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E-mail:
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Όνοµα:

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Όνοµα Ιδρύµατος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

Μεταπτυχιακές Σπουδές
στη ∆ιοίκηση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων

Τουριστική Οικονοµική,
∆ιοίκηση, Νέες
τεχνολογίες στον
τουρισµό

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Επιστηµών της
∆ιοίκησης

Χρηµατοοικονοµική –
Λογιστική

Ηµεροµηνία
Απόκτησης
Πτυχίου
Αποφοίτηση αρχές
2010

28/2/2002

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οργανισµός

Τίτλος

Θέση

MetisNet LTD,
Σύµβουλοι
∆ιαχείρισης
Τεχνολογίας

Manager

ΕρευνητήςΣύµβουλος
∆ιοικητικών
Λειτουργιών και
Νέων
Επιχειρηµατικών
Τεχνολογιών

Καθήκοντα
• Συντονισµός, ∆ιαχείριση και Συµµετοχή σε
Πανευρωπαϊκά και Εθνικά Έργα Έρευνας
• Έρευνα και µελέτες στο χώρο των
Επιχειρηµατικών
Τεχνολογιών
και
της
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
• Εκπόνηση
επιχειρηµατικών
σχεδίων,
κλαδικών µελετών και ερευνών αγοράς
• ∆ιαχείριση τεχνολογικών εφαρµογών για
την υποστήριξη ερευνητικών έργων
• Συµµετοχή σε κοινοπραξίες παροχής
υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου και σε οµάδες
έρευνας για δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς
• Συµµετοχή σε έργα και εκπόνηση µελετών
για δηµόσιους οργανισµούς, φορείς του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά κέντρα,
ιδρύµατα και πολιτιστικοί οργανισµοί.
• Συµµετοχή σε διεθνείς ερευνητικές οµάδες
εργασίας και παρουσία σε ακαδηµαϊκά και
επιστηµονικά συνέδρια.
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Περίοδος
(από - έως)
2007 – σήµερα

Συµµετοχή σε Έργα Γ’ ΚΠΣ

Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα Προγραµµατικού Πλαισίου

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. ΚτΠ

CHANGEMASTERS - Edutainment Services for Change &
Innovation Management (FP6 / eTEN)

Έργο:
Ανάπτυξη
και
Λειτουργία
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
Στρατηγικού Σχεδιασµού του Τουριστικού
Τοµέα: ∆ορυφόρος Λογαριασµός (∆.Λ.Τ.) και
Παρατηρητήριο Τουρισµού»
02/07-12/08
• Μέλος οµάδας εργασίας του αναδόχου για

•

•

•
•

τον σχεδιασµό του ΟΠΣ και την οργανωτική
ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Τουρισµού.
Μέλος της επιστηµονικής οµάδας ανάπτυξης
µεθοδολογίας του Ελληνικού ∆ορυφόρου
Λογαριασµού και κατάρτιση των πινάκων 18 & 10 για τα έτη 2000-2006.
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Αναδόχου σε
στελέχη του ΥΤΑΝ και του ΕΟΤ– Εισηγητής
∆ΛΤ και Τουριστικών Αγορών
Συντονιστής οµάδων εργασίας Πιλοτικού και
Παραγωγικού Σταδίου
Παρουσίαση τµήµατος της µεθοδολογίας
του Ελληνικού ∆ορυφόρου Λογαριασµού
Τουρισµού στο International Conference of
Applied Business and Economics, 46/10/2007 Πειραιάς.

∆ιαχειριστική Αρχή της ΚτΠ
Έργο: Τεχνική και ∆ιαχειριστική Υποστήριξη
στην Παρακολούθηση και στον Έλεγχο των
Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
(ΕΠ) “Κοινωνία της Πληροφορίας” (ΚτΠ)
05/2008 – σήµερα:
Μέλος
της
•
•

Φυσικό αντικείµενο του έργου: ανάπτυξη καινοτοµικής υπηρεσίας
που προσφέρει σε ενήλικους τη δυνατότητα ανάπτυξης
σηµαντικών δεξιοτήτων στα επιστηµονικά πεδία της διαχείρισης
καινοτοµίας και της οργανωσιακής αλλαγής. Με την ολοκλήρωση
του έργου παράχθηκαν διαφορετικές εκδόσεις επιχειρησιακών
παιχνιδιών προσοµοίωσης που παρέχουν τη δυνατότητα στους
χρήστες να αναπτύξουν βιωµατικά όλες τις απαραίτητες
δεξιότητες στο χώρο της διαχείρισης καινοτοµίας και της διοίκησης
αλλαγών. Πιλοτικά τα παιχνίδια προσοµοίωσης δοκιµάστηκαν
στους εξής οργανισµούς : ΙΚΕΑ, FIAT, Κυβέρνηση Σκωτίας,
Σουηδικό Εµπορικό Επιµελητήριο, INSEAD και ΑLBA
02/07 – 06/08
•

Συµµετοχή στη διαχείριση του έργου, στην εκπόνηση
πανευρωπαϊκού
επιχειρηµατικού
σχεδίου,
κλαδικών
αναλύσεων και πλάνου µάρκετινγκ.

