
Κονίτσης 26 

Νέο Χαλάνδρι, Αττική 

210-7274602 

vsiafaka@biol.uoa.gr 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΣΙΑΦΑΚΑ 

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) 

Πανεπιστη µιο Αθηνώ ν, Τµη µα Βιολογι ας 

Τοµε ας Ζώολογι ας – Θαλα σσιας Βιολογι ας 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 1986. Πτυχι ο του Τµη µατος Οργα νώσης και Διοι κησης Επιχειρη σεών 

του Πανεπιστηµι ου Πειραιώ ς (πρώ ην Ανώτα τη Βιοµηχανικη  Σχολη  

Πειραιώ ς Α.Β.Σ.Π.).  

 

1996. Πτυχι ο Γαλλικη ς Γλώ σσας και Φιλολογι ας του Πανεπιστηµι ου 

Αθηνώ ν. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 2009: Μεταπτυχιακο  Δι πλώµα Ειδι κευσης (Master) στην Διοι κηση και Οικονοµικη  τών 

Τηλεπικοινώνιακώ ν Δικτυ ών, του Πανεπιστηµι ου Αθηνώ ν. 

Διπλώµατικη  Εργασι α µε τι τλο: « Ηλεκτρονικη  Μα θηση, µια νε α συνιστώ σα 

ακαδηµαι κη ς  εκπαι δευσης. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ     

ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:   Οργάνωση Γραφείου: Microsoft Office, Open Office. Στατιστικά 

πακέτα: Statgraphics, SPSS, Primer 6.  D.T.P. και Γραφιστικά πακέτα: Quark express, 

Photoshop, Illustrator, Flash.  Κατασκευή ιστοσελίδων: Γνώ σεις ΗΤΜL, CSS.  Xειρισμο ς 

προγραμμα τών  Dreamweaver, Google Sites Editor, Joomla.  Λογισμικό επεξεργασίας 

εικόνας: ΒΜΣ_pix 7,  για ψηφιακη  κα μερα μικροσκοπι ου Breukhoven 5 mpx. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Παραμετροποι ηση ασυ ρματου ρου τερ. Εγκατα σταση λογισμικου  σε host 

PC, και παραμετροποι ηση  του για λειτουργι α τοπικου  δικτυ ου 12 σταθμώ ν εργασι ας 

(clients), συντη ρηση συστη ματος. Χρη ση Συστη ματος Διαχει ρισης Ηλεκτρονικώ ν 

Μαθημα τών Open eclass. Χρη ση Πλατφο ρμας διαχει ρισης και δια θεσης πολυμορφικου  

εκπαιδευτικου  περιεχομε νου Open Delos. 

Βάσεις δεδομένων: Δημιουργι α Βα σης Δεδομε νών με Access. Καλη  γνώ ση της 

γλώ σσας SQL. 

Λειτουργικά συστήματα: Windows, Linux. Εγκατα σταση, παραμετροποι ηση και 

χρη ση της εφαρμογη ς «εικονοποι ησης» Virtual Box. 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  ΓΑΛΛΙΚΑ (ΠΤΥΧΙΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ, SORBONNE II). 

ΑΓΓΛΙΚΑ (FCE). 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  9-10/10/2014: Παρακολου θηση κατα ρτισης  του προσώπικου  

υποστη ριξης για την ανα πτυξη Ανοικτώ ν Ακαδημαι κώ ν Μαθημα τών 

στο ΕΚΠΑ ,που πραγματοποιη θηκε στο ΚΛΕΙΔΙ απο  με λη της κεντρικη ς 
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ομα δας υποστη ριξης της δρα σης, με αντικει μενο την πλατφο ρμα Open 

Delos. 

 

13-15/5/2014: Παρακολου θηση του Α’ κυ κλου Κατα ρτισης του 

προσώπικου  υποστη ριξης για την ανα πτυξη Ανοικτώ ν Ακαδημαι κώ ν 

Μαθημα τών στο ΕΚΠΑ, που πραγματοποιη θηκε στο ΚΛΕΙΔΙ απο  με λη 

της κεντρικη ς ομα δας υποστη ριξης της δρα σης και περιλα μβανε 

θε ματα τεχνολογικα  (οι πλατφο ρμες εργασι ας Open eClass και Open 

Delos, προσβασιμο τητα απο  ΑμεΑ) και νομικα  (πνευματικα  δικαιώ ματα 

και διαδικασι ες).  

 

2004: Παρακολου θηση του 1ου θερινου  Πανεπιστηµι ου στην «Ανοικτη  

και εξ’ αποστα σεώς εκπαι δευση: θεώρητικε ς και πρακτικε ς 

προσεγγι σεις», της Επιστηµονικη ς Εταιρει ας «Ελληνικο  Δι κτυο 

Ανοικτη ς και εξ’ Αποστα σεώς Εκπαι δευσης». Κεφαλονια . 

