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Προζωπικά Σηοιτεία: 

 

Όνομα: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

Δπώνσμο: ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΣΗ 

Όνομα Παηρός: ΜΙΥΑΗΛ 

Ημ/νια Γέννηζης: 19/02/1959 

Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο/ε 

Αριθμός ηέκνων αν σπάρτοσν: 2 

Δπαγγελμαηική καηηγορία / Δπάγγελμα: Δπαγγέικαηα ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

Τρέτοσζα Απαζτόληζη: Γεκφζηνο Σνκέαο 

 

Δπαγγελμαηική Δμπειρία: 

 

Γιοικηηική εμπειρία ζε θέζη εσθύνης ηοσ Ιδιωηικού Τομέα, (τρόνια): 
10+ 

Γιοικηηική εμπειρία ζε θέζη εσθύνης ηοσ Γημόζιοσ Τομέα, (τρόνια): 
10+ 

 

Δπαγγελμαηική πείρα:  

 

Από: 1990 

Δώς: 1998 

Απαζτόληζη ή θέζη ποσ καηείταηε: Γηεπζπληήο ηκήκαηνο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο 

Κύριες δραζηηριόηηηες και αρμοδιόηηηες: Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

αξκνδηφηεηεο: Τπεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

λέσλ πξντφλησλ θαη παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ (κέζσ θαηνρχξσζεο επξεζηηερληψλ), 

γηα ηελ κεηξηθή εηαηξεία Societe BiC θαη ηα πέληε εξγνζηάζηα αλά ηνλ θφζκν 

(Γαιιία, ΗΠΑ, Διιάδα, Ιζπαλία θαη Βξαδηιία). Καηά ηε ζεηεία κνπ απηή 

δηακνξθψζεθε (ζηειερψζεθε θαη εμνπιίζηεθε πιήξσο) ην ηκήκα Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο. Η ζέζε αvαθέξεηαη ζηoλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν ηεο εηαηξείαο κε θχξηεο αξκoδηφηεηεο:  

• Πξφζιεςε θαη θαζoδήγεζε κηαο oκάδαο Δπηζηεκφvσv γηα ηε ρεδίαζε θαη 

Αvάπηπμε Νέσv πξoτφvησv θαη θαηvoηoκηθψv δηαδηθαζηψv παξαγσγήο.  

• Οξγάvσζε ηκήκαηoο Αvάπηπμεο Νέσv Πξoηφvησv θαη εηζαγσγή ζηεv εηαηξεία 

λέσλ ηερvoιoγηψv.  

• Καηνρχξσζε επξεζηηερληψλ – παηεληψλ ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο 60 ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ  

• Τπεχζπvoο γηα ηελ πιoπoίεζε κεγάισv εξεπvεηηθψv ε επεvδπηηθψv 

πξoγξακκάησv ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηά ηεv εηαηξεία, φπσο:  

o δχo BRITE/EURAM εξεπvεηηθά πξoγξάκαηα (Δπξσπ. Κoηvφηεηα),  

o εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Νέσλ Καηλνηνκηθψλ πξνηφλησλ  

o αλάπηπμε ηερλνιγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ βηναδξαλψλ πιηθψλ.  

o πξoγξάκκαηα βηνκεραληθήο έξεπλαο ΠΑΒΔ (ΓΓΔΣ),  

o RETEX (ΤΠ.ΔΘ. Ο. & ΔΣΒΑ),  

o εξεπλεηηθά – επεηδηθηηθά έξγα ΠΔΠΔΡ (ΤΠ. ΒIΟΜ.)  

o ζπκκεηoρή ζηo πξφγξακκα ΔΠΔΣ,  
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• Σνλ εvηoπηζκφ ησv αvαγθψv γηα ηερvoιoγηθή αvάπηπμε ηεο επηρείξεζεο.  

• Παξαθoιoχζεζε παηεvηψv θαη βηβιηoγξαθηθή αvαζθφπεζε (on line) κέζσ κεγάισv 

βάζεσv δεδoκέvσv (European Space Agency).  

• Δθαξκνγή θαηλνηνκηθψλ κεζφδσλ ζηα εξγνζηάζηα ηεο εηαηξείαο, ζε ηνκείο φπσο: 

κovηέξvεο ηερvηθέο δηoίθεζεο, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, Business Process 

Reengineering, ζέκαηα ISO θαη TQM.  

