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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
1990-1993 Β’ Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου
Τελείωσα µε βαθµό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ και συµµετείχα µε επιτυχία στις πανελλήνιες
εξετάσεις
1994-1999 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περάτωσα επιτυχώς τις σπουδές µου στο Τµήµα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών
Επιστηµών, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, επιλέγοντας τοµέα
ειδίκευσης τον τοµέα των Οπωροκηπευτικών.
Κατά την διάρκεια των σπουδών µου έδωσα ιδιαίτερη έµφαση σε µαθήµατα
ανθοκοµίας, λαχανοκοµίας, δενδροκοµίας, αµπελουργίας & οικολογίας.
Ξένες γλώσσες
Αγγλικά: κάτοχος LOWER (UNIVERSITY OF MICHIGAN)
Εργασίες-Μελέτες
Στα πλαίσια του προγράµµατος σπουδών µου εκπόνησα αρκετές εργασίες-µελέτες
σηµαντικότερες των οποίων ήταν:
 Επίδραση των ζιζανιοκτόνων atrazine και dicamba αποτελεσµατικότητα των
ζιζανιοκτόνων primisulfuron και nicosulfouron εναντίων του βέλιουρα σε
καλλιέργεια αραβοσίτου. (Επιβλέπων καθηγητής Ηλίας Ελευθεροχωρινός). Η
οποία αποτελεί και την πτυχιακή µου διατριβή την οποία ολοκλήρωσα επιτυχώς
µε βαθµό 10.
 Συµµετοχή στο πρόγραµµα πρακτικής εξάσκησης του 1998, διάρκειας 2 µηνών,
που διοργανώθηκε από το τµήµα γεωπονίας σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση
Γεωργίας και την τοπική ένωση δήµων και κοινοτήτων του νοµού Πιερίας και
χρηµατοδοτήθηκε από το 2ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Συµµετοχή σε συνέδρια:



16-17 ∆εκεµβρίου 1997: Παρακολούθηση 10ου πανελλήνιου ζιζανιολογικού
συνεδρίου.
21-22 Οκτωβρίου 1996: Παρακολούθηση 5ου Ελληνο-γερµανικού συµποσίου
στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

Σεµινάρια
25-28 Ιουνίου2001: συµµετοχή στα Σεµινάρια που διοργάνωσε το ΓΕΩΤΕΕ,
σχετικά µε την απόκτηση ∆ιαπίστευσης συντάκτη σχεδίων βελτίωση και σχεδίων
δράσης. (Τόπος Αγρίνιο).
8-10 ∆εκεµβρίου 2001: συµµετοχή στα σεµινάρια που διοργάνωσε η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Συλλόγων Επαγγελµατιών Γεωπόνων, µε αντικείµενο τις Επενδύσεις στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις – σχέδια βελτίωσης. (Τόπος Θεσσαλονίκη).
23 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2006: παρακολούθηση σεµιναρίου µε τίτλο
«Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση», που διεξήχθη στην Πάτρα στα πλαίσια του
υποπρογράµµατος AEDES (INSP 18) του προγράµµατος INNOREF της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC EAST.
17 – 18 Μαρτίου 2006: συµµετοχή στο σεµινάριο «Project Management» που
διοργανώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων στα πλαίσια
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
Leader+.
10-11 Μαρτίου & 7-8 Απριλίου 2006: συµµετοχή στο σεµινάριο «Παραγωγή
∆ηµοσίων Έργων» που πραγµατοποιήθηκε σε δύο κύκλους, ο 1ος κύκλος µε
αντικείµενο «Νέο θεσµικό πλαίσιο µελετών Ν.3316/2005» και ο 2ος κύκλος «Νέο
θεσµικό πλαίσιο δηµοσίων έργων Ν.3263/2004» και διοργανώθηκε από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
 Πιστοποίηση ECDL Γνώσης Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα α) επεξεργασίας
κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών δικτύου
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
04/2000 -04/2001 Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νοµού Αιτ/νίας
Εργάστηκα στη ∆ιεύθυνση Γεωργίας Νοµού Αιτωλοακαρνανίας (Γραφείο Γεωργικής
Ανάπτυξης Ναυπάκτου), ως Γεωπόνος, για λόγους πρακτικής άσκησης µε σύµβαση
ενός έτους και ασχολήθηκα µε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους στο
Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε).
07/2001- 30/4/2007 ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
Γεωπόνος µε σύµβαση έργου στην Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Αντικείµενο της
εργασίας µου είναι ο προγραµµατισµός, έλεγχος, απολογισµός των έργων της Κ.Π.
Leader II στην περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας. Την ίδια περίοδο έχω την
ευθύνη για την προβολή των προγραµµάτων του Υπουργείου Γεωργίας στην
ίδια περιοχή και την καθοδήγηση των επενδυτών στην υποβολή των φακέλων
τους και στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
Συµµετέχω σε οµάδες έργων για την υλοποίηση Τοπικών Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων των ∆ήµων µετόχων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε.
Επιτέλεσα µέλος της οµάδας έργου για την υλοποίηση της µελέτης: «Σχέδιο

Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Ορεινού όγκου Ναυπακτίας».
Μέλος της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης για την υλοποίηση της Κ.Π. Leader + στην
περιοχή παρέµβασης της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε., µε αρµοδιότητες όπως:
1. η αξιολόγηση και επίβλεψη επενδύσεων σε όλο το φάσµα εφαρµογής της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+,

2. καθώς και η επίβλεψη στην εφαρµογή των διατάξεων της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας LEADER +.
30/4/2007 έως σήµερα Συντονίστρια του Τοπικού Προγράµµατος
LEADER+ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ
Στα πλαίσια της εργασίας µου στο πρόγραµµα Leader έχω παρακολουθήσει και
συµµετάσχει σε πλήθος ενηµερωτικών ηµερίδων και εκδηλώσεων που
διοργανώνονται από διάφορους φορείς (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Περιφέρειες, λοιπές Αναπτυξιακές Εταιρίες, κλπ) τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής:
 Leader transnational project fair Cork, Ireland 21 & 22 November 2002,
στο συνέδριο µου δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσω workshops µε
κύριο αντικείµενο την ανάπτυξη συνεργασιών, µεταξύ Οµάδων φορέων
υλοποίησης προγράµµατος Leader+, διαφορετικών κρατών.
 Έκθεση Leader+ 22 και 23 Οκτωβρίου 2004 στο Hinterzarten της
Γερµανίας, όπου έγινε παρουσίαση του προγράµµατος «∆ιαχείριση
ποιότητας της πολιτιστικής κληρονοµιάς τουριστικών προορισµών –
Transinterpret II», µε σκοπό να εφαρµοστεί µέσο της Κ.Π. Leader+ και
στην Ελλάδα στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών µε Οµάδες της
Ελλάδας, Ιταλίας, Γερµανίας και Ελβετίας.

Η απόκτηση διαπίστευσης στο ειδικό µητρώο συντακτών σχεδίων βελτίωσης και
σχεδίων δράσης από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., µου επιτρέπει την παράλληλη ενασχόληση µε
την σύνταξη σχεδίων βελτίωσης και σχεδίων δράσης για νέους αγρότες.
21/10/2004 απέκτησα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων
Έργων πτυχίο µελετητή τάξης Α΄ για τις µελέτες που εµπίπτουν στις κατηγορίες
µελετών 25 & 27.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
∆ιαθέσιµες εφόσον ζητηθούν.

