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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

04/07/2016–04/09/2016 Πρακτική άσκηση στην ναυτιλιακή Thalatta Shipping Management S.A.
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) 

Εργασία κατόπιν εκπαίδευσης σε όλα τα τμήματα της εταιρίας (Operations, Crew and Technical 
Departments)

Αρμοδιότητες:

▪ Αναζήτηση ναύλων και επικοινωνία με ναυλωτές της διεθνούς ναυλαγοράς

▪ Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και της επικοινωνίας της εταιρείας με τα πλοία για τον 
ανεφοδιασμό αυτών με κάθε είδους αναλώσιμα υλικά καθώς και ανταλλακτικά

06/07/2015–21/08/2015 Πρακτική άσκηση στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ)
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) 

▪ Παρακολούθηση των λειτουργιών της Λογιστικής Αποθήκης (Logistics) 

▪ Έκδοση τιμολογίων, παρακολούθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών και δημιουργία λογιστικών 
εγγράφων εκκαθάρισης λογιστικών υπολοίπων

▪ Έκδοση αδειών για την παραλαβή και την παράδοση των εμπορευματοκιβωτίων

12/2013–07/2017 Μαγείρισσα-Ψήστρια
Σουβλατζίδικο "Ο Νικόλας", Χίος (Ελλάδα) 

(Ταυτόχρονα με τις σπουδές μου, για επιβίωση)

06/2018–08/2019 Χειριστής μύλου άλεσης καφέ/χειρίστρια μύλου άλεσης καφέ
Coffee Island, Χίος (Ελλάδα) 

(Εκπαίδευση στον χειρισμό μηχανής εσπρέσο και στον χειρισμό μύλων άλεσης, για λόγους 
επιβίωσης)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2012–2018 Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Τ.Ν.Ε.Υ.)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος (Ελλάδα) 
http://www.stt.aegean.gr/gr/ 

Διπλωματική Εργασία:

Ο αντίκτυπος της πράσινης ναυτιλίας στη λειτουργία των πλοίων

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μητρική(ές) γλώσσα(ες) Ελληνικά
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Ξένες γλώσσες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΦΗ

Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική έκφραση

Αγγλικά C2 C2 C2 C2 C2

LRN (Esolnet Hellas) 

Γαλλικά A2 A2 A2 A2 A2

Certificat d’État de Connaissance des Langues 

Επίπεδα: Α1 και A2: Βασικός χρήστης - Β1 και B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1 και C2: Έμπειρος χρήστης
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες 

Επικοινωνιακές δεξιότητες ▪ Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν από την συχνή επικοινωνία μου με τους 
φοιτητές καθώς και τις Πρυτανικές αρχές για την αντιμετώπιση ζητημάτων στέγασης, στα πλαίσια 
της προεδρίας μου στο Σύλλογο Φοιτητικών Εστιών Χίου 

Οργανωτικές / διαχειριστικές
δεξιότητες

▪ Άριστες οργανωτικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν από την ανάληψη καθηκόντων γραμματειακής 
υποστήριξης μεταξύ άλλων, στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης στη Thalatta Shipping 
Management S.A.

▪ Ηγεσία (Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητικών Εστιών Χίου)

Ψηφιακες δεξιότητες ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επεξεργασία
δεδομένων

Επικοινωνία
Δημιουργία

Περιεχομένου
Ασφάλεια

Επίλυση
προβλημάτων

Έμπειρος χρήστης Έμπειρος χρήστης Έμπειρος χρήστης Έμπειρος χρήστης Έμπειρος χρήστης

Ψηφιακές δεξιότητες - Πίνακας αυτοαξιολόγησης 

Global Intermediate 

▪ Άριστη χρήση υπολογιστών και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Παρουσιάσεις, 
Υπηρεσίες Διαδικτύου, Υπολογιστικά φύλλα, Βάσεις δεδομένων

▪ Πολύ καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Python

Λοιπές δεξιότητες Δίπλωμα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη Χίο απέκτησα 
δίπλωμα Skipper. 

Δίπλωμα οδήγησης A, B

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σεμινάρια ▪ Νέες τεχνολογίες λιμένων, Προώθηση του συστήματος κοινοτικών λιμένων στη Μεσογειακή 
Κυκλοφορία, 2015.

▪ Η συμβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, λέκτορας κ. Πάνος Λασκαρίδης, 2014

Συνέδρια ▪ European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports, ECONSHIP, 2015

Εκδηλώσεις ▪ Εκδήλωση των Εκδόσεων ΚΕΡΚΥΡΑ- economia Publishing με  Επιστροφή στη Θάλασσα

Επιστημονικές Εργασίες ▪ Οι τιμές των πλοίων στα συμβόλαια ναυπήγησης και οι όροι πληρωμών

▪ Αγορές ακτοπλοΐας

▪ Ηλεκτρονικοί χάρτες και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών στη ναυσιπλοΐα 

▪ Επαναστατικές καινοτομίες στη συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων
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Συστάσεις Συστάσεις από καθηγητές και από εργοδότες είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν
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