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                Βιογραφικό 

                           Φλώρα Μαλασίδη 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Ονοματεπώνυμο: Φλώρα Μαλασίδη 

• Ημερομηνία Γέννησης: 03/07/1995 

• Στοιχεία επικοινωνίας: 6976857584  

email: floramalasidi@gmail.com                

Social media: 

 Φλώρα Μαλασίδη 

  floramalasidi 

  floramalasidi 

  floramalasidi 

• Εθνικότητα: Ελληνική 

• Διεύθυνση: Διονύσου 112, Μαρούσι 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2019 – σε εξέλιξη 

MSc Executive MBA, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 
2013 – 2018  
 
BSc Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας,  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

2013  

Αποφοίτηση από 5ο ΓΕ.Λ. Αμαρουσίου 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

2020 – σε εξέλιξη 
 
Επιστημονικός Συνεργάτης Βουλευτή στη Βουλή των Ελλήνων 
 
 
 
2015 – 2020  
 
Υπεύθυνη καταστήματος και δημόσιες σχέσεις στην εταιρεία Monkey 

 

2018 – 2020  

Επιτηρήτρια στην εταιρεία Learning Resource Network   

2017 
 
Γραμματειακή υποστήριξη στον οργανισμό ICF 
 
2016 
 
Πωλήτρια στην εταιρεία Attica department stores S.A. 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Πολύ καλή γνώση : Αγγλικά – proficiency                        

 

Καλή γνώση : Γαλλικά – Β1 Delf  

ΟΔΗΓΗΣΗ 

Κατηγορία Β 

 

F Δ 
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

• Χρήση του Η/Υ και διαχείριση Αρχείων 

• Δημιουργία Microsoft office – Word, Excel, Power Point 

• Επεξεργασία Κειμένου 

• Υπολογιστικά φύλλα 

• Βάσεις Δεδομένων 

• ταξινόμηση & σχεδιαγράμματα στα προγράμματα του Microsoft Office 

• Υπηρεσίες Διαδικτύου 

• IBM SPSS - στατιστική ανάλυση δεδομένων 

• Adobe Illustrator – Java – Επεξεργασία Εικόνων και διαδικτυακών ιστών με 

προγράμματα τις Adobe 

• Προγραμματισμός εφαρμογών πολυμέσων 

• Μέθοδος Simplex 

• Λογιστική τυποποίηση διαδικτύου 

ΓΝΩΣΕΙΣ SOCIAL MEDIA 

• Θεωρία και ανάλυση μέσων επικοινωνίας 

• Ζητήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

• Τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

• Μοντέλα επικοινωνίας – επεξεργασία των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

:Facebook, Instagram, twitter, LinkedIn 

• Δημιουργία και ανάπτυξη νέων θεματικών δομών των social media 

• Copywriting -  εγγραφή άρθρων στα social media με σκοπό την πειθώ 

• SEO – βελτιστοποίηση ιστοχώρου μηχανής αναζήτησης εμφάνισης πρώτης κλίμακας 

δεδομένων 

• Διαχείριση εταιρικών προφίλ και δικτύων 

• Ανάλυση δεδομένων social media και αναπροσαρμογή 

• Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση ενός προσώπου ή ενός 

brand 

• Σχεδιασμός γραφικών και δημιουργικές δεξιότητες 

• Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικού πλάνου εξυπηρέτησης κοινού 

• Ανάλυση και επεξεργασία κοινωνικής δημοσίευσης 

ΓΝΩΣΕΙΣ MARKETING & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

• μελέτη & συγγραφή άρθρων 

• Ανάγνωση, Κατανόηση & Ανάλυση Επιστημονικών Άρθρων 

• Σχεδίαση & Ανάπτυξη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

• Διευθυντική/Ανώτερη διαχείριση 

• Επικοινωνία 

• Δημόσιες σχέσεις 

• Ψηφιακό μάρκετινγκ 

• Διοίκηση Επιχειρήσεων 

• Διαχείρηση αλλαγής με νέα τεχνολογικά μέσα 

• Στρατηγικές ανταγωνισμού και διεθνείς αγορές 
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• Γενική στρατηγική εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος επιχείρησης & 
οργανισμού 

• Κώδικας ηθικής & εκπαίδευση καριέρας 

• Στρατηγικός σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού και προσέλκυση 

• Διαχείρηση συγκρύσεων και αντιπαραγωγικών συμπεριφορών 
 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ  

• 6.11.2013  

Ημερίδα με θέμα «Βία», Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

• 31.4.2014 

Ημερίδα με θέμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της πληροφορικής και 

των νέων τεχνολογιών», Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 3.12.2014 

Ημερίδα με θέμα «Φυσικές Καταστροφές και Πολιτική Προστασία», Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου 

 

• 23.3.2015 

        Ημερίδα με θέμα «Κλιματική αλλαγή», Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

• 30.11.2015 

Ημερίδα με θέμα «AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα-Το φαινόμενο 

και η πρόληψη», Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 2015 

Ημερίδα με θέμα «ΜΜΕ και Διακυβέρνηση», Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

