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Επαγγελµατικό προφίλ
Πληροφορικός µε εµπειρία στη διαχείριση υπολογιστικών συστηµάτων

διαφόρων αρχιτεκτονικών και λειτουργικών και τον προγραµµατισµό.

Σπουδές
· Πτυχίο τµήµατος Πληροφορικής ΕΚΠΑ, λίαν καλώς (7,78), 1999.
· Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπι-

κοινωνιών, ΕΚΠΑ, άριστα, 2003.

Ξένες γλώσσες
Καλή γνώση Αγγλικής, First Certificate, Grade A.

Προϋπηρεσία
· Υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστρια-

κού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε σύµβαση αορίστου χρόνου από 9/2001 µέχρι
2/2009. Ανατεθειµένα καθήκοντα η διαχείριση του υπολογιστικού συστήµα-
τος του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και συγκεκριµένα η ε-
γκατάσταση, διαµόρφωση και συντήρηση του συνόλου των σταθµών εργασίας,
διακοµιστών, εργαστηριακών υπολογιστών και περιφερειακών του τµήµα-
τος. Το υπολογιστικό σύστηµα του τµήµατος πληροφορικής περιελάµβανε
περίπου διακόσιους σταθµούς εργασίας, δέκα διακοµιστές και εξυπηρετο-
ύσε περίπου τέσσερις χιλιάδες εγγεγραµµένους χρήστες. Οι υπηρεσίες που
προσέφερε είναι µεταξύ άλλων το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η ϕιλοξενία ι-
στοσελίδων, η διαµόρφωση και συντήρηση ϐάσεων δεδοµένων και λοιπών
εφαρµογών κ.α.
· Υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής στην Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοι-

νωνιών της Μονάδας Σύρου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Τµήµα Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων) από 2/2009 µέχρι σήµερα.
· Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕΠΙΣ Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-

νιών την περίοδο 2005–2006.



· Ερευνητικός συνεργάτης του τµήµατος Πληροφορικής από 1/1998 έως
4/2000 στα πλαίσια του προγράµµατος PARROT (ESPRIT 24960) µε αντικε-
ίµενο τον χρονοπρογραµµατισµό προσωπικού αεροπορικών εταιρειών.
· Ερευνητικός συνεργάτης του τµήµατος Πληροφορικής από 5/2000 έως

5/2001 στα πλαίσια του προγράµµατος ΠΕΝΕ∆ ΠΛΕΙΑ∆Α 99 Ε∆-614 µε
αντικείµενο την µαζικά παράλληλη επίλυση συνδυαστικών προβληµάτων.
· Εισηγητής του σεµιναρίου ‘∆ιαχείριση λειτουργικού συστήµατος Solaris’

για λογαριασµό της Eurocom/Intracom τον Οκτώβριο του 2002 και το Μάρ-
τιο του 2003.
· Εισηγητής του µαθήµατος ‘Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών’ στη

σχολή προγραµµατιστών Η/Υ του ελληνικού στρατού το εαρινό και το χειµε-
ϱινό εξάµηνο του 2003.
· Εισηγητής του µαθήµατος ‘Προγραµµατισµός σε C/C++’ στη σχολή προ-

γραµµατιστών Η/Υ του ελληνικού στρατού το εαρινό και το χειµερινό εξάµηνο
του 2003 και του 2004.
· ∆ιδασκαλία του µαθήµατος ‘Χρήση Η/Υ’ στο ∆ΙΕΚ Σύρου κατά το εαρινό

εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2010–2011, ‘Αλγοριθµική και δοµές δεδο-
µένων Ι - Γλώσσα προγραµµατισµού Ι (Pascal) το ϕθινοπωρινό εξάµηνο 2011,
‘Γλώσσα προγραµµατισµού ΙΙ (C) εαρινό 2012, ‘Γλώσσα προγραµµατισµού IV
(C++) - Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός’ ϕθινοπωρινό 2012, ‘Βάσεις
δεδοµένων ΙΙΙ’ εαρινό 2013, ‘Αλγοριθµική και δοµές δεδοµένων Ι - Γλώσσα
προγραµµατισµού Ι (Pascal) το ϕθινοπωρινό εξάµηνο 2013.

∆ηµοσιεύσεις - Συµµετοχές σε συνέδρια
· Συµµετοχή στο συνέδριο CP-AI-OR 2000 µε παρουσίαση της εργασίας

‘Integra-ting direct CP search and CP-based column generation for the
eirline crew assignment problem’. ∆ηµοσίευση στο περιοδικό ‘Annals of
Operations Research’.
· Συµµετοχή στο συνέδριο PATAT-2000 µε παρουσίαση της εργασίας ‘A

generic object-oriented constraint based university course timetabling sy-
stem’. ∆ηµοσίευση στη σειρά ‘Lecture Notes in Computer Science, Special
Issue on timetabling’.
· Συµµετοχή στο συνέδριο EURO-CG 2001 µε παρουσίαση της εργασίας ‘A

comparative application of convex hull algorithms in two and three dimen-
sions’.
· Συµµετοχή στο συνέδριο ‘‘Panhellenic Conference on Informatics 2005’’

µε παρουσίαση της εργασίας ‘‘Successive Linear Programs for Computing
All Integral Points in a Minkowski Sum’’.


