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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
01/09/2005–Σήμερα

Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
▪ Εργασία ως εκπαιδευτικός σε διάφορα σχολεία Γυμνάσια και Λύκεια στις Σέρρες και στην Αθήνα με
οργανική στο 2ο Γενικό Λύκειο Σερρών
▪ Διευθυντής ΔΙΕΚ για μία θητεία
▪ Απο 6/6/2019 Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
▪ Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Σερρών για ένα έτος
▪ Μέλος στην ειδική επιτροπή πιστοποίησης για την ειδικότητα των κρεοπωλών και στην δημιουργία
τράπεζας θεμάτων για τις εξετάσεις πιστοποίησης της συγκεκριμένης ειδικότητας
▪ Ωρομίσθιος σε διάφορα ΙΕΚ με τα εξής αντικείμενα
▪ Υγιεινή κρέατος, Βιοχημεία, Μικροβιολογία , υγιεινη λουτροθεραπευτηρίων

22/09/2016–31/08/2018

Διευθυντής ΔΙΕΚ Ν.Ζίχνης
ΓΓΔΜ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

2004–2005

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
▪ Διεύθυνση του τμήματος διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου Νεστλε και υπεύθυνος για την
υγιεινή και τη ασφάλεια των προϊόντων καθώς και την διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών
ποιότητας
▪ Έλεγχος των διαδικασιών παραγωγής και των συστημάτων καθαρισμού
▪ Καθορισμός του ετήσιου προγράμματος καθαρισμών του εργοστασίου
▪ Υπεύθυνος ποιοτικού έλεγχου των υλικών συσκευασίας των πρώτων υλών και του τελικού
προϊόντος
▪ Τήρηση των διεθνών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας καθώς και της νομοθεσίας
τροφίμων

2002–2004

Υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου
Νεστλέ Ελλάς ΑΕ
▪ Υπεύθυνος του χημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου του εργοστασίου
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▪ Υπεύθυνος της τήρησης του συστήματος ποιότητας
▪ Αξιολόγηση των αναλυτών του εργαστηρίου
1998–2002

Βοηθός διασφάλισης ποιοτητας
Νεστλέ Ελλάς ΑΕ
▪ Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας
▪ Εκπαίδευση του προσωπικοί σε θέματα ποιότητας
▪ Αξιολόγηση των έλεγχων και των αναλύσεων και επεξεργασία για λήψη αποφάσεων
▪ Αξιολόγηση των μεθόδων ανάλυσης και διορθωτικές ενέργειες στις περιπτώσεις απόκλισης

1993–1998

Ποιοτικός έλεγχος
Νεστλέ Ελλάς ΑΕ
▪ Ποιοτικός έλεγχος , επιθεώρηση εργοστασίων παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων
▪ Εξαγωγές κονσερβοποιημένων φρούτων

1991–1993

Επιστημονικός συνεργάτης
Επιτροπή ερευνών ΑΠΘ
▪ Εργασία στο ερευνητικό πρόγραμμα "Απομόνωση και ταυτοποίηση ενός μεγάλου αριθμού και
φάσματος μικροοργανισμών από Γαλακτοβιομηχανίες και έλεγχος της ανθεκτικότητας τους στα
απολυμαντικά"
▪ Μικροβιολογικές αναλύσεις
▪ Συμμετοχή στο εργαστηριακό μάθημα "Γενική Μικροβιολογία" του Γεωπονικού τμήματος
▪ Συμμετοχή σε δύο ανακοινώσεις διεθνών συνεδρίων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
1984–1989

Πτυχίο Βιολογίας

ΕΠΠ επίπεδο 6

Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
2004–2004

Δίπλωμα εξειδίκευσης με τίτλο "Διοίκηση βιομηχανικών
επιχειρήσεων"
ΤΕΙ Πειραιά

2009–2012

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΕΠΠ επίπεδο 7

ΚΑΠ. ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Μητρική(ές) γλώσσα(ες)

ελληνικά

Ξένες γλώσσες

αγγλικά

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΦΗ

Προφορική

Γραπτή (ανάγνωση)

Επικοινωνία

Προφορική έκφραση

B2

B2

B2

B2

B2

First Certificate in English
Επίπεδα: Α1 και A2: Βασικός χρήστης - Β1 και B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1 και C2: Έμπειρος χρήστης
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες
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▪ Καλός και υπομονετικός ακροατής
▪ Συμμετοχή σε αρκετές ομάδες εργασίας
▪ Θέληση για διάλογο
▪ Θετικότητα και ευχάριστη διάθεση

Οργανωτικές / διαχειριστικές
δεξιότητες

Επαγγελματικές δεξιότητες

▪ Ηγεσία στο τμήμα διασφάλισης ποιότητας και στην θέση ως διευθυντής στο ΙΕΚ Ν.Ζίχνης
▪ Οργανωτικές δεξιότητες ως υπεύθυνος χημείου , ως υπεύθυνος καθαρισμών και ως υπεύθυνος
ΕΚΦΕ
▪ Κουλούρα εργασίας σε ομάδες
▪ Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα
▪ Καλή διαχείριση σε συνθήκες πίεσης

Ψηφιακες δεξιότητες

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επεξεργασία
δεδομένων

Επικοινωνία

Δημιουργία
Περιεχομένου

Ασφάλεια

Επίλυση
προβλημάτων

Ανεξάρτητος
χρήστης

Ανεξάρτητος
χρήστης

Ανεξάρτητος
χρήστης

Βασικός χρήστης

Βασικός χρήστης

Ψηφιακές δεξιότητες - Πίνακας αυτοαξιολόγησης

ΤΠΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 2

▪ Καλή γνώση του office
▪ Καλή γνώση επεξεργασίας εικόνας
Δίπλωμα οδήγησης

B

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σεμινάρια

▪ Πολλά σεμινάρια στα 28 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα πχ
▪ ΕΛΚΕΠΑ
▪ ΕΕΕΕ

Δημοσιεύσεις
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κα

▪ Δύο δημοσιεύσεις σε συνεδρια
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