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Ηµεροµηνία
γέννησης

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1968

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ηµεροµηνίες
Τίτλος

Επωνυµία του
οργανισµού που
παρείχε την
εκπαίδευση
Κύρια θέµατα/
επαγγελµατικές
δεξιότητες

Ηµεροµηνίες
Τίτλος

2007-2008
MSc - ‘Development Economics and International Cooperation (MESCI)¨
Πανεπιστήµιο TOR VERGATA στη Ρώµη.
School of Economics
Κατανόηση και ανάλυση θεµάτων οικονοµικής
ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας βασισµένη
στις σύγχρονες µακροοικονοµικές και
µικροοικονοµικές θεωρίες.
Ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για την
προετοιµασία, ανάλυση και σχεδιασµό ερευνητικών
προγραµµάτων για την προώθηση διεθνών
συνεργασιών.

1985-1991
Πτυχιούχος Στατιστικών και Ασφαλιστικών
Επιστηµών
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Επωνυµία του
οργανισµού που
παρείχε την
εκπαίδευση
Κύρια θέµατα/
επαγγελµατικές
δεξιότητες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Σχεδιασµός, ανάλυση, επεξεργασία στατιστικών
στοιχείων καθώς και η δηµιουργία προγραµµάτων
και θεωρητικών µοντέλων για την υποστήριξη κάθε
στατιστικής και ασφαλιστικής δραστηριότητας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2006- σήµερα
Ηµεροµην
ίες
Επωνυµία του
εργοδότη
Είδος της
επιχείρησης
Απασχόληση
Κύριες
δραστηριότητες και
αρµοδιότητες

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ερευνητικό Ινστιτούτο
Επιστηµονική Υποστήριξη ερευνητικών
προγραµµάτων
Διερεύνηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για
την εξεύρεση νέων προγραµµάτων - συνεργασιών.
Υποστήριξη των διαδικασιών υποβολής
προτάσεων.
Υποστήριξη των διοικητικών και οικονοµικών
δραστηριοτήτων των υλοποιούµενων από
το Ινστιτούτο ερευνητικών προγραµµάτων.
Καταγραφή των δεδοµένων στο ΄’MS Project
Management Software’.Συµµετοχή στη διαµόρφωση
και αποστολή των εκθέσεων προόδου των
διάφορων ερευνητικών προγραµµάτων στους
χρηµατοδότες φορείς.
Συµµετοχή στην επιστηµονική οµάδα εθνικών,
ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών
προγραµµάτων. Ενδεικτικά, αναφέρεται η
συµµετοχή στα ερευνητικά προγράµµατα:
“Δηµιουργία καινοτόµων εµπειριών
αποδεικτικού χαρακτήρα για την
τεκµηρίωση της δυνατότητας των
καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την
καλλιέργεια ενεργειακών φυτών (Μέτρο
10, Καν.(ΕΚ)2182/02)” (2006-2009).
“Public investment management –
International best practice and the
Brazilian Response” (Ρώµη 2009)
-

“Support for Farmers’ Cooperatives AGRI-2010-EVAL-13” (2011-2012).
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Ηµεροµηνίες
Επωνυµία του
εργοδότη
Είδος της
επιχείρησης
Απασχόληση ή θέση
που κατείχατε

