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Βιογραφικό σημείωμα 
Europass 

 

  

Προσωπικές πληροφορίες  

Επώνυμο / Όνομα   Θέος Ευάγγελος  

Διεύθυνση  Ρήγα Φεραίου 135, Βόλος 

Τηλέφωνα  694 6969 784   

Email theosoffice@gmail.com 
  

  

Επαγγελματική πείρα  
  

Χρονολογίες 01/03/2007 – Σήμερα  

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Περιβαλλοντολόγος 

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

 Διαχείριση & Υποστήριξη έργων στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών 
Προγραμμάτων (ΤΟΠΕΚΟ, ΤοπΣΑ, P.E.E.S., ENERGY21, CLIM-LOCAL 2020, MMOVE) 

 Σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (π.χ. Ευφυής Ενέργεια, 
Εξοικονομώ, LIFE+, SEE, MED, URBACT κτλ.),  

 Σύμβουλος & Υποστήριξη έργων σε Περιβαλλοντικά & Ενεργειακά Θέματα με διάφορους 
φορείς και πολίτες.  

 Επιθεωρητής σε εργοστάσια κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου και ανακύκλωσης. 

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ρήγα Φεραίου 135, 38221 Βόλος  
  

Χρονολογίες 01/03/2012 - Σήμερα  

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Οδηγός και Υπεύθυνος Οργάνωσης & Διεξαγωγής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων 

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

 Υπεύθυνος Οργάνωσης πεζοπορικών διαδρομών σε ορεινά μονοπάτια 

 Χαράκτης διαδρομών αναρρίχησης για πανελλήνια πρωταθλήματα και κύπελα.  

 Προπονητής Καγιάκ 

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας & Αναρρίχησης, Ναυτικός Όμιλος Βόλου, True Adventure κτλ. 
  

Χρονολογίες 8/2006 - 1/2007  

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Εργοδηγός 

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

 Συντονισμό και επίβλεψη έργων (Έλεγχος χρονικού προγραμματισμού, προόδου και 
ποιότητας του έργου. 

 Εργασίες υπάλληλου γραφείου και λογιστή.  

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Αποστολάκης Α.Ε. 
  

Χρονολογίες 10/2005 - 12/2006  

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Καθηγητής (Εκπαίδευση για Ενήλικους & Υπηρεσίες Επαγγελματικών Τεχνικών Σπουδών) 

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

Υπεύθυνος Διδασκαλίας στα παρακάτω μαθήματα:  

 Ποιοτικό Έλεγχο Αερίων Καυσίμων (1ο ΙΕΚ),  

 Υπεύθυνος Θεματικής Ενότητας (1ο ΙΕΚ).  

 Εργαστήριο Ειδικότητας στο Φυσικό Αέριο (2ο ΙΕΚ).  

 Εφαρμογές Συσκευές & Καυστήρες Αερίων Καυσίμων (2ο ΙΕΚ). 

 Διδασκαλεία Χημείας & Βιολογίας στην Αγγλική γλώσσα 

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 1ο, 2ο ΙΕΚ Βόλου & British Foundation Studies, Βόλος  
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Χρονολογίες 2/2004 - 2/2005  

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Θητεία (με ειδικότητα Ψυχολόγου & Νοσοκόμου Τραυματοφορέα) 

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών, που συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη και προσαρμογή οπλιτών 
στην στρατιωτική ζωή. 

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Ελληνικός Στρατός - Σπάρτη, Αθήνα, Μυτιλήνη, Γρεβενά 
  

Χρονολογίες 9/2001 - 11/2003  

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Φροντιστής ΑΜΕΑ 

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

Κατά την διάρκεια των Μεταπτυχιακών σπουδών μου εργάστηκα ως φροντιστής ατόμων με ειδικές 
ανάγκες προσφέροντας τους γραμματειακή, ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη. 

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Leeds University (Equality Service), Λιντς (Αγγλία) 
  

Χρονολογίες 2/2001 - 8/2001  

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Ερευνητής 

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

Σχεδιασμό και ανάπτυξη πρωτότυπων φίλτρων από ενεργό άνθρακα για την απορρόφηση 
ρυπογόνων ατμοσφαιρικών και υδάτινων ουσιών.  
Διεξαγωγή πειραμάτων, συλλογή πληροφοριών, ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση 
αποτελεσμάτων. 

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Δημόκριτος - Ερευνητικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών 
Αγ. Παρασκευή, (Αθήνα) (Ελλάδα) 

  

Χρονολογίες 9/2000 - 12/2000  

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Πρακτική 

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

Πρακτική άσκηση στον κηποτεχνικό σχεδιασμό και διαμόρφωση τοπίου σε ιδιωτικούς και δημόσιους 
χώρους. 

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Δημοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Βόλου 
Βόλος (Ελλάδα) 

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
  

Χρονολογίες 1990 - 2000  

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Διάφορα 

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

Δούλεψα εποχιακά σε διάφορα εργοστάσια, βιοτεχνίες, κτήματα, οργανισμούς, μαγαζιά & 
εργολάβους σε Ελλάδα και Αγγλία  
Αγροτικές εργασίες, σερβιτόρος, χειριστής Κλαρκ, χειριστής ταινιόδρομων, dj, εναερίτης, 
φορτοεκφορτωτής, απογραφέας, βοηθός προπονητή αναρρίχησης κ.α. 

