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∆ε χρειάζεται να αναφέρεις τον τίτλο
«CURRICULUM VITAE» CV - ανέφερε το
όνοµά σου µε έντονη και ελάχιστα
µεγαλύτερη γραµµατοσειρά
Fanis Karafotis

Αναφέρεις επικαιροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας
όπου µπορούν να σε βρουν εύκολα
Ξεκίνα µε τον πιο πρόσφατο
τίτλο σπουδών σου και συνέχισε
µε τον παλαιότερο
Αναφέρεις τη διάρκεια - το είδος
πτυχίου – το τµήµα σπουδών – το
φορέα των σπουδών σου

Αναφέρεις το διάστ. απασχόλησης –
τον φορέα ή εργοδότη – τον τίτλο
θέσης - µια σύντοµη περιγραφή των
σηµαντικότερων καθηκόντων
Συµπληρώνεις τη γλώσσα – το
επίπεδο γνώσης – το πτυχίο – το
έτος απόκτησης του πτυχίου

2005 – 2010

ΜSc «Science in agriculture», Department of Science, Agricultural University of Athens

Diploma Thesis:

«Changes in temperature in city canyons», Laboratory General and Agricultural Meteorology

1999 – 2005

Bachelor in Crop Science Department, Agricultural University of Athens

Dissertation:

«Growing herbs in territories in prefecture of Ilia», Laboratory of Agronomy

Work Experience
Ministry of Rural development and Food, Payment & Control Agency for Guidance &

∆ιακρίσεις ή βραβεία µπορούν να
αναφερθούν εδώ ή σε νέο πεδίο
«Achievements - Awards»

Αναφέρεις βαθµούς πτυχίων και
εργασιών,
εάν
προσδίδουν
πλεονέκτηµα στις σπουδές
Guarranty Community Aid

(OPEKEPE), Check of applications of compensatory damages.
2007– 2009

Αναφέρεις τα πιο σηµαντικά Σεµινάρια
Ηµερίδες
–
Συνέδρια
που
παρακολούθησες - αυτά που σου
έδωσαν «φρέσκια γνώση»

«PHYTOTECHNIKI KALYVION», Kalivia, Attica, Manager of Trade Department of fertilizers

Continuous Training
01/03 – 31/05/2007

Seminars in Gardening, Institute of Agricultural Sciences, (60 hours)

08/12 – 09/12/2006

3nd International Conference of Climate Change, Hellenic Ministry for the Environment Physical
Planning & Public Works, Agricultural University of Athens

Αναφέρεις την ηµεροµηνία – το θέµα –
τον φορέα – τη διάρκεια – τον τόπο
που πραγµατοποιήθηκε

Languages
Greek

Mother language

English

Very good written and spoken

IT Skills
Operation system

Proficient at ΜS Office applications (Word, Excel, Access)

Programming language

Pascal

Personal Data

Εάν απευθύνεις το CV στη Μεγ.
Βρετανία µπορείς αν θες να µην
αναφέρεις τo “Date of Birth”,
βάση της αγγλικής νοµοθεσίας
από το 2006

Χρησιµοποίησε συγκεκριµένη γραµµατοσειρά
σε όλο το ΒΣ σου (Αrial, Tahoma, Verdana),
τουλάχιστον 11pt και 1,15 διάστιχο

Education

2009 – 2010

Ξεκίνα µε την πιο πρόσφατη
εργασιακή
σου
εµπειρία
και
συνέχισε µε την παλαιότερη

32 Karageorgiou, PO BOX 11855 Athens
tel. no. 2105294883, mob. ph. no. 698524318
email: f.karafotis@hotmail.com

Date of birth:

06/07/1981

Marital status:

Single

Military services:

Fulfilled

Ταξινοµείς τις γνώσεις σου στους Η/Υ σε: Operation system –
Programming language – Design programmes – Statistic
programmes – Geographical Information Systems - etc

Other skills
Diving license

Owner

References

Available on request

Συνήθως αναφέρουµε «Available on
request» και το εννοούµε!
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