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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Εκπληρωμένες (απόλυση με βαθμό υποδεκανέα) 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

2012      Απόφοιτος του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας - Παράρτημα Σπάρτης - Τμήμα «Τεχνολογίας 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» έτος εισαγωγής 2007. 

2007              Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

   2012          Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον ελληνικό στρατό, ως Χειριστής Ψηφιακών 

Τερματικών Συσκευών και Κρυπτομηχανών, στο Κέντρο Επικοινωνιών της ΑΣΔΥΣ. 

2011-2012   Πρακτική άσκηση στον όμιλο ΟΤΕ, τμήμα «Τεχνικής υποστήριξης επιχειρησιακών 

πελατών - 13818», ως υπάλληλος για την παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης καθώς 

και βλαβοληψίας – βλαβοδιαχείρισης, για τεχνικά θέματα υπηρεσιών διαδικτύου. 

2010-2011     Εθελοντική ανάπτυξη ιστοσελίδων για το Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας - Παράρτημα Σπάρτης 

Εθελοντική ανάπτυξη ιστοσελίδας ιστιοπλοϊκού συλλόγου. 

2008             Yπεύθυνος για την παρασκευή ροφημάτων στην αλυσίδα Γρηγόρης. 
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Πτυχιακή :   «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα σπίτια. Παροχή καθημερινών 

υπηρεσιών με χρήση ασύρματων αισθητήρων.», Απρίλιος 2012 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

2011    Συμβουλευτική καθοδήγηση με θέμα «Κατασκευή και συντήρηση δυναμικών 

ιστοσελίδων και προοπτικές στην αγορά εργασίας», που έγινε στα πλαίσια δράσης 

του γραφείου διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στις 25 Μαΐου 2011. 

1η ημερίδα σταδιοδρομίας με θέματα «Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών 

Δικτύων(MAN, NGN) στην ελληνική περιφέρεια», «Σύγχρονες τάσεις στα Ασύρματα 

Ευρυζωνικά  Δίκτυα  και δυνατότητες στην αγορά εργασίας» και «Πράσινες 

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών». 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Αγγλικά: ικανοποιητικό επίπεδο, πτυχίο: First Certificate in English (Lower), University of 

Cambridge, 2004. 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 Γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε επίπεδο λογισμικού και υλικού. 

 Γνώσεις στην σχεδίαση και υλοποίηση δικτύων. 

 Γνώση και χρήση γλωσσών προγραμματισμού: C++, php, Processing, Wiring. 

 Πλατφόρμες ανοικτού κώδικα: Joomla, phpbb, Processing, Arduino. 

 Λογισμικό ανοικτού κώδικα: Linux, Gimp, apache, phpmysql 

 Άλλο λογισμικό : Windows, office, Oracle CRM, Cisco Agent Desktop, Siebel, Bria, 

Outlook, Android, Apple iOS. 

 Βασικές γνώσεις και εμπειρία σε Cisco. 

 



 

 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το περιβάλλον εργασίας και οι συνθήκες κατά τις διάρκεια της πρακτικής μου στον ΟΤΕ με 

βοηθήσανε να αποκτήσω οργανωτική σκέψη, καλή αντίληψη και υψηλό επίπεδο επικοινωνίας 

με τους πελάτες. Είμαι δυναμικός, με ομαδικό πνεύμα και με την ικανότητα να μπορώ να 

προσαρμόζομαι εύκολα. Αντιμετωπίζω την δουλειά μου και τους στόχους μου, με 

αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό.  

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Σπύρος Ανδριανός, προϊστάμενος στο «Τμήμα τεχνικής υποστήριξης επιχειρησιακών πελατών  

του ΟΤΕ», email: spyrand@ote.gr  

Γιώργος Μπάρδης, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στο 

Τμήμα Τεχνολογίας πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών διδάσκει μαθήματα Αρχιτεκτονικής 

και Δικτύων Η/Υ, email: gmpardis@medialab.ntua.gr , τηλ. 6972882066. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν. 
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