ΑLPE - Accessible e-Learning Platform for Europe
(FP6 / eTEN)
Φυσικό αντικείµενο του έργου: Αξιολόγηση πλατφόρµας
ηλεκτρονικής
µάθησης
ανοικτού
κώδικα,
υψηλής
προσβασιµότητας, σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Πιλοτικοί χρήστες
αποτέλεσαν κυρίως ΑΜΕΑ µε κινητικές και οπτικές ιδιαιτερότητες
τα οποία εκπαιδεύτηκαν στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων. Η
τελική υπηρεσία που αναπτύχθηκε στοχεύει σε B2B και B2C
αγορές του πανευρωπαϊκού e-learning. Βασικοί εταίροι
αποτέλεσαν τα Ανοικτά Πανεπιστήµια της Αγγλίας και της Ισπανίας
καθώς και η διεθνής συµβουλευτική εταιρία INDRA.
11/07 – 09/08
•

οµάδας
Τεχνικής
&
Επιστηµονικής Υποστήριξης.
Μέλος οµάδας διαχείρισης έργων Γ’ ΚΠΣ,
στα πλαίσια του έργου

Συµµετοχή στη διαχείριση του έργου, στην εκπόνηση
πανευρωπαϊκού
επιχειρηµατικού
σχεδίου,
κλαδικών
αναλύσεων και πλάνου προώθησης της υπηρεσίας

L4S - Learning for Security (FP7 / SEC-ICT)
Φυσικό αντικείµενο του έργου: Ανάπτυξη καινοτοµικής υπηρεσίας
εκπαίδευσης µέσω παιχνιδιών προσοµοίωσης σε θέµατα
διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων. Η πιλοτική
λειτουργία της υπηρεσίας θα δοκιµαστεί στα επιτελεία διαχείρισης
κρίσεων µεγάλων εταιριών του κλάδου των µεταφορών όπως η
Lufthansa, αερ/µιο Ελ. Βενιζελός, Λιµάνι Βαρκελώνης, Frequentis
01/09 – Σήµερα
•

Project Manager έργου για τον συντονιστή της κοινοπραξίας
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Οργανισµός

Τίτλος

Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
Τµήµα Μηχανικών
Οικονοµίας & ∆ιοίκησης,
Εργαστήριο ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων & Λήψης
Αποφάσεων

Εξωτερικός
Συνεργάτης

Θέση
Ερευνητής

Περίοδος

Καθήκοντα

(από - έως)
2004-Σήµερα

Εκπόνηση
ερευνητικών
προγραµµάτων,
οικονοµοτεχνικών
µελετών,
ανάλυση
δεδοµένων µε νοήµονες µεθόδους, σύνταξη
ερευνητικών
ακαδηµαϊκών
µελετών
και
συµµετοχή σε διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά
συνέδρια.
Ενδεικτικό Ερευνητικό Έργο:
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας
Είδος δράσης :Βιοµηχανική έρευνα
Τίτλος υποέργου: «Ευφυές Σύστηµα
Αξιολόγησης Επενδυτικών Ευκαιριών».
Ερευνητικό αντικείµενο: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής
υπηρεσίας αξιολόγησης επιχειρηµατικών
σχεδίων µε νοήµονες µεθόδους.
10/2005 – 09/2007

Συµµετοχή:
• στην οµάδα ανάπτυξης για τον σχεδιασµό
και υλοποίηση του ευφυούς συστήµατος
λήψης αποφάσεων
• στην ανάλυση µεθοδολογιών αξιολόγησης
επενδύσεων
µε
χρήση
νοηµόνων
συστηµάτων.
• Στην πιλοτική λειτουργία του συστήµατος
Περίοδος

Οργανισµός

Τίτλος

Θέση

Καθήκοντα

Τουριστικό πρακτορείο Etravel, διαχειριστής ιστότοπων
www.pamediakopes.gr,
www.fantasticgreece.com κ.α.

Στέλεχος τµήµατος
ανάπτυξης δικτύου
συνεργαζόµενων
ξενοδοχείων

Υπεύθυνος
Προβολής
Ξενοδοχείων

Προβολή Ξενοδοχείων, Ανάπτυξη
νέων συνεργασιών, Σχεδιασµός
δοµής προφίλ ξενοδοχείων στο
διαδίκτυο

Οργανισµός

Τίτλος

Syngenta Crop
Protection AG – Βασιλεία
Ελβετίας

Ασκούµενος

Θέση
Product
Report
Analyst

(από - έως)
05-10/2005
&
10/200601/2007

Περίοδος

Καθήκοντα

(από - έως)

Συλλογή,
επεξεργασία
και
ανάλυση
προϊοντικών ποσοτικών δεδοµένων κόστους,
πωλήσεων και αποθεµάτων από τις αγορές
που δραστηριοποιείται η εταιρία παγκοσµίως.

03/2002 –
02/2003

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά

Ισπανικά

Γαλλικά

Άριστα

Πολύ Καλά

Καλά

C.P.E. Cambridge

Επίπεδο Intermedio

D.E.L.F. 1
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