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ΣΠΟΥΔΕΣ 
 
Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας  
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης  
 
Μεταπτυχιακές σπουδές – σε εξέλιξη – στο Πανεπιστήμιο Aberystwyth της 
Ουαλίας με θέμα “Library and Information Management” 
 
Αγγλικά – Proficiency 
 
Γαλλικά – Certificat 
 
Πτυχίο τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης σε ελληνική και αγγλική 
γλώσσα 
 
Χρήση υπολογιστών  

- βιβλιοθηκονομικά προγράμματα ΑΒΕΚΤ, EQUILIBRIUM, ADVANCE, 
DEWEY, LIBRARY OF CONGRESS SUBJECT HEADINGS 

- Πτυχίο χρήσης Microsoft Office 
 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Γραμματέας και διερμηνέας της αγγλικής για την Ισραηλινή Πρεσβεία κατά τη 
συμμετοχή του κράτους σε διεθνείς εκθέσεις και παρουσιάσεις, για διάστημα 7 
ετών, 1985-1992 
 
Αρχειοθέτηση εγγράφων εταιρείας εισαγωγών – εξαγωγών, για διάστημα 6 
μηνών,  1992. (Γεώργιος Μπουγαϊδης, Ταντάλου 7, 2310-531630) 
 
Ιδρυτικό στέλεχος και, στη διάρκεια,  υπεύθυνη πωλήσεων της εταιρείας “Gilli 
Diet”, υγιεινή διατροφή και δίαιτα. Διάρκεια 2 έτη, 1990-1992 
 
Βιβλιοθηκονόμος στη βιβλιοθήκη του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης για 2 
έτη, 1992-1994. Ενασχόληση με καταλογογράφηση (AACR2), ταξινόμηση 
(Dewey), θεματική ευρετηρίαση (Library of Congress Subject Headings) 
ελληνικών και ξένων τίτλων έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και 
εξυπηρέτηση κοινού. (Φράγκων 15, 2310-510551, 522157) 
 



Βιβλιοθηκονόμος στη βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κολεγίου “Anatolia”, 
Θεσσαλονίκη,  για διάστημα 3 ετών, 1996-1999. Ενασχόληση με 
καταλογογράφηση (AACR2), ταξινόμηση (Dewey), θεματική ευρετηρίαση 
(Library of Congress Subject Headings) και εισαγωγή δεδομένων 
(Equilibrium) κυρίως αγγλικών τίτλων έντυπου υλικού, εξυπηρέτηση και 
εκπαίδευση χρηστών, διαχείριση πληροφοριακών βάσεων δεδομένων, κ. ά. 
(Πυλαία Θεσσαλονίκης, 2310-398352) 
 
Βιβλιοθηκονόμος σε δίκτυο βιβλιοθηκών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, 
Μηχανιώνα, για διάστημα 1 έτους (2000 - 2001). Δημιουργία και οργάνωση 
της βιβλιοθήκης, καταλογογράφηση (AACR2), ταξινόμηση (Dewey), θεματική 
ευρετηρίαση (Library of Congress Subject Headings), εισαγωγή δεδομένων 
(Advance), παραγγελία υλικού, εξυπηρέτηση και εκπαίδευση χρηστών, κ. ά. 
Υπεύθυνη αναδρομικής καταλογογράφησης για το προϋπάρχον υλικό και των 
5 βιβλιοθηκών. 
 
Υπεύθυνη Ποιότητας σε κατάστημα του ομίλου “Bodyline” στη Θεσσαλονίκη, 
για 1 έτος (2002 – 2003). Κατόπιν εκπαίδευσης που αφορούσε στην 
πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών βάση ISO, ανέλαβα την έκδοση 
του πιστοποιητικού για το κατάστημα καθώς και την γενικότερη ομαλή 
λειτουργία του. 
 
Βιβλιοθηκονόμος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου, για διάστημα 3 ετών 
(2003 – 2006) η οποία αποτελεί και την παρούσα θέση εργασίας μου. 
Οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης εξ’ αρχής. Καθορισμός στόχων και 
σκοπών, επιστημονική επεξεργασία υλικού, διοικητικές λειτουργίες, δημόσιες 
σχέσεις, αγορά υλικού, λειτουργία δικτύου υπολογιστών, δημιουργία 
ιστοσελίδας, εξυπηρέτηση και εκπαίδευση χρηστών, κ. ά. 
 
 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
Παρακολούθηση σεμιναρίου εκμάθησης χρήσης του βιβλιοθηκονομικού 
προγράμματος “ADVANCE” 
 
Παρακολούθηση σεμιναρίου προτύπων ISO με θέμα «Ερμηνεία των 
απαιτήσεων του νέου προτύπου ISO 9001 : 2001 και διενέργειας εσωτερικών 
επιθεωρήσεων» 
 
Παρακολούθηση σεμιναρίου του Ινστιτούτου Goethe με θέμα  «Βιβλιοθήκες 
και δια βίου μάθηση» καθώς και του  εργαστηρίου με θέμα «Μάθηση, 
αγγαρεία ή διασκέδαση. Πώς οι βιβλιοθήκες μπορούν να ενισχύσουν τη χαρά 
για μάθηση» 
 
Παρακολούθηση σεμιναρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βεροίας με 
θέμα «Οριζόντια δράση δημιουργίας δικτυακών τόπων για βιβλιοθήκες» 
 
Συμμετοχή σε εργαστήριο σεμιναρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου 
με θέμα «Τεχνικές πολλαπλής υποστήριξης βιβλιοθηκών» 
 



Παρακολούθηση σεμιναρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης με θέμα «Διαχείριση της γνώσης μέσω των Δημόσιων Κέντρων 
Πληροφόρησης» 
 
Συμμετοχή σε εργαστήριο σεμιναρίου του Ινστιτούτου Goethe, με θέμα «Ο 
ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στην εποχή της πληροφόρησης» 
 
Παρακολούθηση σεμιναρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης με θέμα «Ψηφιοποίηση υλικού βιβλιοθηκών» 
 
Παρακολούθηση σεμιναρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης με θέμα «Διοίκηση βιβλιοθηκών» 
 
 
Μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 
 
Μέλος της Εβραϊκής Χορωδίας της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 
 
Μέλος διαφόρων επιτροπών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 
 
 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Λάτρης των σπορ, του εθελοντισμού, της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας 
με άλλους ανθρώπους. 
 
 
 
 
 


