWARE Η/Υ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

- Ασχολούµαι µε ηλεκτρονικές κατασκευές, µε υπολογιστές, αλλά µου αρέσει
πολύ και η µουσική.

