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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

 

• Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 

• Web design 

• Προγραµµατισµός 

• Βάσεις δεδοµένων  

• Προγράµµατα ηλεκτρονικού και µηχανολογικού σχεδιασµού (xCAD) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

 

• Άριστη χρήση χειρισµού Η/Υ σε περιβάλλον  Windows, Linux. 

• Άριστη χρήση των προγραµµάτων Microsoft Office. 

• Άπταιστη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ  

 

• Γλώσσες προγραµµατισµού επιπέδου χρήστη βάσει του προγράµµατος σπουδών : Fortran, 

C, Visual Basic. 

• Γλώσσες µηχανής προγραµµατισµού µικροεπεξεργαστών ASSEMBLY σε 

µικροεπεξεργαστές Ζ80, 8086, 8051 και µικροελεγκτή MCS-51 βάσει του προγράµµατος 

σπουδών. 

• Γλώσσα δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων xSQL ( ειδικά mySQL σε περιβάλλον Linux). 



• Γνώση χρήσης δικτυακών εφαρµογών βάσει του προγράµµατος σπουδών ( ενσύρµατα, 

ασύρµατα και οπτικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και πακέτων δεδοµένων) . 

• Χρήση σχεδιαστικών προγραµµάτων: Autocad, Orcad. 

• Xρήση µαθηµατικών προγραµµάτων: Μatlab, CC. 

• Γνώσεις προγραµµάτων διαχείρισης έργου ( Microsoft Office Project 2003). Κατάρτιση 

στις εφαρµογές  ERP συστηµάτων στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας.  

• Εξειδικευµένη γνώση υλισµικού υπολογιστών και υπολογιστικών συστηµάτων βάσει του 

προγράµµατος σπουδών. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ 

• Πτυχιακή εργασία µε θέµα « Τα Enterprise Resource Planning (ERP) Συστήµατα στις 

Σύγχρονες Επιχειρήσεις» 

• Κατασκευή ηλεκτρονικού κυκλώµατος ανάγνωσης τηλεκάρτας το οποίο συνδέετε µέσω 

της σειριακής θύρας και επικοινωνεί µε εφαρµογή που γράφτηκε σε Visual Basic. 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

 

• Εξάµηνη απασχόληση σε εταιρία παροχής λύσεων στο τοµέα των συστηµάτων 

ηλεκτρονικών πληρωµών στα πλαίσια της πρακτικής µου άσκησης καθώς και εννεάµηνη 

απασχόληση µετά το πέρας αυτής. 

 

 

 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

� ΑΓΓΛΙΚΑ 

FCE  ( First Certificate in English) University of Cambridge. 

  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

 

∆υναµικός, µε έµφαση στην εργασία, χαρακτήρας µε οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες. 

  

 

 

 

. 

 