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη (Ελλάδα & Αγγλία) 

 
 

  

Εκπαίδευση και κατάρτιση  
  

Χρονολογίες 9/2001 - 10/2003  

Τίτλος Σπουδών Μάστερ Έρευνας στο Δομημένο Περιβάλλον (με υποτροφία) 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων στο δομημένο περιβάλλον και σε μεθόδους έρευνας και δεξιότητες 
που αφορούν την κριτική και δημιουργική σκέψη. Πεδίο μελέτης: Άτομα με αναπηρία και 
προσβασιμότητα. 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού  Ινστιτούτο Συγκοινωνιών - Πανεπιστήμιο του Λιντς, (Αγγλία) 
  

Χρονολογίες 9/2001 - 9/2003  

Τίτλος Σπουδών Μάστερ στις Σπουδές Ψυχανάλυσης 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Ψυχανάλυση και Κατανόηση Ψυχολογικών και Παθολογικών Φαινομένων της Ανθρώπινης 
Συμπεριφοράς, Μέθοδοι και Τεχνικές Θεραπευτικής Ψυχανάλυσης.  
Πτυχιακή: Συμβολή της Ψυχαναλυτικής Θεωρίας στο Εργασιακό Περιβάλλον για Αύξηση της 
Παραγωγικής και Δημιουργικής Εργασίας. 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού  Λιντς Μετροπολιταν (Πανεπιστήμιο), Λιντς (Αγγλία) 
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Χρονολογίες 9/1997 - 6/2000  

Τίτλος Σπουδών Περιβαλλοντική Επιστήμη (Ενέργεια) 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Καύσιμα και Καύση, Ενέργεια και Περιβάλλον, Σχεδιασμός 
Εγκαταστάσεων, Οικονομικά Ενέργειας, Κατεργασία Καυσίμων, Τεχνολογία Πετρελαίου, Μέτρηση 
και Έλεγχος, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Περιβάλλον, Έλεγχος Ρύπανσης, Πυρηνική Ενέργεια.  
Πτυχιακή: Πειραματική Σύγκριση Μεθόδων Πρόβλεψης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στις Πόλεις. 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού  University of Leeds (Πανεπιστήμιο), Λιντς (Αγγλία) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ατομικές δεξιότητες και 
ικανότητες 

 

  

Ξένη Γλώσσα Αγγλικά - Έμπειρος χρήστης στην κατανόηση, ομιλία και γραφή 
  

Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες Χαρακτηρίζομαι από τους γύρω μου ως αισιόδοξος, κοινωνικός, αλληλέγγυος & γεμάτος ενέργεια. 
Καλός ακροατής στις συζητήσεις και με ιδιαίτερη ευχέρεια στην επικοινωνία με άτομα με ειδικές 
ανάγκες και παιδιά.  

  

Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες Υψηλή προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας και ρόλους που αποκτήθηκαν μέσα 
από την πολύχρονη επαγγελματική μου εμπειρία σε διάφορα πόστα σε Ελλάδα & Εξωτερικό και το 
ενδιαφέρον μου για την ψυχολογία. Πείρα στην διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Intelligent 
Energy), στην επίβλεψη και συντονισμό ομάδας (Διδασκαλία & αθλητισμός), αποτελεσματικός σε 
συνθήκες που απαιτούν καλή διαχείριση του χρόνου (π.χ. τα μεταπτυχιακά μου αποκτήθηκαν ενώ 
εργαζόμουν full-time) και λήψη πρωτοβουλιών. 

  

Δεξιότητες πληροφορικής Πιστοποιημένες γνώσεις στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε προγράμματα όπως επεξεργασία 
κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου (βεβαίωση ECDL), και σε εφαρμογές όπως 
PowerPoint, SPSSv.10 (Πανεπιστήμιο του Leeds) και την χρήση AutoCAD (βασική γνώση - από 
κατάρτιση). Τις περισσότερες από τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες αλλά και άλλες όπως: 
δημιουργία & ενημέρωση ιστοσελίδων & Blog, χρήση εξειδικευμένων ενεργειακών προγραμμάτων 
(4Μ) κτλ., τις χρησιμοποίησα τακτικά καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών μου και καθημερινά στην 
εργασία μου συνολικά για περισσότερα από 15 χρόνια. 

  

Άλλες δεξιότητες και ικανότητες      
(π.χ. Αθλητισμός)  

Η πολύχρονη ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό (πρωταθλητής Ελλάδος στο Shidokan Καράτε, 
μέλος της Εθνικής ομάδας αναρρίχησης, τοπικές διακρίσεις σε αγώνες δρόμου κτλ.) με βοήθησε να 
αναπτύξω δεξιότητες όπως – αυτοσυγκέντρωση, ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων, συμμόρφωση 
στις συμβουλές πιο έμπειρων, αυτοπεποίθηση, προσήλωση και καθορισμό στόχων, αυτοέλεγχο και 
εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες πίεσης.  

  

Άδεια οδήγησης Αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας   
 