• πληνληζηήο νκάδαο αλαδηάξζξσζεο εηαηξείαο: θχξην αληηθείκελν ηεο νκάδαο ήηαλ 

ε αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ 

πιήξε αλαζπγθξφηεζε απηήο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο λέσλ θαηλνηνκηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ηελ δηακφξθσζε 

λέσλ δηαδηθαζηψλ. 

Δπωνσμία εργοδόηη: ΒIΟΛΔΞ-BiC ΑΔ (Πνιπεζληθή εηαηξεία παξαγσγήο 

Πόλη εργοδόηη: ΑΘΗΝΑ 

T.K. εργοδόηη: 14569 

Δίδος ηης επιτείρηζης ή ηοσ κλάδοσ: Μεραλνινγία, ηδεξνπξγία, Ξπινπξγία, 

Ταινπξγία 

 

 

Από: 2003 

Δώς: 2005 

Απαζτόληζη ή θέζη ποσ καηείταηε: Γηεπζπληήο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Πξνγξακκάησλ Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο Interreg 

Κύριες δραζηηριόηηηες και αρμοδιόηηηες: Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο, 

ππεχζπλνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή 13 Πξνγξακκάησλ ηεο 

Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο Interreg ζηε ρψξα καο θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπ δηαρεηξίζηεθα 

μεπεξλά ηα 1.000.000.000 Δπξψ. Η ζέζε κνπ αλαθέξεηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε θχξηεο αξκνδηφηεηεο:  

• Σνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ 5 Μνλάδσλ ηεο Τπεξεζίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ.  

• Σελ παξαθνινχζεζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ έξγνπ ησλ 40 θαη πιένλ ζηειερψλ ηεο 

Τπεξεζίαο.  

• Σελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ δηαθξαηηθψλ 

ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ρσξψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ απηψλ.  

• Αμηνιφγεζε, έληαμε θαη παξαθνινχζεζε εθαηνληάδσλ έξγσλ ζηε ρψξα καο 

πξνυπνινγηζκνχ αξθεηψλ εθαηνκκπξίσλ Δπξψ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Οη δξάζεηο απηέο ζπλδπάδνπλ κεγάια έξγα Τπνδνκψλ 

(νδηθνί άμνλεο, ιηκάληα θιπ) αιιά θαη αλαπηπμηαθά έξγα θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο. 

Δπωνσμία εργοδόηη: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

Πόλη εργοδόηη: ΑΘΗΝΑ 

T.K. εργοδόηη:  

Δίδος ηης επιτείρηζης ή ηοσ κλάδοσ: Δπαγγέικαηα ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

 

 

Από: 2005 

Δώς: 2008 

Απαζτόληζη ή θέζη ποσ καηείταηε: πληνληζηήο «Οξγαλσηηθήο Γξακκαηείαο 

ρεδηαζκνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2007 – 

2013» 
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Κύριες δραζηηριόηηηες και αρμοδιόηηηες: Τπεχζπλνο νκάδαο ζηειερψλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ ρεδηαζκνχ θαη ηεο Καηάξηηζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007−2013 κε βάζε ηηο πξνηάζεηο 

ππνπξγείσλ θαη Πεξηθεξεηψλ, Κνηλσληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ εηαίξσλ, Με 

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο κειέηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε 

λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά:  

• ηε δηαηχπσζε πξφηαζεο επί ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2007−2013 θαη ησλ αλαγθαίσλ ζεζκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, εθαξκνγή, 

αμηνιφγεζε θαη έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2007−2013 (Δζληθφ 

ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, Δζληθφ Πιαίζην ηήξημεο, Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα θ.ιπ.), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Γεληθφ θαη ηνπο Δηδηθνχο 

Καλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία, ηηο Δπξσπατθέο 

ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο, θ.ιπ.  

• ην ζπληνληζκφ, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο επηκέξνπο νκάδεο 

ζρεδηαζκνχ Τπνπξγείσλ θαη Πεξηθεξεηψλ, ηνπο Κνηλσληθνχο θαη Οηθνλνκηθνχο 

εηαίξνπο, ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, θαζψο θαη κε ηνπο αλαδφρνπο ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ γεληθψλ θαη ζεκαηηθψλ κειεηψλ.  

