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              Μουσικός - Φωτογράφος 
 
 

                      
  

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση 
 

• Πτυχίο γραφιστικής, Τ.Ε.Ε. , έτος κτήσης πτυχίου 2005  
 

• Απόφοιτος της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Α.Τ.Ε.Ι Αθηνών, Πτυχίο 
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών τεχνών, έτος κτήσης πτυχίου 2011 

 

• Απόφοιτη του προγράμματος παιδαγωγικής επάρκειας, ΕΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, έτος κτήσης 
πιστοποίησης 2015 

 
Σπουδές στη μουσική 

 
Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου μουσικής προπαιδείας, Carl Orff, έτος κτήσης 2015 
 
Πτυχία Ανώτερων Θεωρητικών της μουσικής: 
  

1. Πτυχίο αρμονίας,  έτος κτήσης πτυχίου 2009 
2. Πτυχίο αντίστιξης, έτος κτήσης πτυχίου 2011  
3. Πτυχίο φούγκας, έτος κτήσης πτυχίου 2016 

 
Πτυχίο πιάνου, έτος κτήσης πτυχίου 2010 
Δίπλωμα πιάνου, έτος κτήσης διπλώματος 2018 
Παρακολούθηση μαθημάτων φωνητικής, 2009 – 2011 
 

Λοιπές γνώσεις 
 
Άριστη  χρήση Η/Υ 
Γνώση προγραμμάτων γενικής χρήσης: Word, Excel, Power point, internet  
Γνώση προγραμμάτων της Adobe:  Photoshop, Premier, Illustrator, Indesign 
Γνώση των προγραμμάτων του ΕΟΠΥΥ: e-syntagografisi,  e-ΔΑΠΥ 
Γνώση προγραμμάτων βιβλιοθηκονομίας: open ABEKT 
 
Ξένες γλώσσες  
Μέτρια γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 
 

 

https://www.openabekt.gr/
https://www.openabekt.gr/


 
Ιστορικό εργασίας 

Μουσική 
 

• Ωρομίσθια εκπαιδευτικός στο δημόσιο Ι.Ε.Κ.  Σύρου, στην ειδικότητα των Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων το μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής , έτος 2019-2020 

• Ιδιαίτερα μαθήματα: πιάνου, ανώτερων θεωρητικών της μουσικής και μουσικής προπαιδείας, έτος 
2014 – 2020 

• Μαθήματα μουσικής προπαιδείας σε καλοκαιρινό camp, έτος 2014 

• Συνοδεία πιάνου σε πτυχιακές εξετάσεις πιάνου, έτος 2011 

• Συνοδεία πιάνου σε προαγωγικές εξετάσεις βιολοντσέλου, έτος 2007 – 2011 

• Πιανίστρια στο εστιατόριο του καζίνου Σύρου, έτος 2006 

• Πιανίστρια σε πιάνο μπαρ, έτος 2006 
 
Φωτογραφία 
 

• Ωρομίσθια εκπαιδευτικός στο δημόσιο Ι.Ε.Κ.  Χαϊδαρίου, στην ειδικότητα της Φωτογραφίας, έτος 
2015-2016 

• Λήψεις φωτογραφιών ηθοποιών για τη δημιουργία book, έτος 2015-2016 

• Εισηγήτρια  σεμιναρίου στη Λέσχη Φωτογραφίας – Κινηματογράφου Σύρου, έτος 2013- 2014 

• Εξάμηνη εργασία ως υπάλληλος σε φωτογραφείο: λήψη φωτογραφιών, μοντάζ βίντεο και εικόνας  
μυστηρίων και λοιπών εκδηλώσεων, έτος 2010-2011 

• Εξάμηνη πρακτική άσκηση στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, έτος 2009-2010 
 
Υπηρεσίες 
 

• Οκτάμηνη σύμβαση στη δημοτική βιβλιοθήκη Σύρου ως γραφίστρια, με ενεργή συμμετοχή στις 
δραστηριότητες της παιδικής βιβλιοθήκης με μουσικές δραστηριότητες στα παιδιά. Έτος 2018-
2019 

• Φύλαξη παιδιών με καλλιτεχνικές δραστηριότητες, έτος 2014-2015 

• Γραμματέας σε ιατρείο ειδικότητας παθολογικής ανατομικής και ομοιοπαθητικής, συμβεβλημένο 
με τον ΕΟΠΥΥ και συνεργαζόμενο με την Medisystem, έτος 2012 – 2014 
 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα 
 

Μουσική  
 

• Σύνθεση μουσικής για την ερασιτεχνική θεατρική παράσταση «Μυστήριο Μπουφ » του Βλαντιμίρ 
Μαγιακόφσκι , έτος 2008 

• Πρωτότυπο διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της μουσικής σε μικρά παιδιά. 
 
Φωτογραφία 
 

• Συμμετοχή στις ομαδικές εκθέσεις της Λέσχης Φωτογραφίας – Κινηματογράφου Σύρου, με θέμα 
«33 Ματιές» και «Σιλουέτες», έτος 2014 

• Πτυχιακή εργασία με θέμα τα «Ναυπηγεία της Σύρου», έτος 2011 

• Επεξεργασία εικόνας του μουσικού παιδικού βιβλίου «Ο πλανήτης ΤΙΚ-ΤΑΚ» 
 




