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ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχίο ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε. (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.) από το
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ.
Πτυχιακή εργασία µε θέµα : « Έρευνα αντοχής σε θλίψη και µονωτική ικανότητα εξελιγµένης
µορφής ωµοπλίνθων, Συµπεράσµατα και χρήσεις ». Αφορά τη συµπεριφορά νέων δοµικών υλικών και
έρευνα της αγοράς για την εφαρµογή τους.
Πρακτική άσκηση : Έγινε στην Αθήνα στην τεχνική εταιρεία µελετών και κατασκευών Δηµοσίων
έργων Β.Χ.Β. έργα πολιτικού µηχανικού ( ΑΡΓΩ Α.Τ.Ε.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Από το Ιούλιο του 1993 εργάσθηκα σαν εργοταξιακός µηχανικός στην εταιρεία που έκανα και την
πρακτική µου άσκηση. Είµαι ελεύθερος επαγγελµατίας από τον Σεπτέµβριο του 1998. Στα έργα µου
περιλαµβάνονται τα εξής κατά σειρά εκτέλεσης :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αρδευτικό έργο Δ.Ε. ( αντλιοστάσιο, δίκτυα, δεξαµενή, αποτυπώσεις)
Αγροτικές εγκαταστάσεις (έκδοση οικ. Αδείας, βουστάσιο και σιλό ενσίρωσης).
Τρία αντλιοστάσια λυµάτων Δ.Ε. (κατασκευή και αποπεράτωση)
Οικοδοµές µεσαίου µεγέθους (έκδοση οικ. Αδείας, κατασκευή φ.ο. και αποπεράτωση).
Δύο παιδικοί σταθµοί και ένα γυµνάσιο Δ.Ε. (αποπεράτωση)
Μεταλλικό κτίριο - συσκευαστήριο (έκδοση Αδείας, κατασκευή φέροντος οργανισµού).
Ένα κτίριο – οινοποιείο (έκδοση οικ. Αδείας, κατασκευή φέροντος οργανισµού)
Μεταλλικό κτίριο – βιοτεχνία (έκδοση Αδείας, κατασκευή φέροντος οργανισµού –
αποπεράτωση ).
9. Μεταλλικό κτίριο ( σταθµός αυτοκινήτων ).
10. Άλλα µικρότερα ή άλλου είδους εργασίες ( συµβουλές – τοπογραφικά – αποτυπώσεις ).
11. Σύµβαση έργου µε την αναπτυξιακή εταιρεία ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. για το πρόγραµµα των ορεινών
όγκων Ο.Π.Α.Α.Χ. Βάλτου – Παναιτωλικού, για υπηρεσίες Μηχανικού.
12. Ιούνιος 2004 – έως σήµερα
Διατηρώ σε συνεργασία µε τον Γεώργιο Α. Σκαλιστή (Αρχιτέκτων Μηχανικό) Τεχνικό Γραφείο
και κατασκευαστική εταιρεία µε διακριτικό τίτλο anaptixis τεχνική εταιρεία – Γ. Σκαλιστής - Χ.
Καµποσιώρας Ο.Ε.
στο Αγρίνιο που έχει υλοποιήσει πληθώρα κατασκευών (κυρίως
επαγγελµατικές στέγες) και αναλαµβάνει εργολαβίες ιδιωτικών έργων. Αποτελείται από τρεις
µηχανικούς, έναν εργοδηγό και µία σχεδιάστρια.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 1999 εργάσθηκα σαν ωροµίσθιος εκπαιδευτικός του κλάδου
ΠΕ 17 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. σε σεµινάριο των Σ.Ε.Κ. Αγρινίου στις ειδικότητες των
ελαιοχρωµατιστών και των µονωτών µε αντικείµενο «Τεχνικό σχέδιο, Επιµετρήσεις». Από τον
Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2000 εργάσθηκα ως ωροµίσθιος εκπαιδευτικός σε Ιδιωτικό Κ.Ε.Κ.
σε τµήµα εσωτερικής διαµόρφωσης και διακόσµησης µε Η/Υ. Επίσης ως ωροµίσθιος εκπαιδευτικός
στο Ι.Ε.Κ. Αγρινίου στο τµήµα « Ειδικός εφαρµογών πληροφορικής µε πολυµέσα » στα µαθήµατα
Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας, video – animation, Windows και πολυµέσα.
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αγγλικά σε µέτριο επίπεδο. Άριστη χρήση Η/Υ.
Με τιµή

Καµποσιώρας Χρήστος