 

2002: Παρακολου θηση τετρα µηνου σεµιναρι ου στην «Γραφιστικη  

Δηµιουργι α µε σώ Η/Υ και τον σχεδιασµο  ιστοσελι δών στο Ιντερνετ» 

(Computer graphics D.T.P. & web publishing design), της Σχολη ς ΑΚΤΟ. 

 

1987: Παρακολου θηση εξα µηνου σεµιναρι ου στην «Βιοµηχανικη  

Κοστολο γηση» του ΕΛΚΕΠΑ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 1990- σήµερα: Ειδικο  Τεχνικο  Εργαστηριακο  Προσώπικο  (ΕΤΕΠ) στον 

Τοµε α Ζώολογι ας – Θαλα σσιας Βιολογι ας του Τµη µατος Βιολογι ας του 

Πανεπιστηµι ου Αθηνώ ν, με αντικει μενο εργασι ας: 

 

 Ηλεκτρονικη  οργα νώση ο λών τών εργασιώ ν που αφορου ν στη 

διοικητικη  υποστη ριξη και τη διαχει ριση τών οικονοµικώ ν σε 

επι πεδο Γραµµατει ας Τοµε α.  

 Ψηφιοποι ηση, μορφοποι ηση, επιμε λεια του εκπαιδευτικου  

υλικου  προπτυχιακώ ν, µεταπτυχιακώ ν µαθηµα τών που 

διδα σκονται στον Τοµε α. 

 Κατασκευη  και διαχει ριση προσώπικώ ν ιστοσελι δών μελώ ν 

ΔΕΠ του Τομε α. Διαχει ριση τών ιστοσελι δών τών 

προπτυχιακώ ν µαθηµα τών : Ζώολογι α Ι, ΙΙ, Ιχθυολογι α, 

Βιολογικη  Ωκεανογραφι α, Υδατοκαλλιε ργειες, στην 

Πλατφο ρµα Ασυ γχρονης Τηλεκπαι δευσης Open eclass 3. 

Συνεργασι α με την Ομα δα Ασυ γχρονης Τηλεκπαι δευσης του 

ΕΚΠΑ. 

 Συντη ρηση και καλη  λειτουργι α τών Η/Υ τών αιθουσώ ν 

διδασκαλι ας και του τοπικου  δικτυ ου υπολογιστώ ν του Τοµε α 

στις αι θουσες εργαστηριακώ ν ασκη σεών. Συνεργασι α με την 

υπηρεσι α ΚΛΕΙΔΙ του ΕΚΠΑ. 

 Συµµετοχη  σε 4 εργαστηριακε ς ασκη σεις τών προπτυχιακώ ν 

µαθηµα τών με τεχνικη  υποστη ριξη της α σκησης (επι δειξη 

λογισμικου ) : Βιολογικη  Ωκεανογραφι α (Ασκη σεις: Βιοµετρι α 
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και Επεξεργασι α Δεδομε νών), Ιχθυολογι α (Ασκη σεις:  Βα ση 

δεδοµε νών Fishbase και Εξι σώση Von Bertalanfy).  

 

1987-1990: Βοηθο ς λογιστου  στην εµπορικη  εταιρει α SPK ELNA. 

 

1987 : Υπευ θυνη εφαρµογη ς του Ενιαι ου Λογιστικου  Σχεδι ου στο 

λογιστη ριο της βιοµηχανι ας ρου χών Sundy ABEE. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 2014 – 2015: Συμμετοχη  στη Δρα ση του Πανεπιστημι ου Αθηνώ ν με τι τλο: «Ανοικτα  

Ακαδημαι κα  Μαθη ματα», στα πλαι σια του Ε.Π. «Εκπαι δευση & Δια  Βι ου Μα θηση», ώς 

προσώπικο  τεχνικη ς υποστη ριξης  για την ανα πτυξη ψηφιακώ ν μαθημα τών και την 

ελευ θερη δια θεση  τους με σώ του Διαδικτυ ου, στους φοιτητε ς και στις φοιτη τριες του 

ΕΚΠΑ καθώ ς και στην ακαδημαι κη  και την εκπαιδευτικη  κοινο τητα της χώ ρας και σε 

οποιονδη ποτε επιθυμει  να διευρυ νει η  να ανανεώ σει τις γνώ σεις του με σώ της 

αυτοεκπαι δευσης.  Με την εργασι α αυτη  αναπτυ χθηκαν και αναρτη θηκαν στην 

Πλατφο ρμα Open eclass Open courses του ΕΚΠΑ (opencourses.uoa.gr) τα ανοικτα  

μαθη ματα: Ζώολογι α Ι, Ζώολογι α ΙΙ, Ζώικη  Ποικιλο τητα, Ιχθυολογι α και Αναπτυξιακη  

μοριακη  Βιολογι α Φυτώ ν (Εργαστηριακε ς Ασκη σεις). Το ανοικτο  μα θημα Ζώολογι α Ι, με 

διδα σκοντες τους κ.κ. Σκ. Ντε ντο, Α. Νικολαι δου και Α. Λεγα κι, διακρι θηκε μεταξυ  τών 

250+ ανοικτώ ν ακαδημαι κώ ν μαθημα τών του ΕΚΠΑ. 

