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Περίληψη 
προσόντων 

Σπούδασε Μηχανολογία και κατόπιν άρχισε την επαγγελµατική του 
σταδιοδροµία µε ειδίκευση στην µελέτη, προγραµµατισµό και 
σχεδιασµό µηχανών και βιοµηχανικών αυτοµατισµών. Παράλληλα 
ασχολήθηκε µε τους Η/Υ από πολύ νωρίς και εργάστηκε, σαν 
ελεύθερος επαγγελµατίας, για την κατασκευή προγραµµάτων, καθώς 
και τη συντήρηση Η/Υ και δικτύων. 

Από το 1999, απασχολήθηκε σαν εξωτερικός συνεργάτης της Advanced 
Quality Services Ltd., και από το 2005 σαν µόνιµο στέλεχος. Έχει 
συµµετοχή στην υλοποίηση των έργων και των σεµιναρίων της AQS 
και ειδικότερα σε ότι αφορά θέµατα ΙΤ (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, 
Δίκτυα και Η/Υ) και Στατιστικής (Ανάλυση Δεδοµένων, Έρευνες 
Αγοράς κλπ) Επίσης πραγµατοποιεί εισηγήσεις σε εκπαιδευτικά 
σεµινάρια όπως τα «Η λειτουργία της επιχείρησης µέσω iPad», 
«Budgeting», «Cost Cutting» «Executive Secretary», «Οργάνωση 
Γραφείου» και πολλά άλλα. 

Παράλληλα, ανέλαβε την σχεδίαση και την υλοποίηση του τµήµατος ΙΤ 
της Advanced Business Process Management από την έναρξη της 
εταιρείας. 

Επαγγελµατική 
Εµπειρία 

2/2005 - σήµερα Advanced Quality Services Ltd. 
IT Manager - Στέλεχος Διοίκησης 
§ Εισηγητής στα σεµινάρια «Εκπαίδευση Γραµµατέων & Οργάνωση 
Γραφείου», «Η λειτουργία της επιχείρησης µέσω iPad», «Executive 
Secretary», «Management Reporting», «Budgeting» κ.α. 

§ Υπεύθυνος Μηχανογραφικής Υποστήριξης, συντήρηση και 
οργάνωση δικτύου και επιµέρους Η/Υ και IT εξοπλισµού. 

§ Υπεύθυνος e-marketing (Πιστοποιηµένος µε το Google Adwords) 
§ Υπεύθυνος Οµάδας Εργασίας για ανάλυση Πρωτογενών Δεδοµένων 
και Στατιστικών Αναλύσεων για τα έργα που υλοποιεί η AQS 

§ Μέλος Οµάδας Εργασίας για την εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων 
– Business Plans 

§ Μέλος Οµάδας Εργασίας για την Διαχείριση και Ετοιµασία 
Προσφορών Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. 

§ Μέλος Οµάδας Εργασίας µε σκοπό την διοικητική υποστήριξη των 
Έργων. 

§ Μέλος Οµάδας Εργασίας µε σκοπό την διοργάνωση και υποστήριξη 
των ανοικτών και ενδοεπιχειρησιακών σεµιναρίων που διοργανώνει η 
AQS. 

§ Τεχνική υποστήριξη σε θέµατα Πληροφορικής και γενικότερα ΙΤ στα 
έργα της εταιρείας. 

 

2/2009 - σήµερα Advanced Business Process Management. 
IT Manager 
§ Εισηγητής σε σεµινάρια «Management Reporting» κ.α. 
§ Υπεύθυνος Μηχανογραφικής Υποστήριξης, συντήρηση και 



οργάνωση δικτύου και επιµέρους Η/Υ και IT εξοπλισµού 

2/1999 - 12/2004  Advanced Quality Services Ltd. 
Εξωτερικός Συνεργάτης  
§ Εισηγητής σε εκπαιδευτικά σεµινάρια (ανοικτά και ενδοεπιχειρησιακά) 
§ Υπεύθυνος Μηχανογραφικής Υποστήριξης, συντήρηση και 
οργάνωση δικτύου και επιµέρους Η/Υ και IT εξοπλισµού. 

