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 Ανήκω στο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό (ΕΔΙΠ) του Τομέα Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είμαι υπεύθυνος βιβλιοθηκάριος της περιφερειακής 

βιβλιοθήκης “Θεόφραστος” του ιδίου Τμήματος από το 1989, έχοντας αναλάβει την οργάνωση και διαχείριση 

του υλικού της, όπως και την εν γένει λειτουργία της, την ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση 

εξειδικευμένων υπηρεσιών, σεμιναρίων και διαλέξεων προς την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα καθώς 

και την ευθύνη για τη δημιουργία και διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών (ψηφιακή βιβλιοθήκη Θεόφραστος, 

http://geolib.geo.auth.gr, υποστήριξη δικτυακής υποδομής και ψηφιακού περιεχομένου) 

 Εργάσθηκα από το 1983 μέχρι το 1988 ως βιβλιοθηκάριος στην οργάνωση και λειτουργία των 

βιβλιοθηκών του νεοϊδρυθέντος Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως επίσης 

στη βιβλιοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Η Βιβλιοθήκη της εταιρείας Μακεδονικών σπουδών: 

μια αξιόλογη Βιβλιοθήκη του Μακεδονικού χώρου για τον Μακεδονικό χώρο, 

http://hdl.handle.net/10797/12657) και την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.. Στο τομέα της εκπαίδευσης 

ασχολήθηκα από το 1997 μέχρι το 2010 ως ωρομίσθιος εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα 

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλονίκης αναλαμβάνοντας τα εργαστηριακά μαθήματα “Επιστήμη της Πληροφόρησης” και “Εκδοτική”. 

Έτυχα εκπαιδευτής σε σεμινάρια κατάρτισης υπαλλήλων του Α.Π.Θ στο πλαίσιο του προγράμματος 

"Εκπαίδευση Προσωπικού Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ." (1998), όπως και σε τρία Κέντρα Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης σε έργα "Κατάρτισης ανέργων στο Τομέα του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος", 275 συνολικά 

διδακτικών ωρών καθώς και στο τρέχον έργο “Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του 

Α.Π.Θ., υποέργο 5, (...) ΕΣΠΑ 2011-2015”. Συμμετείχα σε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης και δια 

βίου εκπαίδευσης (όπως, δικτυακές υπηρεσίες, πληροφορικής, ψηφιακών βιβλιοθηκών, εκπαίδευσης χρηστών, 

εκπαίδευσης ενηλίκων, βιβλιοθηκονομικών θεμάτων, ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου, κ.α.), 

επιτροπών και επιστημονικών συνεδρίων. 

 Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ 



Θεσσαλονίκης (διπλωματική: Βιβλιογραφική καταγραφή και παρουσίαση των παλαιών εκδόσεων της 

βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1534-1752), 1983, http://hdl.handle.net/10184/1254). 

και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (κατεύθυνση Δημόσιας Διοίκησης) του Παντείου Πανεπιστημίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών “Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων” της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Διατριβή ειδίκευσης: Δικτυακοί τόποι ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών 

βιβλιοθηκών ως επικοινωνιακά εργαλεία: αποτίμηση διαδραστικότητας και επικοινωνιακών τάσεων στο νέο 

ψηφιακό τοπίο, 2014, http://dx.doi.org/10.13140/2.1.5063.6809). Είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής 

ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με αριθμό μητρώου ΕΒ16333 (μέλος του γενικού Υπομητρώου Πιστοποιημένων 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ (ΙΕΚ-ΚΕΚ) στις κατηγορίες 2790 - Διοικητικών 

Στελεχών Δημοσίου Τομέα, 2420 - Διδακτικό προσωπικό τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και 

λοιπών σχολών της τριτοβάθμιας τεχνολογικής επαγγελματικής και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, 2712 - 

Βιβλιοθηκονόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα στο τομέα της τεκμηρίωσης και της πληροφόρησης.). 

 Η σχέση μου με το χειρισμό των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών σε βιβλιοθήκες είναι αρκετά 

καλή έως άριστη, τόσο στη χρήση εμπορικού λογισμικού και πακέτων, λ.χ. ομάδα MSOffice, RDBS, Web design, 

ASP, Macromedia, Adobe, Photoshop, κ.ά. όσο και ανοικτού κώδικα, λ.χ Linux (Debian, Ubuntu), LAMP, ομάδα 

LibreOffice αλλά και ψηφιακών ιδρυματικών αποθετηρίων και ψηφιακών βιβλιοθηκών (Open Journal System, 

Dspace, Invenio, Content Management Systems), ολοκληρωμένων βιβλιοθηκονομικών συστημάτων 

(Πτολεμαίος, ΑΒΕΚΤ, Horizon, Koha), ψηφιοποίησης υλικού βιβλιοθήκης, δημιουργία και διαχείρισης 

μεταδεδομένων κλπ. 

 


