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ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ  

ΛΗΟΤΑ ΒΑΗΛΖ 
 

1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ   

    ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ   Λιοωζαρ Βαζίληρ 

    ΓΗΔΤΘΤΝΖ    Γ. Ρίηζος 2 έππερ 

    Σ.Κ.      62122 

    ΣΖΛΔΦΧΝΟ    23210-56126 / 6937319719 

     ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ   01/05/1967 

     ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Έγγαμορ με ηέζζεπα  παιδιά. 

 

2. ΣΗΣΛΟ  ΠΟΤΓΧΝ    

1985 Πηςσίο Ζλεκηρονικού απψ ηο Σεσνικψ Λωκειο εππϊν με 

βαθμψ πηςσίος 15 & 6 /11. 

 

1991   Πηςσίο Ζλεκηρολόγοσ Μητ. απψ ηο ΣΔΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

                                                ΚΡΖΣΖ ζσολή ΣΔΦ Σμήμα Ηλεκηπολογίαρ με 

                                           βαθμψ πηςσίος  6,61 

 

 

3. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ ΑΓΓΛΙΚΑ (πολω καλά  LOWER) 

     

4. ΔΜΗΝΑΡΗΑ       

4/2002 Παπακολοωθηζα ημεπίδα για ηην αζθάλεια, ςγιεινή και ςγεία 

ζηοςρ σϊποςρ επγαζίαρ απψ  ηο ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ.  

 

3/2001 Παπακολοωθηζα ζεμινάπιο πληροθορικής προτωρημένων  

με θέμαηα WORD, EXCEL, ACCESS 30 υπϊν ηος 

επγαζηηπίος πληποθοπικήρ ηος  ημήμαηορ Μησανολογίαρ ηος 

ΣΔΗ ερρών .  

 

11/2005  Παπακολοωθηζα ζεμινάπιο ζηην Ι.Β.Δ.Π.Δ. Θεζζαλονίκηρ με 

θέμα  P.L.C. SIMATIC S-7 300 B΄ ΔΠΗΠΔΓΟ.  

 

11/2007  Παπακολοωθηζα ζεμινάπιο ζηην Ι.Β.Δ.Π.Δ. Θεζζαλονίκηρ με 

θέμα  P.L.C. SIMATIC S-7 300 Γ΄ ΔΠΗΠΔΓΟ – ΓΗΚΣΤΑ 

PROFIBUS DP. 

 

11/2008  Παπακολοωθηζα ζεμινάπιο ζηην Ι.Β.Δ.Π.Δ. Θεζζαλονίκηρ. με 

θέμα  ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ.  

 

11/2008  Παπακολοωθηζα ζεμινάπιο ζηην Ι.Β.Δ.Π.Δ. Θεζζαλονίκηρ με 

θέμα  ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ.  
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5. ΔΡΓΑΗΑΚΖ & ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ    

    4/1990-9/1990 ηα πλαίζια ηηρ ππακηικήρ μος άζκηζηρ επγάζηηκα ζηο 

επγαζηήπιο Μικροϋπολογιζηών ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολογίαρ 

ηος ΣΔΙ Ηπακλείος ψπος και αζσολήθηκα με ζύγτρονα 

ζσζηήμαηα βιομητανικού ελέγτοσ ( P.L.C. ) και ρομποηική, 

ενϊ απψ     5-6-90 έυρ 31-8-90 ππαγμαηοποίηζα μέπορ ηηρ 

ππακηικήρ μος άζκηζηρ  ζηην εηαιπία  ELSNERDRUCK ζηο 

Βεπολίνο ηηρ Γεπμανίαρ ψπος και αζσολήθηκα με ηην 

εγκαηάζηαζη δικηωος Scada και  P.L.C. (διαζωνδεζη και 

μεηαθοπά δεδομένυν μεηαξω ηυν  γπαμμϊν παπαγυγήρ και ηος 

κένηπος ελέγσος)   για ηον κενηπικψ έλεγσο και παπακολοωθηζη 

ηος επγοζηαζίος. 

     

2/1993-2/1995 Δπγάζηηκα ζηην εηαιπία «ΛΔΒΖΣΟΠΟΗΗΑ Σ. 

ΒΔΕΤΡΓΗΑΝΝΗΓΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΑΔΒΔ» ζηην ΒΙ.ΠΔ 

εππϊν ζαν Ηλεκηπολψγορ Σ.Δ. ζηην ζςνηήπηζη Ηλεκηπονικϊν 

και Φηθιακϊν  ζςζηημάηυν  και   ζςζηήμαηα βιομησανικϊν 

αςηομαηιζμϊν ελεγσψμενα απψ μικποχπολογιζηέρ και P.L.C.  

3/1995 - 8/2009 Δπγάζηηκα ζηην εηαιπία «ΚΡΗ-ΚΡΗ ΑΔ»  ζαν Ηλεκηπολψγορ 

μησανικψρ Σ.Δ. ζηην ζςνηήπηζη ηλεκηπικϊν, ηλεκηπονικϊν και 

τηθιακϊν κςκλυμάηυν ελεγσομένυν απψ P.L.C. . 

