
ΓΚΕΛΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Είμαι φοιτητής 4ου έτους στο Πολυτεχνείο Κρήτης στη σχολή Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης (γνωστό και ως ΜΠΔ),με άμεση επαφή και εξάσκηση 
στα οικονομικά (λόγω του αντικειμένου της σχολής).  
 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ  NYMFES CAFFEΕ-RESTAURANT, ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ 

09/2015-10/2015 

Έχω δουλέψει ως βοηθός σερβιτόρου, το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 2015 

στο καφέ-εστιατόριο Νύμφες στην περιοχή των τάφων των Βενιζέλων στα Χανιά. 

3KINGS, ΤΑΜΕΙΟ  & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΓΗΤΟΥ 

04/2014-10/2014 

Έχω εργαστεί την τουριστική περίοδο 2014 σε κεντρικό μαγαζί fast food σε 
πολυσύχναστο δρόμο των Χανίων τόσο στην παραγωγή τροφίμων και καφέδων, 
όσο και στην λήψη και παράδοση παραγγελιών καθώς και στην διαχείριση του 
ταμείου, έχοντας συνεχή επικοινωνία με Έλληνες αλλά κατά κύριο λόγο με 
τουρίστες σε καθημερινή βάση.  
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Μέσω της εκπόνησης εργασιών και της παρακολούθησης εργαστηρίων σε 
μαθήματα της σχολής απέκτησα γνώσεις και ικανότητες σε διάφορα 
προγράμματα υπολογιστή.  

 Ανάλυση και επεξεργασία βάσης δεδομένων με Microsoft Excel. 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων σε γλώσσες προγραμματισμού C, C++ τις 
οποίες εφαρμόζαμε σε Codeblocks ή σε υποπεριβάλλον της Matlab. 

 Κατασκευή ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε Pspice.  

 Σχεδίαση αντικειμένων σε Corel και Cad( με το πρόγραμμα  NX της 
Siemens). 

 Ανάπτυξη G-κώδικα για κατεργασία δοκιμίων για ηλεκτρονικά κέντρα 
κατεργασιών. 

Επίσης για τις εργασίες και τα ομαδικά ή ατομικά projects ήταν απαραίτητη η 
συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από ευρύ φάσμα βάσης δεδομένων.  Οι 
αναφορές αυτών των εργασιών γίνανε σε Microsoft Word ή Microsoft 
PowerPoint για τις οποίες ακολουθούσε ολιγόλεπτη παρουσίαση. 

 

Κουστογεράκου 3 

Χανιά, 17563 

6974239328 

gkelmbourasvag@

gmail.com 



Σελίδα 2 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  Έχω γνώσεις (σε αρκετά καλό επίπεδο) Αγγλικών και λίγες στα 

Γερμανικά. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

 Από τον Οκτώβρη του 2016 είμαι μέλος του Youth 

Entrepreneurship Club (Σύλλογος Νεανικής Επιχειρηματικότητας) 

με σκοπό την ενημέρωση των νέων για τις start-up επιχειρήσεις. 

Ο Σύλλογος Νεανικής Επιχειρηματικότητας είναι ενας μη-

κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τα Χανιά, αποτελούμενος εξ 

ολοκλήρου από εθελοντές φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Σκοπός του είναι η δημιουργία ημερίδων με ομιλίες, σεμινάρια 

και workshops, ώστε οι νέοι της Κρήτης να έρθουν σε επαφή με 

επιχειρηματίες και έμπειρα στελέχη start-up επιχειρήσεων. 

ΔΙΠΛΩΜΑ  Έχω δίπλωμα αυτοκινήτου και μικρής μηχανής καθώς και μεταφορικό μέσο. 

 


