
  

 

 Βερυκοκίδης Μανώλης 

 
Ημερομηνία γέννησης: 

14/02/1983 

 

Καπ. Εμμ. Μπαντουβά 67, 

Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο Κρήτης 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

6972698102 

verikman@gmail.com 

 

Οικογενειακή κατάσταση: 

Έγγαμος, με δύο παιδιά 

 

Στρατιωτικές υποχρεώσεις: 

Εκπληρωμένες  

 

Μέλος Ε.E.T.Ε.M 

 

 

Ιστορικό απασχόλησης 

 Μάρτιος 2019 –Ιούλιος 2020: Σαμπαθιανάκης ΑΒΕΕ επεξεργασία 

ενεργειακών υαλοπινάκων, αντικείμενο απασχόλησης :Ηλεκτρολόγος 

Βιομηχανικού εξοπλισμού, κατεργασία κεραμικών υλικών 

υαλοπίνακες ,αντίστροφη όσμωση για παραγωγή απιονισμένου νερού , 

χρήση βιομηχανικού αερίου Argo για μόνωση διπλών ενεργειακών 

τζαμιών και λειτουργία κλίβανου υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας για 

την επεξεργασία triplex υαλοπινάκων   

 Μάρτιος 2016 – Μάρτιος 2019: Ξενοδοχείο 4 αστέρων «Panorama 

Village Hotel, Agia Pelagia», τομέας συντήρησης ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων Η/Μ αντίστροφης όσμωσης νερού και κολυμβητικών 

δεξαμενών. 

 Ιανουάριος 2015 – Οκτώβριος 2015: Ξενοδοχείο 4 αστέρων «Blue bay 

resort & spa hotel», τομέας συντήρησης  ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 

Η/Μ, ,αντίστροφης όσμωσης νερού και κολυμβητικών δεξαμενών. 

 Φεβρουάριος 2013 – Ιανουάριος 2015: Ξενοδοχείο 4 αστέρων «Golden 

Star», υπεύθυνος συντήρησης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 

Η/Μ ,αντίστροφης όσμωσης νερού και κολυμβητικών δεξαμενών. 

 Mάιος 2011 –Σεπτέμβριος 2011 : Ξενοδοχείο 5 αστέρων           

«Anthoussa resort & spa », τομέας συντήρησης ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων Η/Μ  

 Ιανουάριος 2010 – Απρίλιος 2011: ανεξάρτητη απασχόληση ως 

ηλεκτρολόγος, σε συνεργασία με επαγγελματία σε κτιριακές και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμών. 

 Σεπτέμβριος 2009 – Δεκέμβριος 2009: Δ.Ε.Η., Κατάστημα Κατσαμπά 

Σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας  στο συνεργείο Υποσταθμών. 

 Μάρτιος 2009 – Αύγουστος 2009: «Κατάστημα Τσακιρέλης ». 

Επαγγελματικός φωτισμός στον τομέα πωλήσεων, εμπορικών 

προσφορών,μελέτες φωτισμού και τεχνική υποστήριξη. 

 Δεκέμβριος 2008 – Μάρτιος 2009: Εταιρεία «Electroline», Ηράκλειο 

Ηλεκτρολόγος σε εφαρμογές : Κεραίες κινητής τηλεφωνίας Vodafone, 

δομημένη καλωδίωση, αντικεραυνική προστασία, ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, συντηρήσεις 

καταστημάτων. 

Πρόσθετη δραστηριότητα:Υπάλληλος γραφείου (σχέδια, προσφορές, 

επιμετρήσεις). 

 Μάιος 2008 – Νοέμβριος 2008, Τεχνική μελετητική εταιρεία 

«ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ», Ηράκλειο 

Πρακτική Άσκηση: Επιβλέψεις και μελέτες Η/Μ έργων. 

 Μάρτιος 2005 – Μάιος 2007, Εταιρεία «Electroline», Ηράκλειο. 

       Βοηθός ηλεκτρολόγου.  
 

 

 

Εκπαίδευση 

Σπουδές  

   ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

Απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολογίας, Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος 

Ηρακλείου Κρήτης  
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Τίτλος πτυχίου : Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Πτυχιακή εργασία : Έξυπνοι αισθητήρες 
 

Ξένες Γλώσσες 

Κάτοχος διπλώματος Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2. 

Κάτοχος διπλώματος Γερμανικής γλώσσας, επιπέδου Β2. 
 

 

 

 

Υπολογιστές 

Πολύ καλή γνώση H/Y (Internet-Word-Excel-PowerPoint)  

Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων με Η/Υ  

Autocad-Labview-Matlab-Orcad-Protel 

Προγραμματισμός Η/Υ 

Δίκτυα Η/Υ 

Συστήματα αυτομάτου ελέγχου 

Μικροϋπολογιστές 

 

Παρακολούθηση Σεμιναρίων – Ημερίδες 

 Παρακολούθηση ημερίδας στο ΑΤΕΙ Κρήτης με θέμα «Ενεργειακές 

προσεγγίσεις φιλικές προς το περιβάλλον» που πραγματοποιήθηκε στις 

15 Οκτωβρίου 2008 στο πλαίσιο του έργου «Καινοτόμα φωτοβολταϊκά 

στοιχεία και φωτοβολταϊκά συστήματα βελτιωμένης απόδοσης» 

 Παρακολούθηση σεμιναρίου θεωρητικής τεχνικής εκπαίδευσης της 

Εταιρείας SMA HELLAS. 
    

Συμπληρωματικά 

Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου 
Απεριόριστο δίπλωμα μοτοσικλέτας 
 
 

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις 

Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία (περιόδου 8-5-07 έως 8-5-08) στην 

Πολεμική Αεροπορία με ειδικότητα στρατού «Βοηθός ελεγκτή πτήσεων». 

Υπεύθυνος για τον έλεγχο λειτουργίας του Tacan (Σταθμός Ραντάρ Π.Α ) 

 και της συντήρησης του Η/Ζ.  

 
 

 


