
ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982, και εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Μυτιλήνη της 
Λέσβου, στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας το 2000, όπου πήρε το πτυχίο 
του το 2005. Εκεί ειδικεύθηκε  στην Μεθοδολογία έρευνας σε Ιστορία και Ανθρωπολογία, 
στην Επιστήμη της Ιστορίας, στην Επιστήμη της Ανθρωπολογίας, στη μελέτη της Ανθρώπινης 
συμπεριφοράς, των δομών, των θεσμών, της οικονομίας, της σκέψης, του πολιτισμού, της 
Ανθρωπογεωγραφίας, της Εθνολογίας κτλ.  
Το 2005 με 2007 συνέχισε στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με το μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης με τίτλο «Πολιτισμική 
Πληροφορική (Cultural Informatics)», όπου ειδικεύθηκε στην κατασκευή πολιτισμικών 
ψηφιακών προϊόντων, στην γενική εποπτεία και διεύθυνση έργων κατασκευής πολιτισμικών 
ψηφιακών προϊόντων και στις γνώσεις προγραμματισμού και χρήσης Media tools.  
 
Στην συνέχεια εργάστηκε ως Υπεύθυνος Ψηφιακής Παραγωγής και Ψηφιοποίησης 
Δεδομένων Αρχείου σε έργα όπως το λεύκματος της εταιρίας "Όμιλος Εταιριών Ρόκας" 
(2008), και ως Ερευνητής Ειδικών Θεμάτων Πληροφορικής σε έργα όπως το Παροχή 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ανάδειξης και Προβολής του Κάστρου της Μυτιλήνης, των 
Βυζαντινών και Οθωμανικών Μνημείων και της Καθημερινής Ζωής της Ευρύτερης Περιοχής" 
ΕΣΠΑ 2007-14, για την 14η Ε.Β.Α. του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (2013).  
 
Από το 2010 έως το 2015, εργάστηκε για λογαριασμό της Sea Nemesis Ltd, ως Ιδιωτικός 
φρουρός ασφαλείας πολεμικών πλοιων (Private Contracted Armed Personnel-
PCASP)/TEAM LEADER, 
εκτελώντας, 3 πλόες ως 2ος τη ιεραρχία (κριθείς άριστος κατά τις αξιολογήσεις των 
πλοιάρχων) και  35 πλόες ως Ηγήτορας ομάδας (κριθείς άριστος κατά τις αξιολογήσεις των 
πλοιάρχων).  
Το 2013, απέκτησε με αριστείο τη διεθνή πιστοποίηση «Maritime Security Operator as per 
ISO 28000/007».  Ως PCASP, ανέπτυξε δραστηριότητα που κάλυπτε πλόες/αποστολές σε: 
Ερυθρά Θάλασσα, Ακτή Ανατολικής Αφρικής, Θάλασσα της Αραβίας, Κόλπος του Ομάν, 
Περσικός Κόλπος, Ινδικός Ωκεανός, Θάλασσα των Λακκαδιβών, διεκπεραιώνοντας τα 
καθήκοντά του σε επίπεδο αναγνωρισμένο από το πιστοποιητικό ποιότητας  ISO 28000/007. 
Πέρα από τα τακτικά και επιχειρησιακά του καθήκοντα ως Ηγήτορας ομάδας (Team Leader), 
επιδόθηκε στην Αξιολόγηση (Evaluation), Πρόσληψη (Recruitment), Εκπαίδευση (Induction 
Training/weapons handling/refreshing training) βάσει των προαπαιτουμένων του ISO 
28000/007, του BMP4, του ISM code, και των RUF (Rules of Use of Force), ενώ υπήρξε άριστος 
στην οχύρωση  (hardening), διενέργεια γυμνασίων ετοιμότητας σε πλήρωμα και σε ομάδα 
ασφαλείας εν πλω και στη διαρκή συλλογή πληροφοριών/εκτίμηση πληροφοριών και 
διαχείρισή τους σχετικά με την εκδήλωση του φαινομένου της πειρατείας (Intelligence).  
 
Από το 2015 έως το 2018, εργάστηκε ως μέλος του Operations Department της SEA NEMESIS 
SECURITY LTD, έχοντας ως αρμοδιότητες την εποπτεία, διεκπεραίωση και τήρηση των 
επιχειρήσεων (PMSC operational monitoring), την τήρηση αρχείων εταιρείας, 
υποβεβλημένων σε ελέγχους ISO 28000/007, την αξιολόγηση (Evaluation), Πρόσληψη 
(Recruitment ), Εκπαίδευση (Induction Training/weapons handling/refreshing training) βάσει 
των προαπαιτουμένων του ISO 28000/007, του BMP4-BMP5, του ISM code, και των RUF 
(Rules of Use of Force) στο τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), τον σχεδιασμός και την 
εκπόνηση σχεδίων Εκτίμησης Απειλής (Risk Assessment) ανά πλου, καθώς και την διαρκή 
συλλογή πληροφοριών/εκτίμηση πληροφοριών και διαχείρισή τους σχετικά με την εκδήλωση 
του φαινομένου της πειρατείας (Intelligence).  
 



Από το 2018 έως σήμερα, εργάζεται στην ARGONAUTIS MARITIME SERVICES LTD ως μέλος 
του Operations Department, ενώ παράλληλα, συμμετέχει στην A.S. PROTE MARITIME LTD 
(ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ), ως Ερευνητής με Πτυχίο Πληροφορικής και εμπειρίας στις 
υπηρεσίες ασφαλείας κατά πειρατών, στην εκπόνηση του έργου:  
«Σύστημα επιτήρησης θαλασσίων περιοχών με τη χρήση Συστημάτων μη 
Επανδρωμένων Αεροσκαφών {ΣμηΕΑ ή Unmanned Aircraft Systems (UAS)} για 
την αποφυγή και πρόληψη της πειρατείας σε εμπορικά πλοία» 
 
  
 
 
 
 
 