 

Δπίζεο σο Τπεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ ΔΠΑ θαη Αλαπηπμηαθήο 

ηξαηεγηθήο  

 

• Ωο πληνληζηήο ηεο Σερληθήο Γξακκαηείαο (κε Τπνπξγηθή Απφθαζε) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπαηθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ 2007 – 2009) θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο 

ηήξημεο, έρσ ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο θαζνδήγεζεο 25 ζηειερψλ. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ζρεδηάζηεθε ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 415 πξνηάζεσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ, δηακνξθψζεθαλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ηα ζπλνιηθά έληππα 

αμηνιφγεζεο ηα νπνία εηζεγήζεθα ζηνλ ΔΟΥ (γξαθεία ζηηο Βξπμέιιεο) θαη 

δηακνξθψζεθαλ νη ηειηθνί πίλαθεο ησλ πξνηάζεσλ.  

• πληνληζηήο Οκάδαο 8 ζηειερψλ γηα ηελ εθπφλεζε ζρεδίνπ ησλ Σνπηθψλ 

Πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνβιέπνληαη ζηνλ Νφκν θαη 

απνηεινχλ πνιπηνκεαθέο παξεκβάζεηο γηα Γήκνπο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. ην ζρέδην πνπ εθπνλήζεθε πεξηιακβάλνληαη νη 

πξνβιεπφκελνη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη, ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ, νη φξνη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ επηιέμηκσλ πεξηνρψλ, ην είδνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ  

• Τπεχζπλνο γηα ηε θαζνδήγεζε κηαο νκάδαο 8 ζηειερψλ κε θχξην αληηθείκελν ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ησλ Πξφηππσλ Καηλνηνκηθψλ ρεδίσλ 

Αλάπηπμεο κεηά ηελ έγθξηζε απηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Δπηινγή 

ησλ κειεηψλ σξίκαλζεο ησλ έξγσλ γηα θάζε κία απφ ηηο 13 Πεξηθέξεηεο.  

• Μέινο ηεο Οκάδαο ‘Γεκνζηνλνκηθέο Πξννπηηθέο κεηά ην 2013’ ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε ηεο ΔΤΑΑΠ ηνπ ΤΠΟΙΟ θαη ησλ βαζηθψλ Τπνπξγείσλ ηεο 

ρψξαο καο (Αλάπηπμεο, Δζσηεξηθψλ, Αγξ. Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ.α.) ππφ ηνλ 

ζπληνληζηηθφ ξφιν ηνπ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πνπ είλαη θαη ην επηζπεχδσλ 

Τπνπξγείν. Βαζηθφ έξγν ηεο νκάδαο είλαη ε δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ ζέζεσλ γηα 

ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.  

• πλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο γηα ηε δηακφξθσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007 – 2013. Κχξην έξγν ηεο νκάδαο είλαη ν ζρεδηαζκφο 
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ησλ εληχπσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη ε 

παξνρή ηερλνγλσζίαο κε ζεκηλάξηα θαη παξνπζηάζεηο ζε φιεο ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο 

ηεο ρψξαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ απηνχ. 

Δπωνσμία εργοδόηη: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

Πόλη εργοδόηη: ΑΘΗΝΑ 

T.K. εργοδόηη:  

Δίδος ηης επιτείρηζης ή ηοσ κλάδοσ: Οηθνλνκία, Γηνίθεζε 

 

 

Από: 2009 

Δώς: 2011 

Απαζτόληζη ή θέζη ποσ καηείταηε: Γηεπζπληήο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ‘Αληαγσληζηηθφηεηα – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα’ 

Κύριες δραζηηριόηηηες και αρμοδιόηηηες: Η Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ην Δ.Π. 

