
Δημήτρης Αβραμίδης 

 

Το 2004 ξεκίνησα τις σπουδές μου στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ 

Λάρισας. Το 2009 πήγα στο VSB TU της Οστράβας στην Τσεχία σαν φοιτητής Erasmus. 

Πλησιάζοντας στο τέλος του εξαμήνου δοκίμασα να στείλω βιογραφικό σε κάποιες εταιρίες 

αφού είχα ακούσει ότι το πτυχίο δεν έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο για entry θέσεις. Τελικά η 

θέση βρέθηκε στο Brno στην IBM όπου για καλή μου τύχη ήθελαν να ξεκινήσουν ελληνική 

ομάδα technical helpdesk (1st level support). Δείχνοντας ζήλο για τη δουλειά και 

ενθουσιασμένος από τις νέες τεχνολογίες που δεν είχα ξανασυναντήσει τον επόμενο χρόνο 

ανελίχθηκα σε 2nd level support όπου παρέμεινα για ακόμη ένα χρόνο. Αυτά τα 2 χρόνια 

στην τεχνική υποστήριξη ήταν που μου δίδαξαν και τα περισσότερα.  

Αναζητώντας καλύτερες οικονομικές απολαβές διεκδίκησα τη θέση του Technical solutions 

Manager σε άλλο τμήμα της IBM όπου σχεδιάζαμε network and server προτάσεις για 

εταιρίες και παρέμεινα εκεί για ακόμη ένα χρόνο. 

Στην προσπάθεια να αλλάξω πάλι αντικείμενο επιστρέφοντας στο support βρέθηκα σε άλλη 

εταιρεία, στην AT&T σαν 3rd level Enterprise Vault administrator όπου παρέμεινα για 4 

χρόνια μέχρι τον Αύγουστο του 2017. 

Στη φάση αυτή της ζωής μου συνειδητοποίησα ότι μου έλειψε η Ελλάδα και έτσι γύρισα. 

Από τις αρχές του 2018 εργάζομαι στην Κεντρική Οδό όπου έχω αναλάβει το IT Support του 

βόρειου ( από Ξυνιάδα και πάνω) τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65. 

Αλεξάνδρα Μπετούνη 

 

Η Αλεξάνδρα Μπετούνη είναι ιδρύτρια της Extenly Project S.L., με αντικείμενο την σχεδίαση 

και ανάπτυξη εφαρμογών διεπαφής χρήστη για ενσωματωμένα συστήματα αλλά και 

desktop εφαρμογές, με χρήση του εργαλείου Qt. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών 



Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έχει εργαστεί ως προγραμματίστρια της εφαρμογής 

college notes για την πλατφόρμα blackberry 10, UX Developer και UX Design Technologist 

σε εταιρίες όπως Pelagicore (σήμερα Luxoft), VW, και σε συνεργασίες με εταιρίες όπως 

Daimler  αναπτύσσοντας εφαρμογές σε Qt και QML. 

 