• 2015 

Ημερίδα με θέμα «Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η ιδέα, η υλοποίηση , το παρόν και το 

μέλλον. Προτάσεις, σκέψεις και προβληματισμοί», Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 23.2.2016 

Ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση-Σκηνοθεσία και Παραγωγή Οπτικοακουστικών 

Έργων», Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 9.3.2016 

Ημερίδα με θέμα «Επιστημονική κατάδυση και θαλάσσια έρευνα», Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου 

 

• 16.6.2016 

Ημερίδα με θέμα «Διεύρυνση της πρόσληψης του μεταναστευτικού-προσφυγικού 

φαινομένου από την τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης», Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 14.3.2017 

Ημερίδα με θέμα «Πληροφορική και Νέες Εφαρμογές», Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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• 15.3.2017  

Ημερίδα με θέμα «Ηθέση της Ελλάδος στην Ευρώπη το 2017», Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου 

 

• 28.3.2017 
Ημερίδα με θέμα «Ελληνική πόλη και Γεωγραφία: Νέα παραδείγματα στην 
ερμηνεία και το σχεδιασμό», Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 

• 4.5.2017 

      Ημερίδα με θέμα « Ασφάλεια Δεδομένων και Ηλεκτρονικά Εγκλήματα »,             

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

• 2.11.2017 

       Ημερίδα με θέμα « Selfie , Το ναρκωτικό της εποχής» ,Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

 

• 27.11.2017 

Ημερίδα με θέμα « Σύγχρονες έξυπνες πόλεις και το παράδειγμα των Τρικάλων » , 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

• 5.3.2018 

Ημερίδα με θέμα « Παρέκκλιση Ανηλίκων και Ναρκωτικά » , Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 15.3.2018 

Ημερίδα με θέμα « Εικονική Πραγματικότητα και Πολιτισμός »  , Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου 

 

• 7.5.2018 

Ημερίδα με θέμα «  Η γεωστρατιγική θέση της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές 

εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή»  , Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 8.5.2018 

Ημερίδα με θέμα « Ο ρόλος της δημοσιογραφίας στην κοινωνία των πολιτών» , 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 2.11.2018 

Ημερίδα με θέμα «   fake news : στην πολιτική , στα social media , στη 

δημοσιογραφία »  , Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 29.11.2018 

Ολοήμερη Ακαδημία με θέματα «1. Fake news και το παράλληλο σύμπαν του 

διαδικτύου,2. Διεθνείς σχέσεις και το Ευρωκοινοβούλιο,3. Επικοινωνία και 



6 
 

ψηφιακή εποχή, 4. Πολιτικές νοοτροπίες στη δημόσια σφαίρα» 

 

• 25.10.2019 

Ημερίδα με θέμα «Η προστασία της ιδιωτικότητας και οι αλλαγές που επιφέρει ο 

νέος ευρωπαϊκός κανονισμός» Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 2.11.2019 

Ημερίδα με θέμα «fake news : στην πολιτική, στα social media και στη 

δημοσιογραφία» Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 11.3.2020 

Ημερίδα με θέμα «Big Data and Analytics – Μεγάλα δεδομένα και αναλυτική», 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 20.4.2020 

Ημερίδα με θέμα «Ηγεσία και στρατηγική σε θέματα επικαιρότητας» , 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 3.05.2020  

Ημερίδα με θέμα « Στρατηγικές, τακτικές και εργαλεία πολιτικής επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

• 24.05.2020 

Ημερίδα με θέμα « Πανδημία και παραπληροφόρηση στην εποχή των social media» 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

• 26.05.2020 

Ημερίδα με θέμα «Δίκτυα 5G: Προκλήσεις και στρατηγικές εξελίξεις», Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

12-14.03.2011 

Συμμετοχή στο 23ο Εθνικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ  

• Γραμματέας τοπικής Οργάνωσης Νέων Πολιτικού Κόμματος, 2020-σε εξέλιξη 

• Εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων 

Πολιτικού Κόμματος, 2019-σε εξέλιξη 

• Γραμματέας σε Πανελλαδική Φοιτητική Παράταξη στην πόλη της Μυτιλήνης 2018-

2019 

• Αρμόδια για την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2014-2019 

• Πρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2016-2018  
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  

• Συμμετοχές σε ανακυκλώσεις, καθαρισμούς ακτών, βάψιμο σχολείων και 

αναδασώσεις 

• Συμμετοχή σε δράσεις της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης στο παράρτημα της 

Μυτιλήνης για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και φυσικών καταστροφών 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

Οργανωτική, συνεργάσιμη, αποφασιστική, δημιουργία δικτύων, ανάληψη πρωτοβουλιών 

σε καίρια ζητήματα και προβλήματα, υπομονετική, αξιόπιστη, εύκολη προσαρμογή σε νέο 

περιβάλλον , προσήλωση στην επίτευξη του στόχου. 

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ  

Πολιτική, βιβλίο, εθελοντισμός, ταξίδια, αθλητισμός, ενημέρωση, ενασχόληση με μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


