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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και διεύθυνση εργοδότη
• Είδος επιχείρησης ή κλάδου
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε

• Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες

• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και διεύθυνση εργοδότη
• Είδος επιχείρησης ή κλάδου
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε

• Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες

Σελ. 1 – Βιογραφικό του

∆εκέµβριος 2001 – σήµερα.
Ελληνική ∆ηµοκρατία / Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Γρ. Λαµπράκη 150, Πειραιάς, Τ.Κ. 18518.
∆ηµόσια υπηρεσία.
Μόνιµος πολιτικός υπάλληλος σε οργανική θέση Κλάδου ΠΕ Μηχανικών στη ∆ιεύθυνση
Μελετών – Κατασκευών από τον Ιανουάριο 2002 καθώς και στη ∆ιεύθυνση Ποιότητας και
Αποδοτικότητας από τον Ιούλιο έως τον Νοέµβριο 2010. Καθήκοντα προϊσταµένου του
Τµήµατος Εξοπλισµού Πρόληψης Ρύπανσης της Θάλασσας και Φορτίων από τον Απρίλιο 2012
και παράλληλα καθήκοντα προϊσταµένου του Γραφείου ∆ιαχείρισης Συστήµατος Ποιότητας του
Κλάδου Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων (ΚΕΕΠ) από τον Ιούλιο 2008 έως τον Ιούλιο 2010. Από το
Νοέµβριο 2010 έως και τον Ιούνιο 2011 σύµβουλος στο Γραφείο της Υφυπουργού Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
Επιθεώρηση πλοίων, έλεγχος σχεδίων και µελετών, παρακολούθηση ναυπηγήσεων και
µετασκευών πλοίων. Συµµετοχή σε τεχνικές επιτροπές και επιτροπές δηµοσίων διαγωνισµών.
Εισηγήσεις παρουσιάσεων θεµάτων επιθεωρήσεων πλοίων, ναυτικής ασφάλειας και
πρόληψης ρύπανσης θαλασσίου περιβάλλοντος. Παρακολούθηση και εκπροσώπηση της
Ελλάδας επί θεµάτων νοµοθεσίας θαλάσσιας ασφάλειας και πρόληψης ρύπανσης θαλασσίου
περιβάλλοντος σε διεθνείς (Επιτροπές, Υποεπιτροπές ΙΜΟ κλπ.) και ευρωπαϊκούς
Οργανισµούς (Ε.Ε., COSS κλπ.). Έλεγχος εξουσιοδοτηµένων από την Ελληνική Σηµαία
Νηογνωµόνων. Προετοιµασία και υποστήριξη Υπηρεσιών Υπουργείου για τον έλεγχο από τον
ΙΜΟ στο πλαίσιο του Flag State Implementation. Σχεδιασµός διεργασιών ποιότητας,
στρατηγικός σχεδιασµός, υπεύθυνος ποιότητας και εκπαίδευσης ΚΕΕΠ. Παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών επί θεµάτων θαλασσίων συγκοινωνιών, θαλάσσιου τουρισµού και
νησιωτικής πολιτικής.
Φεβρουάριος 2006 – Ιούνιος 2007.
Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) – Ι.Ε.Κ. Περάµατος,
Λ. ∆ηµοκρατίας & Μαρίας Κιουρί, Ικόνιο – Πέραµα.
∆ηµόσιος Εκπαιδευτικός Οργανισµός.
∆ιδάσκων των µαθηµάτων «Ναυτική Μηχανολογία» (1 εξάµηνο), «Μηχανές Θαλάσσης ΙΙ» (2
εξάµηνα) και «Ναυπηγική Τεχνολογία & Ορολογία» (2 εξάµηνα) της ειδικότητας ‘’Τεχνικός
Μηχανών Θαλάσσης & Σκαφών Αναψυχής’’.
Εισηγητής µαθηµάτων συνολικής διάρκειας 148 ωρών.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΜΟΥΝ∆ΟΥ

• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και διεύθυνση εργοδότη
• Είδος επιχείρησης ή κλάδου
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες
• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και διεύθυνση του
εργοδότη
• Είδος επιχείρησης ή κλάδου

• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε

• Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες
• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και διεύθυνση εργοδότη
• Είδος επιχείρησης ή κλάδου
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες
• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και διεύθυνση εργοδότη
• Είδος επιχείρησης ή κλάδου
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες
• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και διεύθυνση εργοδότη
• Είδος επιχείρησης ή κλάδου
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες

• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και διεύθυνση εργοδότη
• Είδος επιχείρησης ή κλάδου
• Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες

Σελ. 2 – Βιογραφικό του

Φεβρουάριος 2006 – Ιούνιος 2006.
Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) – Ι.Ε.Κ. Κερατσινίου,
Μυστρά & Έλλης 23, Αµφιάλη – Κερατσίνι.
∆ηµόσιος Εκπαιδευτικός Οργανισµός.
∆ιδάσκων του µαθήµατος «Ναυτικό ∆ίκαιο» για το β’ εξ’άµηνο της ειδικότητας ‘’Ειδικός
Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης’’.
Εισηγητής µαθηµάτων συνολικής διάρκειας 70 ωρών.
∆εκέµβριος 2004 – ∆εκέµβριος 2005.
Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HEL.M.E.P.A.),
Περγάµου 5, Ν.Σµύρνη 17121, Αθήνα.
Μη κερδοσκοπικός οργανισµός µε στόχο ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στο χώρο της
ναυτιλιακής βιοµηχανίας, που να συµπληρώνει τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας για την πρόληψη
της ρύπανσης και την ασφάλεια στη θάλασσα.
Εισηγητής σεµιναρίων σχετικά µε την ευστάθεια πλοίων µετά από βλάβη, απευθυνόµενο σε
στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και ναυτικούς, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράµµατος
«Συµµόρφωση µε Απαιτήσεις Πρόληψης Ρύπανσης και Ασφάλειας» της HELMEPA.
Παρουσιάσεις σεµιναριακών εισηγήσεων.
Σεπτέµβριος 1999 – ∆εκέµβριος 2001.
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (Ναυπηγείο Σκαραµαγκά),
Καρνεάδου 9, Αθήνα, Τ.Κ. 10233.
Βιοµηχανία (ναυπηγείο) που δραστηριοποιείται σε κατασκευές, µετασκευές και επισκευές
πλοίων.
Μόνιµος υπάλληλος ειδικότητας ναυπηγού µηχανολόγου µηχανικού στο τµήµα µελετών της
διεύθυνσης νέων κατασκευών.
Εκπόνηση ναυπηγικών σχεδίων και µελετών, έλεγχος κατασκευαστικών ναυπηγικών σχεδίων,
παρακολούθηση, επίβλεψη και επιθεώρηση ναυπηγικών κατασκευών και µετασκευών.
Αύγουστος 1998 – Αύγουστος 1999.
ΕΟ∆ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.,
Μάρκου Μπότσαρη 36Α, Φιλοθέη, Τ.Κ. 15237.
Εταιρία συµβούλων επιχειρήσεων
Συνεργάτης σύµβουλος µηχανικός
Εκπόνηση µελετών σχετικών µε ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης και
συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας
Ιανουάριος1998 – Ιούνιος1998.
International Maritime Centre S.A.,
Θεσσαλονίκης 77-79, Ν. Φιλαδέλφεια.
Ναυτιλιακή Εταιρία που ασχολείται µε επιθεωρήσεις πλοίων για λογαριασµό ξένων σηµαιών
και νηογνωµόνων καθώς και µε κατασκευές και µετασκευές πλοίων.
Υπάλληλος µε ειδικότητα ναυπηγού µηχανολόγου µηχανικού.
Εκπόνηση ναυπηγικών σχεδίων και µελετών, έλεγχος και θεώρηση ναυπηγικών σχεδίων και
µελετών, επίβλεψη ναυπηγικών κατασκευών και µετασκευών, επιθεωρήσεις πλοίων για έκδοση
πιστοποιητικών ασφαλείας, τεχνικός ασφάλειας.
Μάρτιος 1996 – ∆εκέµβριος 1997.
Πολεµικό Ναυτικό.
Στρατιωτική Υπηρεσία.
Στρατιωτική θητεία κατά τη διάρκεια της οποίας υπηρέτησα στην τεχνική διεύθυνση του
ναυστάθµου Σαλαµίνας µε την ειδικότητα του µηχανικού.
Εκπόνηση ναυπηγικών σχεδίων, µελετών και τεχνικών προδιαγραφών, επίβλεψη ναυπηγικών
κατασκευών, µετασκευών και επισκευών, ποιοτικός έλεγχος N.D.T.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΜΟΥΝ∆ΟΥ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και είδος του
οργανισµού που παρείχε την
εκπαίδευση ή κατάρτιση
• Τίτλος
• Κύρια θέµατα/επαγγελµατικές
δεξιότητες
• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και είδος του
οργανισµού που παρείχε την
εκπαίδευση ή κατάρτιση
• Τίτλος
• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και είδος του
οργανισµού που παρείχε την
εκπαίδευση ή κατάρτιση
• Τίτλος
• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και είδος του
οργανισµού που παρείχε την
εκπαίδευση ή κατάρτιση
• Τίτλος