Αληαγσληζηηθφηεηα 2000 – 2006, Π/Τ 3.018 εθ. € θαη ην Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2007 – 2013, Π/Τ 2,6 δηο €, ππάγεηαη ζηελ Δηδηθή 

Γξακκαηεία γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζπγθξνηείηαη απφ 7 Μνλάδεο σο εμήο: 

Μνλάδα Α1:Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, 

Μνλάδα Α2: Αμηνιφγεζεο θαη Έληαμεο Πξάμεσλ, Μνλάδα Β1:Παξαθνινχζεζεο θαη 

Γηαρείξηζεο πξάμεσλ Τπνδνκψλ θαη Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο, Μνλάδα 

Β2: Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο πξάμεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, Μνλάδα Β3: 

Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, 

Μνλάδα Γ: Δπηηφπησλ Δπαιεζεχζεσλ, Μνλάδα Γ: Οξγάλσζεο – Τπνζηήξημεο. Η 

ΚΤΑ ζχζηαζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ πξνβιέπεη 84 ζέζεηο πξνζσπηθνχ (69 ΠΔ, 8 ΣΔ θαη 

7 ΓΔ) απφ ηνλ Γεκφζην, επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα θαη ηελ ΜΟΓ Α.Δ.. θνπφο ηεο 

Τπεξεζίαο είλαη ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ νξίδνληαη ζην Ν. 2860/2000 θαη ε 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο πνπ αλαιακβάλεη κε βάζε ηα άξζξα 3 θαη 5 

ηνπ Ν. 3614/ 2007, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ εδαθίνπ (γ) 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3614/2007 θαη ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο. 

Δπωνσμία εργοδόηη: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

(Πεξηθ. Αλάπηπμεο) 

Πόλη εργοδόηη: ΑΘΗΝΑ 

T.K. εργοδόηη:  
Δίδος ηης επιτείρηζης ή ηοσ κλάδοσ: Δπαγγέικαηα ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

 

Σηοιτεία για ηην επαγγελμαηική ζας δραζηηριόηηηα: 

 

Άιιε Δπαγγεικαηηθή πείξα:  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ηκεξνκελίεο : απφ: 1988-1990 

 

Αθξηβήο ηίηινο ζέζεο: Project & Development Engineer  

 

Δξγνδφηεο: ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ.  



 5 

 

Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο  

Μέιoο oκάδαο επηζηεκφvσv κε αvηηθείκεvo ηεv παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

πξoο ηεv Διιεvηθή βηoκεραvία, φπσο:  

• Λχζε πξoβιεκάησv ζηεv παξαγσγή θαη ζέκαηα κεηαθoξάο ηερvoιoγίαο.  

• Τπoβoιή, παξαθoιoχζεζε θαη πιoπoίεζε εξεπvεηηθψv θαη αvαπηπμηαθψv / 

επεvδπηηθψv πξoγξακκάησv (Δπξσπατθήο θαί Δζvηθήο εκβέιεηαο).  

• Αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη εθαξκνγήο λέσλ ηερληθψλ  

• Σερvηθέο εθζέζεηο θαη άκεζε ζπvεξγαζία κε πoιιέο βηoκεραvίεο φπσο: SOULIS 

AE, ΔΒIΚΟ, ΔΚΟ Υεκηθά, ΔΚΟ Γηπι, HELLENIC STEEL, EAB, XBBE AE, ΒΦΛ 

Καβάιαο, EBZ, ΚΟΣΟΡΟ, ΒIΟΛΔΞ, ΑΛΜΑΚΟ θ.α. 

Σποσδές: 

 

Έηος αποθοίηηζης από ηο Λύκειο: 1978 

 

Δκπαίδεσζη και Καηάρηιζη: Κάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ 

 

Προπηστιακές ζποσδές: 
 

Χώρα ζποσδών: Καλαδάο 

Δκπαιδεσηικό ίδρσμα ΑΔΙ - ΤΔΙ:  

Δκπαιδεσηικό ίδρσμα άλλης τώρας: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ MANITOBA 

Τμήμα ζποσδών: ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ / ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

Έηος ειζαγωγής: 1978 

Έηος αποθοίηηζης: 1983 

Βαθμός αποθοίηηζης: 7 

 

 

Μεηαπηστιακές ζποσδές: 

 

Χώρα ζποσδών: Καλαδάο 

Δκπαιδεσηικό ίδρσμα ΑΔΙ - ΤΔΙ:  
Δκπαιδεσηικό ίδρσμα άλλης τώρας: UNIVERSITY OF MANITOBA 

Δπίπεδο ζποσδών: MSc 

Τμήμα ζποσδών: Master of Science in Materials Science / Mechanical Engineering 

Έηος ειζαγωγής: 1983 

Έηος αποθοίηηζης: 1986 

Βαθμός αποθοίηηζης: A+ 

 

 


