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   Επαγγελματική Εμπειρία 
 
                         2011- 
σήμερα 

Βοηθός διεύθυνσης στην οικογενειακή επιχείρηση με είδη πυρασφάλειας και 
ιατρικό εξοπλισμό 

  
                         2011- 
σήμερα 

Γραμματειακή υποστήριξη και δημόσιες σχέσεις στο Ι.ΚΤΕΟ «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» 

 
 
                        Εκπαίδευση  
                                
                               2016- 2018      Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
                                                                   Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και  Διεθνών Σπουδών 
                                                                   Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και 
Οικονομία» 
 
                               2011- 
2015 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
          τμήμα: Δημόσιας Διοίκησης 
          βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς (7,27) 

  
                                         
2011 

2ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων 

 
 
 
            Ατομικές Δεξιότητες      
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                     Μητρική 
Γλώσσα 

Ελληνική 

  
                      Λοιπές 
Γλώσσες 

Αγγλικά 
  επίπεδο: άριστα C2 
  φορέας: University of  Michigan 
  βαθμολογία: B   

  
Αγγλικά 
   επίπεδο: άριστα C2 
   φορέας: TOEIC 
   βαθμολογία: 930/990 
 

 Γαλλικά 
   επίπεδο: μέτριο Β1      
   φορέας: DELF                 

 

                    Λοιπές 
Δεξιότητες 

άριστη ψηφιακή δεξιότητα μέσω της απόκτησης ΕCDL στις παρακάτω 
ενότητες: 

• βασικές έννοιες της πληροφορικής 
• χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαχείριση αρχείων 
• επεξεργασία κειμένου 
• υπολογιστικά φύλλα 
• βάσεις δεδομένων 
• παρουσιάσεις 
• υπηρεσίες διαδικτύου 

 
καλές επικοινωνιακές ικανότητες που αποκτήθηκαν από την καθημερινή 
επαφή με πελάτες, εξωτερικούς συνεργάτες και συναδέλφους 

  
 ηγετικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν από την πλήρη διαχείριση και τον 

έλεγχο της οικογενειακής επιχείρησης και των υπαλλήλων αυτής 
  
 αυξημένο αίσθημα ομαδικής συνεργασίας και συνεννόησης λόγω της στενής 

σχέσης με συναδέλφους και υφιστάμενους 
  
 αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων στη καθημερινότητα 
  
 συνετή και ορθή οργάνωση του χρόνου για τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα 
  
 έντονο αίσθημα ευθύνης λόγω της ευαισθησίας και περιπλοκότητας του 

αντικειμένου της πυρασφάλειας και της πυροπροστασίας 

   Πρόσθετες Πληροφορίες 



           Συνέδρια και 
Σεμινάρια 

«Λειτουργία αξιογράφων», ΙΕΚ Ξυνή, 2011 

  
 «Logistics: Μια νέα επαγγελματική και επιχειρησιακή δραστηριότητα στην 

Ελλάδα της οικονομικής κρίσης», Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2012    
  
 «Η γνωμοδότηση του ΔΕΕ για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην ΕΣΔΑ», Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2015 
  
 «Διαμεσολάβηση: δικαιοσύνη και ανοικτή κοινωνία», Πάντειο Πανεπιστήμιο και 

ΙΠΙΔΔΕ, 2015 
 
Σειρά σεμιναρίων που διοργανώθηκαν από το ίδρυμα Στασινοπούλου στο 
χώρο του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το διοικητικό δίκαιο, 2014-
2015 
 
Πλήθος ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με την οικονομία, το εμπόριο και το 
επιχειρείν που έχουν διοργανωθεί από το ΒΕΠ, το ΕΕΠ, το ΒΕΑ και το ΕΕΑ 
 
«Οργάνωση εξαγωγών», Manager’s Office, 2015 

 «Η σχέση μεταξύ δικαίου και οικονομίας με ειδικότερη αναφορά στο δίκαιο των 
δημοσίων συμβάσεων», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016 

  
 «Κοινωνικές επιστήμες, δημόσια πολιτική και δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 
  
 «Καρτέλ και Δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 
  
 «Δίκαιο και Επιχειρηματικότητα», Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Ελεγκτικό 

Συνέδριο, 2017 
  
  
  
  
  
  
 