Φεβρουάριος 2012 – σήµερα.
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Σχολή Επιστηµών της ∆ιοίκησης,
Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών.
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ
Γνωστικό πεδίο διδακτορικής διατριβής: «Στρατηγικές για την ενίσχυση της συµβολής των
ναυτιλιακών βιοµηχανιών σε περιφερειακό επίπεδο».
Μάρτιος 2000 – Μάϊος 2005.
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.).
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (MSc) στη «∆ιασφάλιση Ποιότητας».
Οκτώβριος 1989 – Φεβρουάριος 1996.
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.).
∆ίπλωµα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού.
1996 – σήµερα.
Παρακολούθηση σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων ΕΚ∆∆Α/ΙΝΕΠ, Νηογνωµόνων
και άλλων εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών φορέων. Εισηγητής σε επιµορφωτικά σεµινάρια
και ηµερίδες επί θεµάτων επιστηµονικού και επαγγελµατικού ενδιαφέροντος.
Τίτλοι και βεβαιώσεις ανωτέρω σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθώς και λίστα
εισηγήσεων σύµφωνα µε επισυναπτόµενο πίνακα.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΆΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ

Ά∆ΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σελ. 3 – Βιογραφικό του

(Certificate of Proficiency in English, University of Michigan)

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Μηχανολόγου Μηχανικού
• Άδεια εκτέλεσης και συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών/ισχύων
• Πιστοποιητικό εκτέλεσης µη καταστροφικών ελέγχων επιπέδου ΙΙ (NDT Level II)
• Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
• Άδεια χειριστού ταχυπλόου σκάφους
• Πτυχίο ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας
• Πιστοποιητικό αυτόνοµης κατάδυσης
• Μέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
• Μέλος του Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος
• Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
• Μέλος της HEL.M.E.P.A.
• Μέλος του Εργαστηρίου ∆ιοίκησης Ναυτιλιακών & Λιµενικών Επιχειρήσεων (Ε∆ΙΝΑΛΕ)
του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΜΟΥΝ∆ΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης εκτέλεσης µη καταστροφικών ελέγχων (NDT Level II) εκδοθέν την 15-10-1997 από το Πολεµικό
Ναυτικό
Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης σεµιναρίου ISM και ISO εκδοθείσα την 21-10-1998 από την εταιρεία Dorian Consultants S.A.
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράµµατος εκπαίδευσης σύµφωνα µε το Μέρος Α της ∆.Σ. STCW/78 -95 εκδοθέν την
24-06-2000 από τη ∆ηµόσια Σχολή Εµπορικού Ναυτικού Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου
Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης προγράµµατος 80ωρης εκπαίδευσης στο επιµορφωτικό πρόγραµµα «∆ιασφάλιση
Ποιότητας» εκδοθείσα την 16-02-2001 από την εταιρεία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης 5νθήµερου σεµιναρίου µε τίτλο «Επιθεώρηση ραδιοεξοπλισµού πλοίου περιοχής Α1
GMDSS», εκδοθείσα την 18-01-2002 από ΥΕΝ/ΚΕΕΠ
∆ίπλωµα επιτυχούς παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράµµατος µε τίτλο «Bulk Carrier – Hull Inspection», εκδοθέν την 23-042002 από το Νηογνώµονα Det Norske Veritas (D.N.V.)