§ Οργάνωση, προγραµµατισµός και διαχείριση Βάσεων Δεδοµένων 
(MS Access) - «Διαχείριση Προβληµάτων». 

 

2/2004-1/2005  Α. Παπακωνσταντίνου & ΣΙΑ Ε.Ε.  
Μηχανολόγος Μηχανικός – Σχεδιαστής & Μελετητής 
§ Σχεδιασµός και µελέτη Βιοµηχανικών αυτοµατισµών , Ροµπότ 
Βιοµηχανίας , Γραµµές παραγωγής, και συσκευασίας.  

§ Επαφή µε πελάτες.  
§ Μελέτη και σχεδίαση σε CAD.  
§ Οργάνωση παραγγελιών (υλικά, πρώτες ύλες κ.α.…). 
§ Παρακολούθηση της παραγωγής – κατασκευής.  
§ Προγραµµατισµός του Αυτοµατισµού.  
§ Εγκατάσταση των Μηχανών. 
§ Υπεύθυνος µηχανοργάνωσης, µηχανογράφησης και συντήρηση και 
οργάνωση δικτύου και επιµέρους Η/Υ και IT εξοπλισµού. 

 

9/1999-1/2005        Α. Παπακωνσταντίνου & Ε. Πάσσαρης Ο.Ε.  
Μηχανολόγος Μηχανικός  – Σχεδιαστής & Μελετητής 
§ Επαφή µε πελάτες.  
§ Μελέτη και σχεδίαση σε CAD.  
§ Οργάνωση παραγγελιών (υλικά, πρώτες ύλες κ.α.…). 
§ Παρακολούθηση της παραγωγής – κατασκευής.  
§ Προγραµµατισµός του Αυτοµατισµού.  
§ Εγκατάσταση των Μηχανών. 
§ Υπεύθυνος µηχανοργάνωσης, µηχανογράφησης και συντήρηση και 
οργάνωση δικτύου και επιµέρους Η/Υ και IT εξοπλισµού. 

 

2/1999-8/1999  INPACK Βιοµηχανικοί Aυτοµατισµοί. 
Πρακτική άσκηση – Μηχανολόγος Μηχανικός 
§ Σχεδιασµός και µελέτη Βιοµηχανικών αυτοµατισµών , Ροµπότ 
Βιοµηχανίας , Γραµµές παραγωγής, και συσκευασίας. 

§ Μελέτη και σχεδίαση σε CAD.  
§ Υπεύθυνος µηχανοργάνωσης, µηχανογράφησης και συντήρηση και 
οργάνωση δικτύου και επιµέρους Η/Υ και IT εξοπλισµού. 

§ Υπεύθυνος µηχανοργάνωσης, µηχανογράφησης και IT εξοπλισµού. 
 

1/1994 – 12/1995 Ι.Ι.Ε.Κ. Αθήναιον. 
§ Διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών 
§ Βοηθός υπεύθυνου µηχανοργάνωσης  



§ Υπεύθυνος έρευνας αγοράς και προµήθειας Η/Υ, περιφερειακών, 
αναλώσιµων και εξειδικευµένου λογισµικού. 

 

1/1991 – 12/1993 ΚEK ΑΘΗΝΑ 
§ Βοηθός υποστήριξης δικτύων Novell  
§ συντήρηση Η/Υ.  
 

1/1991 – 12/1993 ETT 
§ Συµµετοχή στο πρόγραµµα ERGO98 – INTEGRA από την εταιρεία 
ΕΤΤ. Σχεδιασµός και προγραµµατισµός Βάσης Δεδοµένων στην MS 
Access για τους παλιννοστούντες 

 

2000 – 2005 
Ανεξάρτητος Προγραµµατιστής 
§ Σχεδιασµός και προγραµµατισµός γενικής χρήσης 
§ Πρόγραµµα ιατρείου. 
§ Πρόγραµµα διαχείρισης παραγγελιών. 
§ Πρόγραµµα διαχείρισης σχεδίων και απολογιστικών. 