 

2005: Προ γραµµα « Αναµο ρφώση Προπτυχιακου  Προγρα µµατος Σπουδώ ν του 

Τµη µατος Οικονοµικώ ν Επιστηµώ ν του ΕΚΠΑ, µε αντικει µενο εργασι ας την συγγραφη  

εκπαιδευτικου  υλικου  για τις εργαστηριακε ς ασκη σεις του µαθη µατος « Βα σεις και 

διαχει ριση δεδοµε νών» και συγκεκριµε να τον «Οδηγο  Ασκη σεών για την SQL , Μια σειρα  

παραδειγµα τών, Τευ χος Α’» και τον «Οδηγο  Εργαστηριακώ ν ασκη σεών για την 

εκµα θηση λογισµικου  της σχεσιακη ς βα σης δεδοµε νών Microsoft Access, Τευ χος Β’». 

 

7/1/2002 – 31/10/2002: Προ γραµµα του Διατµηµατικου  Ωκεανογραφι ας της Σχολη ς 

Θετικώ ν Επιστηµώ ν του ΕΚΠΑ στα πλαι σια του Γ’ ΚΠΣ , µε αντικει µενο εργασι ας την 

αναµο ρφώση και ανακατασκευη  της ιστοσελι δας του ΠΜΣ Ωκεανογραφι ας. (URL 

ιστοσελι δας : http://oceanography.geol.uoa.gr/). 

 

2001-2002: Προ γραµµα «Αναµο ρφώση Προπτυχιακου  Προγρα µµατος Σπουδώ ν του 

Τµη µατος Βιολογι ας» στα πλαι σια του Γ’ ΚΠΣ, µε αντικει µενο εργασι ας την 

ψηφιοποι ηση και παρουσι αση εκπαιδευτικου  υλικου  σε ηλεκτρονικη  µορφη  για τα 

προπτυχιακα  µαθη µατα Ζώολογι α Ι και Υδατοκαλλιε ργειες. Συµµετοχη  ώς µε λος του 

προσώπικου  του Τοµε α α νευ αμοιβη ς. 

 

1/9/1998 – 31/8/2000 :Προ γραµµα του Διατµηµατικου  Ωκεανογραφι ας της Σχολη ς 

Θετικώ ν Επιστηµώ ν του ΕΚΠΑ στα πλαι σια του Β’ ΚΠΣ, µε αντικει µενο εργασι ας την 

επιµε λεια του ε ντυπου υλικου  τών µαθηµα τών Οικοφυσιολογι ας, Διαχει ρισης 

Περιβα λλοντος, Βενθολογι ας, Βιολογικη ς Ωκεανογραφι ας και Πλαγκτονολογι ας. 

 

http://oceanography.geol.uoa.gr/
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ΑΛΛΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

- ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 Ζώγραφικη . Πραγματοποι ηση δυ ο ατομικώ ν εκθε σεών ζώγραφικη ς: 2000 

«Αναζητη σεις» στο Συ νδεσμο Ελληνι δών Επιστημο νών, 2008 «Το νησι » στον χώ ρο 

«Παιδι ών Δρα σις». Συμμετοχη  σε Ομαδικη  Έκθεση Ζώγραφικη ς  το 2008 «Παλε ττα για 

τρεις» στο Ίδρυμα Π. Ζη ση. 

  

Με λος της Ομα δας Προφορικη ς Ιστορι ας Δη μου Χαλανδρι ου απο  την συ σταση  της το  

2014. 

 

Με λος του Εθνικομουσικολογικου  Ιδρυ ματος Π. Ζη ση στο Χαλα νδρι με ενεργο  

συμμετοχη  στις χορευτικε ς εκδηλώ σεις και τα μαθη ματα χορου  του ιδρυ ματος απο  το 

2005. 

Συμμετοχη  στο διαγώνισμο  παιδικου  ελληνικου  παραμυθιου  που διοργανώ θηκε το 2013 

απο  τον «Μυ λο Ξώτικώ ν» στα Τρι καλα και βρα βευση με το 2ο βραβει ο για το παραμυ θι 

«Το ο νειρο της φώ κιας». 

  

 

 