∆ίπλωµα επιτυχούς παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράµµατος µε τίτλο «Oil Tanker – Hull Inspection», εκδοθέν την 24-042002 από το Νηογνώµονα Det Norske Veritas (D.N.V.)
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης διήµερου σεµιναρίου µε τίτλο «Practical seminar on properties and selection of materials
and welding control», εκδοθέν την 24-05-2002 από το Νηογνώµονα Lloyd’s Register (L.R.)
Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης 20ωρου σεµιναρίου Τεχνικών Ασφαλείας, εκδοθείσα την 14-02-2003 από το Σύλλογο
∆ιπλωµατούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης 4ήµερου εκπαιδευτικού προγράµµατος σχετικά µε τον κώδικα ISPS, εκδοθέν την 05-122003 από το Νηογνώµονα Bureau Veritas (B.V.)
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σεµιναρίου µε τίτλο «Port State Control», εκδοθέν την 08-12-2006 από το Νηογνώµονα
Germanischer Lloyd (G.L.)
Βεβαίωση πιστοποίησης επιτυχούς παρακολούθησης 5νθήµερου επιµορφωτικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ιοίκηση µέσω στόχων
και µέτρηση της αποδοτικότητας», εκδοθείσα την 09-11-2009 από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
Βεβαίωση πιστοποίησης επιτυχούς παρακολούθησης 5νθήµερου επιµορφωτικού προγράµµατος µε τίτλο «Το Κοινό Πλαίσιο
Αξιολόγησης ως εργαλείο για διοίκηση ολικής ποιότητας», εκδοθείσα την 29-04-2010 από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού
Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
Βεβαίωση συµµετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα επιµόρφωση διάρκειας 96 ωρών, Grundtvig 2, ∆ιά βίου µάθηση µε θέµα
«Εκπαίδευση για τη βιώσιµη διαχείριση των παράκτιων περιοχών – sd Coast», εκδοθείσα την 14-06-2009 από το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ∆ραπετσώνας
Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης 8ήµερου εκπαιδευτικού προγράµµατος, διάρκειας 15 ωρών, µε τίτλο «Μεθοδολογία
µέτρησης διοικητικών βαρών στην Ελλάδα», εκδοθείσα την 25-02-2011 από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σεµιναρίου µε τίτλο «Energy Efficiency Management Tools for the Shipping Industry –
ISO 50001 Awareness Training Course», εκδοθέν την 23-02-2012 από το Νηογνώµονα Lloyd’s Register (L.R.)
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Εισηγητής έξι σεµιναρίων (2004-2005) Εθελοντικού Επιµορφωτικού Προγράµµατος στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος (HELMEPA)
Εισηγητής οπτικοακουστικής πρωτότυπης παρουσίασης µε τίτλο «Ρύπανση λιµένων από πλοία» στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης ∆ραπετσώνας την 24-11-2007
Εισηγητής διάλεξης µε τίτλο «Ευστάθεια µετά από βλάβη – Συµφωνία της Στοκχόλµης», στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών του Ε.Μ.Π. την 14-05-2010
Εισηγητής διάλεξης µε τίτλο «Εκποµπές Αερίων του Θερµοκηπίου από τα πλοία – Τεχνικά µέτρα», στη Σχολή Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. την 17-05-2010
Εισηγητής διάλεξης µε τίτλο «Νέοι κανονισµοί και εξελίξεις στη MARPOL», στο Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Ναυπηγών Μηχανικών
Ελλάδος την 25-02-2010
Εισηγητής διάλεξης µε θέµα «Ships’ Energy Efficiency – Technical Measures, The Legal Framework» στο 1st Green4Sea Forum που
διοργανώθηκε από την Safety4Sea στο Ευγενίδειο Ίδρυµα την 08-03-2012
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