Κύριες
δραστηριότητες και
αρµοδιότητες

Δεκέµβριος 1996- Δεκέµβριος 2005
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)- Κεντρική Υπηρεσία
Ερευνητικός Οργανισµός (Ν.Π.Ι.Δ.)
Προϊσταµένη Οικονοµικού Τµήµατος (12-12-1996
έως 23 -11-1997), Ανάθεση καθηκόντων
Διεύθυνσης Οικονοµικού (24-11-1997 έως
27-6-2001) και Διευθύντρια της Διεύθυνσης
Οικονοµικού, Διοικητικού & Νοµικών Υποθέσεων
(28-6-2001 έως 2-12-2005).
Συντονισµός των ερευνητικών προγραµµάτων των
53 ερευνητικών µονάδων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Άµεση υποστήριξη των διαδικασιών για την
απρόσκοπτη και εντός χρονοδιαγραµµάτων
υλοποίησή τους (συµβάσεις, προκηρύξεις,
προµήθειες, προσλήψεις, ΦΠΑ).
Συντονισµός για την αποστολή των εκθέσεων
προόδου και των οικονοµικών δεδοµένων
των ερευνητικών προγραµµάτων σε εθνικούς και
ευρωπαϊκούς οργανισµούς.
Υποστήριξη των τµηµατικών και οριστικών ελέγχων.
Συντονισµός και άµεση συµµετοχή στην κατάρτιση
του προϋπολογισµού, του
ταµειακού προγραµµατισµού και των λοιπών
οικονοµικών καταστάσεων.
Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων.
Ευθύνη και συντονισµός των λειτουργιών του
Κεντρικού λογιστηρίου, του Διοικητικού
& Νοµικού Τµήµατος.
Διαµόρφωση και υποβολή προτάσεων στο
Διοικητικό Συµβούλιο για ορθολογικότερη
διαχείριση, περιορισµό δαπανών και βελτίωση
εσωτερικών διαδικασιών.
Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας για την κατάρτιση
των εσωτερικών Κανονισµών
Προµηθειών, Οικονοµικής Διαχείρισης και
Υποβολής και Υλοποίησης των
ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
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Ηµεροµηνίες
Επωνυµία του
εργοδότη
Είδος της
επιχείρησης
Απασχόληση ή
θέση που κατείχατε

Κύριες
δραστηριότητες και
αρµοδιότητες

Φεβρουάριος 1992- Δεκέµβριος 1996
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Κεντρική Υπηρεσία
Ερευνητικός Οργανισµός (Ν.Π.Ι.Δ.)
Οικονοµική Υπάλληλος της Διεύθυνσης
Οικονοµικού, Διοικητικού & Νοµικών
Υποθέσεων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Συµµετοχή στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου
των οικονοµικών καταστάσεων των ερευνητικών
µονάδων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
Ενασχόληση στο τµήµα προµηθειών. Μέριµνα για
την έγκαιρη προµήθεια των
αναγκαίων υλικών και εξοπλισµού µετά από
διαδικασίες προµηθειών (πρόχειρος διαγωνισµός,
τακτικός ή και διεθνής). Κατάρτιση και Υποβολή
ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

«Εισαγωγή στο λογισµικό MS Project Management».
Διοργανωτής:PRIMUS(2007)

«Leadership Training for Managers». Διοργανωτής: DALE CARNEGIE (2003)
«Προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη. Πέντε (5) µυστικά για την
προσωπική και επαγγελµατική επιτυχία σε ένα µαζικά µεταβαλλόµενο
επιχειρηµατικό περιβάλλον». Διοργανωτής: MULTI FINANCE Α.Ε.(2002)
«Αυτοµατισµός γραφείου µε χρήση Η/Υ». Διοργανωτής: 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε. (2001)
«Εκπαίδευση σε θέµατα πληροφορικής».Διοργανωτής:01ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
(2001)
«Ταµειακός Προγραµµατισµός: Όρος οµαλής λειτουργίας και µέσο συγκράτησης
του κόστους των επιχειρήσεων». Διοργανωτής ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (2000)
«Εµπορική Διαχείριση - Γενική και Αναλυτική Λογιστική - Report Generator».
Διοργανωτής: SINGULAR Α.Ε.
«Αλλαγές στη φορολογική νοµοθεσία και σύνταξη φορολογικών δηλώσεων».
Διοργανωτής: INTERFACE Α.Ε.
ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΆΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
• Ικανότητα ανάγνωσης
• Ικανότητα γραφής
• Ικανότητα οµιλίας

ΑΓΓΛΙΚΗ
Εξαιρετική
Καλή
Καλή
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• Ικανότητα
ανάγνωσης
• Ικανότητα γραφής
• Ικανότητα οµιλίας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΙΤΑΛΙΚΗ
Καλή
Καλή
Καλή

Συντονισµός και διοίκηση έργων και προϋπολογισµών
Διοίκηση ανοµοιογενούς προσωπικού
Επιτυχή διαχείριση κρίσεων και επίλυση προβληµάτων
Ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών αντικειµένων - θεµάτων
Ισχυρή επικοινωνιακή ικανότητα, δυνατότητα εργασίας σε δύσκολες
συνθήκες.
Ωριµότητα και υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

MS Office (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook),
Internet.
MS Project Management
Μέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (άδεια
ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος µε αριθµό
29581/25-10-1993)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΤΗΣΗ
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