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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

Ημερομηνία γέννησης: 

16/07/1997 

Τόπος γέννησης: Αθήνα 

Τόπος μόνιμης κατοικίας: 

Χαλκίδα 

Τόπος διαμονής: Χαλκίδα 

Οικογενειακή κατάσταση: 

Άγαμος 

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 

Εκπληρωμένες 
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 

Ασχολούμαι αρκετά με τον 

υπολογιστή και την τεχνολογία, 

ενώ τρέφω ιδιαίτερη αγάπη για 

τον αθλητισμό. Είμαι 

πιστοποιημένος μεταφραστής 

διαδικτυακών ιστοσελίδων από 

το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, 

Μετάφρασης και Διερμηνείας στο 

γλωσσικό ζεύγος Ελληνικά προς 

Αγγλικά και αντιστρόφως. 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
 

 

Αγγλικά: Certificate of 

Proficiency in English, 

Πανεπιστήμιο του Michigan 

(2012). 

Γερμανικά: Zertifikat B2, Goethe 

Institut (2013). 

Ρωσικά: «Русский язык – 

Элементарный уровень» Β1 

(2018) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ) • ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Μ.Ο: Λίαν Καλώς (8,13), Ημερομηνία Ανακήρυξης: 27η Σεπτεμβρίου 

2019 (Περάτωση στα 4 χρόνια) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

 

Εθελοντική μετάφραση της διαδικτυακής ιστοσελίδας του 

Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου 

Πανεπιστημίου, στα πλαίσια μίας μικρής ομάδας φοιτητών, από την 

ελληνική προς την αγγλική γλώσσα. 

 
Πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/Δ4). Η πρακτική άσκηση έγινε 

στα πλαίσια των σπουδών μου και μέσω του θεσμού «ΑΤΛΑΣ» του 

ΕΣΠΑ κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2019. 

Ασχολήθηκα με τη μετάφραση, από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά, 

ψηφιοποιημένων γερμανικών film αναφορικά με την εποχή του 

εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. 

 
Εργασία στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/Δ4) ως μεταφραστής για ένα χρονικό 

διάστημα της υπηρεσίας μου στις Ένοπλες Δυνάμεις. Από τις 11 

Ιανουαρίου του 2020 έως και την ημέρα της απολύσεώς μου στις 11 

Ιουλίου του 2020 υπηρέτησα στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού ως 

μεταφραστής του γερμανικού της αρχείου, θέση ίδια με αυτή που 

κατείχα κατά την πρακτική μου άσκηση εκεί ως φοιτητής. Αυτή τη 

φορά ασχολήθηκα με τη μετάφραση ψηφιοποιημένων γερμανικών 

film, από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά, αναφορικά με τις 

εχθροπραξίες της γερμανικής Μεραρχίας «Edelweiss» εις βάρος του 

ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
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