Εκπαιδευτική 
Δραστηριότητα 

1999 – σήµερα 
Έχει πραγµατοποιήσει εισηγήσεις τόσο σε ενδοεπιχειρησικά όσο και σε 
ανοικτά εκπαιδευτικά σεµινάρια µε τα εξής θέµατα: 

• Εκπαίδευση γραµµατέων και οργάνωση γραφείου 
• Executive Secretary Excellence 
• Διαχείριση Χρόνου 
• Η λειτουργία της επιχείρησης µέσω iPad 
• Budgeting 
• Cost Cutting 
• Management Reporting 

 

Σπουδές 1990 - 2001 Τ.Ε.Ι. Πειραιά,  
Τµήµα Μηχανολογίας, κλάδος Ενεργειακός.   
§ Διπλωµατική Εργασία: “Σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 
στο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Υλικών”. 
Εισαγωγή µε το σύστηµα των Πανελληνίων Εξετάσεων 

§ Επί τρία (3) έτη στα πλαίσια της φοίτησής απασχόληση αµισθί  σαν 
βοηθός στο εργαστήριο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά Ποιοτικού Ελέγχου και 
Τεχνολογίας Υλικών. 

§ Συγγραφή εργασίας στο πλαίσιο του µαθήµατος σεµιναρίου του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά τµήµα µηχανολογίας µε θέµα «Βελτιστοποίηση Οικονοµικής 
Επένδυσης µε την µέθοδο NPV». 

§ Συγγραφή εργασίας στο πλαίσιο του µαθήµατος σεµιναρίου του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά τµήµα µηχανολογίας µε θέµα «Στατιστική επεξεργασία 
συµβατικών αντοχών θλίψης δοκιµίων». 

§ Κατασκευή προγραµµάτων προς χρήση σε µηχανολογικές 
εφαρµογές: "Σχεδιασµός Μίγµατος Αδρανών Υλικών", 
"Χρησιµοποίηση σχεδιογράφου (Plotter) για την κατασκευή 
διαγραµµάτων ακριβείας µε Η/Υ" 

 



Σεµινάρια – 
επιµόρφωση 

«Google Adwords» Πιστοποίηση partner από την Google για  
το Google Adwords 

«Εκπαίδευση Εργοδηγών Παραγωγής» 

«Project Management» (Σχεδιασµός και παρακολούθηση 
έργου µε Η/Υ) 

«Σχεδίαση µε τη χρήση του AUTOCAD» (Μηχανολογικός 
σχεδιασµός µε την βοήθεια Η/Υ) 

Ξένες γλώσσες Αγγλικά 
§ Michigan Lower  
§ Επίπεδο πολύ καλά 

Λοιπές δεξιότητες Υπολογιστές 
§ Απασχόληση µε την χρήση των Η/Υ επί 25 ετίας.  
Ειδικότερα:  
§ Λειτουργικά Περιβάλλοντα Windows, Unix, Linux , MAC. 
§ Χρήση και προγραµµατισµός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
οργάνωση, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων. 

§ Γνώση χειρισµού εφαρµογών σε Η/Υ που περιλαµβάνουν 
επεξεργαστές κειµένου (Word , Word Perfect κ.α.),  λογιστικά φύλλα 
(Lotus, Excel), βάσεις δεδοµένων (MS Access, Clipper, D-Base, κ.α.) 

§ Προγραµµατισµός (Html, CSS, Basic, Pascal, Fortran, Lisp κ.α.) 
§ INTERNET (γνώσεις προγραµµατισµού και δηµιουργία ιστοσελίδων, 
διαχείριση και υλοποίηση web marketing, social media κλπ). 

§ Εµπειρία στο σχεδιαστικό περιβάλλον AutoCAD (σχεδίαση 
µηχανολογικών εξαρτηµάτων σε 2-D και 3-D σχεδίαση).  

§ Επεξεργασία Εικόνας, σχεδιασµός γραφικών και σελιδοποίησης 
(PhotoShop, Corel Draw Quark XPress κ.α.) 

§ Πακέτα µηχανολογικών εφαρµογών. 
§ Χρήση και προγραµµατισµός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δικτύων. 

Ενδιαφέροντα Υπολογιστές, Διάβασµα, Ταξίδια, Μουσική. 

Προσωπικές 
πληροφορίες 

Ηµεροµηνία γέννησης:  23 Νοεµβρίου 1970 
Εθνικότητα:   Ελληνική 

 


