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Προηγούμενη εργασία
Μέχρι το 2004, Υπεύθυνος τμήματος υποστήριξης και ανάπτυξης λογισμικού Ο.Τ.Α. στην Five
Star Α.Ε., θυγατρική του ομίλου Πουλιάδη.
Μέχρι το 2001, Υπεύθυνος μηχανογράφησης, στην Loukopoulos Security Services, εταιρεία
παροχής υπηρεσιών φύλαξης σημείων και υψηλών προσώπων.
Μέχρι το 1999, Υπεύθυνος μηχανογράφησης και του τμήματος λήψης και διαβίβασης
χρηματιστηριακών εντολών στην ΠΑΛΜΟΣ Α.Ε.Λ.Δ.Ε. του δικτύου της ΒΕΤΑ ΑΧΕ.
Μέχρι το 1997: Εργαζόμουν ως τεχνικός υποστήριξης hardware σε μικρές επιχειρήσεις ενώ
παράλληλα ξεκίνησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα παρέχοντας υπηρεσίες
δημιουργίας λογισμικού και κατασκευής ιστοσελίδων.
Η επαγγελματική μου δραστηριότητα, ξεκίνησε πραγματικά από "χαμηλά", πολύ πριν
ολοκληρώσω την βασική εκπαίδευση. Τα γυμνασιακά μου καλοκαιριά τα περνούσα,
"φτιάχνοντας μηχανές", σε φιλικά μηχανουργία, μιας και ο πατέρας μου ήταν αναγνωρισμένος
μάστορας, διευθυντής του τμήματος "Έλεγχου και μετρήσεων", { ποιοτικός έλεγχος }, στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας μέχρι το 1982 οπού μετακομίσαμε, η μάλλον επιστρέψαμε
οικογενειακός στον Βόλο, είχε προηγηθεί μια μετεγκατάσταση στην Γαλλία. Η μετέπειτα θέση
του στα Ελληνικά Σιδηροκράματα, Αλμυρού Μαγνησίας, ως Διευθυντής Μηχανουργείου του
πρόσφερε την επιβεβαίωση του " Μάθε τέχνη κι άστηνε...", έτσι από πολύ νεαρός ήρθα σε
επαφή με τα μηχανουργεία και τα συνεργεία.
Παράλληλα ασχολήθηκα με την οικογενειακή επιχείρηση, ετοίμων ενδυμάτων, που διατηρούσε
η μητέρα μου μέχρι να βγει στην σύνταξη. Τεχνίτης και η μητέρα, χρόνια μοδίστρα που

προχώρησε να γίνει Fashion Designer Modelist - Patronist με πτυχίο από την Pansik, φυσικά
ελεύθερος επαγγελματίας.
Θεωρό διδακτική την εμπειρία μου με την οικογενειακή επιχείρηση, εκεί πρώτη φόρα βίωσα
την έννοια του unique sale proposition, του on demand services σε μια μικρή δύσκολη,
γεωγραφικά αγορά που παράλληλα "χτυπιόταν" από τα μεγάλα σχήματα. Επίσης θυμάμαι την
αγωνιά της να πείσει του βιοτέχνες συνεργάτες της, να υιοθετήσουν μοντέλα και νούμερα που
"περπατούσαν" και την δυσκολία που οι τελευταίοι συναντούσαν, λόγο έλλειψης
εξειδικευμένου προσωπικού να συμπορευτούν με τις τάσεις της αγοράς, την ζήτηση.
Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής αναζήτησης μου, έχω εργαστεί ως Ασφαλιστικός
σύμβουλος και φυσικά έχω περάσει σχεδόν από κάθε πόστο που μπορεί να υπάρξει σε κέντρο
εστίασης, από Delivery μέχρι "manager " όπως κάθε "σωστός" συνομήλικος μου.
Οι αλλαγές δεν με τρομάζουν, ισα - ισα πιστεύω πως κάθε αλλαγή είναι και ευκαιρία, μέσα από
τα κενά που δημιουργούν τα μεγάλα σχήματα υπάρχει το περιθώριο για τις ποιο μικρές,
ευέλικτες και καλά οργανωμένες όμως, επιχειρήσεις να ανελιχτούν. Σε περιβάλλοντα πλήρους
αβεβαιότητας, το βραχυπρόθεσμο κέρδος έρχεται από επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό.
Για τις μικρές επιχειρήσεις αυτό είναι οικονομικά δύσκολο και εκεί είναι που στοχεύουν οι
υπηρεσίες μου, "εάν δεν μπορείς να αναπτύξεις ένα τμήμα, νοίκιασε το, εάν θέλεις καλύτερες
τιμές κάνε βραχυπρόθεσμες συνεργασίες".
Πιστεύω πως ο άνθρωπος οφείλει στον εαυτό του να μελετά να βελτιώνετε, αν μπορεί να
βελτιώνει και τους γύρω του.
Είμαι θετικός στην εκπαίδευση παρόλο που για οικονομικούς, εκείνη την εποχή, λογούς δεν
είχα την πολυτέλεια να παρακολουθήσω κάποιο πανεπιστήμιο.

Γραμματειακές γνώσεις
•
•

Απολυτήριο Λυκείου, ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο κλάδος πληροφορικής
Αγγλικά

Επαγγελματικές δεξιότητες
•
•

Google adword individual marketer certification, 2015
Microsoft .net Essentials certification, 2002

Γλώσσες προγραμματισμού

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

gwBasic
qBasic
Visual Basic 6.0
.Net
Java script
Action Script 1-3, Adobe Flash
Microsoft Access VB, Advance Level
Microsoft A.S.P.
φυσικά μπορώ να διευθετήσω εργασίες σχεδόν σε κάθε γνωστό DBMS
Web design and Developing, έχω αναπτύξει δικό μου Power S.E.O. Content
Management System, {βλέπε αριστικοποίηση συνάφειας ως προς την φράση
αναζήτησης}
Search Engine Optimization, on page & off page

Τα social media είναι κυρίως χόμπι, μιας και διαφημιστικά απευθύνονται σε επιχειρήσεις
γενικού ενδιαφέροντος και προώθηση ιδεών. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν το ROI, που οι
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις - πελάτες μου χρειάζονται. Φυσικά η "κοινωνικότητα" δεν
έβλαψε κανέναν.

Αλλά ενδιαφέροντα
•
•
•
•

Μουσική, {ότι ακούγετε όμορφα}
Διάβασμα, κυρίως τεχνικά θέματα πληροφορικής, μάρκετινγκ, τα τελευταία χρόνια
μελετώ πολιτικά ζητήματα σε επίπεδο φιλοσοφίας
Πολεμικές τέχνες, τρίαθλο Shidokan Karate 2 Dan
Blogging, συντηρώ το blog.net.gr, ένα cybernetic {αυτοτροφοδοτούμενο} κυρίως γιατί
με βοηθά να παρακολουθώ την εφημερότητα.

Πιστεύω σε ομάδες που σέβονται την ατομικότητα, στην συνεργασία, σε κοινωνίες που
προάγουν και βελτιώνουν τον άνθρωπο. Θεμελιώδες κίνητρο για την ανέλιξη του ατόμου είναι
άμιλλα.