ηην εγκαηάζηαζη, ζςνηήπηζη και λειηοςπγία   πολλαπλϊν νέυν 

αςηομαηοποιημένυν γπαμμϊν παπαγυγήρ ηψζο ζηο ημήμα 

παγυηοω ψζο και ζηο ημήμα γιαοωπηηρ ηος επγοζηαζίος. 

Καθϊρ και ηην λειηοςπγία ηος δικηωος επικοινυνίαρ για ηην 

ζςλλογή και επεξεπγαζία δεδομένυν απψ ηιρ γπαμμέρ 

παπαγυγήρ (ζωζηημα SCADA) . 

ηον εκζςγσπονιζμψ - μεηαηποπή και αςηομαηοποίηζη πολλϊν 

παπυσημένυν μησανημάηυν παπαγυγήρ πος είσε υρ ζςνέπεια 

ηην  αωξηζη ηηρ παπαγυγήρ ηην βεληίυζη ηηρ ποιψηηηαρ και 

ηαςηψσπονα ηην μείυζη ηος κψζηοςρ παπαγυγήρ ηυν πποφψνηυν.   

  

     

 

8/1993 - 2/2002  Παπάλληλα με ηην παπαπάνυ μος απαζσψληζη, επγάζθηκα ζαν 

ελεωθεπορ επαγγελμαηίαρ με ηην μελέηη, επίβλετη και 

καηαζκεςή δικηωυν δομημένηρ καλυδίυζηρ S.T.P. – U.T.P. .  

Καηαζκεςή και ζςνηήπηζη ηοπικϊν και εςπείαρ πεπιοσήρ  

δικηύων Ζ/Τ (LAN – WAN) ζε ζςνεπγαζία με ηην SPACE 

HELLAS & SINGULAR, απψ ηην εηαιπία «Κπςζηαλλίδος Κ. 

Ο.Δ» ζε διάθοπερ επισειπήζειρ ηος Ν. εππϊν.  
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9/2000 –ήμερα   Δπγάζθηκα ζαν  επγαζηηπιακψρ ζςνεπγάηηρ ζηο ΣΔΗ ερρών 

ζηο ημήμα Πληροθορικής και Δπικοινωνιών ζηο μάθημα 

«εργαζηήριο ηλεκηρικών κσκλωμάηων». Καηά ηα ακαδημαφκά 

έηη 2000 -2001 , 2001-2002 και 2003-2004. 

 

                                                ηο ημήμα Μητανολογίας ζηα μαθήμαηα  

                                                ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ  Βιομητανικών Ασηομαηιζμών  

            ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Ζλεκηροηετνίας και Ζλεκηρονικής και  

            ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ  Ζλεκηρικών Μητανών Η 
              Απψ ηο ακαδημαφκψ  έηορ 2001-2002 έυρ και ζήμεπα. 

 

ηο ημήμα Πληροθορικής και Δπικοινωνιών ζηα μαθήμαηα 

Ζλεκηρονικό τέδιο μέζω Ζ/Τ 

Φηθιακά κσκλώμαηα 

Αναλογικά Ζλεκηρονικά  

καηά ηα ακαδημαφκά έηη 2003 - 2004 και 2004 - 2005 

 αρ επιζςνάπηυ αποδεικηικέρ βεβαιϊζειρ διδακηικήρ 

πποχπηπεζίαρ μος. 

 

Καηά ηην διαπκεια ηηρ ζςνεπγαζίαρ μος με ηο ημήμα 

μησανολογίαρ έσυ επιβλέτει ηην εκηέλεζη απκεηϊν πηςσιακϊν 

επγαζιϊν ψπυρ: 

 

Α. Έλεγσορ λειηοςπγίαρ  τςκηικοω θαλάμος μέζυ P.L.C.  

 

Β. έλεγσορ λειηοςπγίαρ  ηλεκηποκίνηηηρ ανηλίαρ  ζε απδεςηικψ 

δίκηςο μέζυ P.L.C. και μεηαηποπέα ζςσνψηηηαρ 

(INVERTER)  

  

Γ. έλεγσορ κλιμαηολογικϊν ζςνθηκϊν και λειηοςπγία  

αςηομαηοποιημένος θεπμοκηπίος  μέζυ P.L.C.  

 

Γ. Έλεγσορ λειηοςπγίαρ  ςδπαςλικοω ανελκςζηήπα μέζυ P.L.C.  

 

 

30/8/2009 Έως ήμερα         Πποζλήθθηκα ζηην Γεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη Ν. εππϊν  υρ  

Καθηγηηήρ ηλεκηπολψγορ Π.Δ. 17 και είμαι ηοποθεηημένορ ζηο 

1
ο
 ΔΠΑΛ  Ν. εππϊν ψπος και διδάζκυ μαθήμαηα ηηρ 

ειδικψηηηάρ μος ζηο ημήμα μησανικϊν αςηοκίνηηυν. Σα 

μαθήμαηα πος έσυ διδάξει ηα δςο ηελεςηαία σπψνια είναι: 

Α. Σο επγαζηήπιο και η θευπία ηος ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ  

      ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ. 

Β. Σο επγαζηήπιο και η θευπία  ηηρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  

     ΔΛΔΓΥΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΧΔΧΝ ΟΥΤΜΑΣΧΝ.  

 

                                                 


