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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
Από Απρίλιος 2018 έως Σήμερα

Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Εθνικό ΚέντροΈρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), Αιγιαλείας 52, 15125, Μαρούσι,Αθήνα
(http://www.imet.gr)







Κ.ά

Οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων (προετοιμασία και υποβολή
περιοδικών οικονομικών εκθέσεων – αναφορές δαπανών, διαχείριση
προϋπολογισμού για μέγιστη απορροφητικότητα, κ.ά.).
Παρακολούθηση έργου και διαχείριση προϋπολογισμού για την διασφάλιση της
επιλεξιμότητας και πιστοποίησης των δαπανών.
Επικοινωνία με την ομάδα έργου, προμηθευτές.
Διαχείριση προμηθειών.
Επικοινωνία με την εθνική διαχειριστική αρχή και διασφάλιση τήρησης
κανονιστικών πλαισίων (εθνικών, Ευρωπαϊκών και εσωτερικών κανονισμών).

Υποστήριξηπροετοιμασίας και υποβολής προτάσεωνγια τηνπροσέλκυσηνέωνέργων.

Ερευνητικό Κέντρο/ Ερευνητικό Ινστιτούτο
Από Φεβρουάριος 2016 έως
Μάρτιος 2018

Παρακολούθηση & Υποστήριξη Οικονομικής Διαχείρισης Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), Κεφαλληνίας 46, Αθήνα (www.rc.aueb.gr)
Παρακολούθηση και οικονομική διαχείριση των αμοιβών των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων. Αναλυτικότερα:
 Παρακολούθηση και διαχείριση αμοιβών των αντισυμβαλλομένων: Έλεγχος
προϋπολογισμού, έλεγχος συμβάσεων, προετοιμασία εντολών πληρωμών,
έλεγχος και διεκπεραίωση εντολών πληρωμών, διασφάλιση της επιλεξιμότητας
των δαπανών, κ.ά.
 Επικαιροποίηση δαπανών των προϋπολογισμών
 Υποστήριξη συμβασιοποίησης αντισυμβαλλομένων
 Επικοινωνία με τις γραμματείες των προγραμμάτων, αντισυμβαλλόμενους,
καθηγητές, κ.ά.
 Τήρηση νομικών -κανονιστικών πλαισίων και εσωτερικού κανονισμού ΕΛΚΕ
σχετικά με συμβάσεις και αμοιβές στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων
 Κ.ά.
Πανεπιστήμιο (ΕΛΚΕ)

Από Απρίλιος 2015 έως
Δεκέμβριος 2015

Παρακολούθηση & Οικονομική Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), Κεφαλληνίας 46, Αθήνα (www.rc.aueb.gr)
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Παρακολούθηση και οικονομική διαχείριση του προϋπολογισμού έργων ΕΣΠΑ, διασφάλιση
απορροφητικότητας προϋπολογισμού – επιλεξιμότητας δαπανών. Αναλυτικότερα:
 Παρακολούθηση έργου και διαχείριση προϋπολογισμού για την διασφάλιση της
επιλεξιμότητας των δαπανών και τη μέγιστη απορροφητικότητά του
προϋπολογισμού (διαχείριση δαπανών , ανακατονομή προϋπολογισμού, κ.ά.)
 Επικοινωνία με την ομάδα έργου, προμηθευτές
 Προετοιμασία και υποβολή μηνιαίων δελτίων δαπανών και εξαμηνιαίων
οικονομικών αναφορών (reports) για πιστοποίηση δαπανών - διαχείριση
αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών
 Προετοιμασία φύλλων χρονοχρέωσης (timesheets), συμβάσεων κλπ.
 Επικοινωνία με την εθνική διαχειριστική αρχή και διασφάλιση τήρησης
κανονιστικών πλαισίων
 Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την ολοκλήρωση των
απαραίτητων ελέγχων από τις Διαχειριστικές Αρχές – κλείσιμο έργων
 Κ.ά.
Πανεπιστήμιο (ΕΛΚΕ)
Από Μάρτιος 2013 έως
Δεκέμβριος 2014

Διαχείριση, Παρακολούθηση & Υλοποίηση Δράσεων/ Έργων για τη
διαμόρφωση πολιτικών δημιουργίας και ενίσχυσης συνεργατικών σχηματισμών
– ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών/ Corallia Clusters Initiative/ Ερευνητικό κέντρο Αθηνά, Λεωφ.
Κηφισίας 44, Μαρούσι, Αθήνα (http://www.corallia.org/el/)
Υλοποίηση, Παρακολούθηση & Υποστήριξη Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων –
Προετοιμασία προτάσεων (Πλαίσια: Horizon 2020, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Προγράμματα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας/ SEE programme – Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
κ.ά.) σε θεματολογία & προγράμματα, όπως (ενδεικτικά):
 Υποστήριξη ανάπτυξης επιχειρηματικότητας - καινοτόμων υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις,
 Υποστήριξη – οργάνωση δράσεων διάχυσης και προώθησης, δικτύωση.
 Υποστήριξη εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων των Νάνοεπιστημών
(NMP technologies) - Ανάπτυξη πολιτικών για την υποστήριξη και ενίσχυση της
εμπορικής εκμετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (INCOMERA project
Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area).
 Διαμόρφωση και βελτίωση αποτελεσματικότητας πολιτικών ανάπτυξης και
στήριξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στη ΝΑ Ευρώπη (ClusterPoliSEE
project: Smarter Cluster Policies for South East Europe) - Ανάπτυξη και εφαρμογή
νέων πιλοτικών μηχανισμών χάραξης πολιτικής για την αξιοποίηση, στήριξη και
ενδυνάμωση των clusters στη ΝΑ Ευρώπη.
 Ανταλλαγή εμπειριών, διάχυση και υλοποίηση καλών πρακτικών για την επίτευξη
«αριστείας» σε θέματα διαχείρισης των clusters (SEENECO project - South-East
European Network-of-Excellence of Cluster Organisations).
 Υποστήριξη στρατηγικού σχεδιασμού (μελέτες βιωσιμότητας – αξιοποίησης
αποτελεσμάτων, τάσεις, έρευνα σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικών ανάπτυξης και
στήριξης clusters στην Ευρώπη, κ.ά.).
 κ.ά.
 (Βλέπε Παράρτημα 1, Αναλυτική περιγραφή θεματικών περιοχών
δραστηριοποίησης και αντίστοιχων ευρωπαϊκών έργων)
Ερευνητικό κέντρο

Από Ιούνιος 2009 έως
Φεβρουάριος 2013

Διαχείριση & Υλοποίηση Οριζοντίων Δράσεων/ Έργων ανάπτυξης και στήριξης
της καινοτομίας (Project Management )
Τμήμα Ανάπτυξης και Καινοτομίας/ Μονάδα Οριζοντίων Προγραμμάτων/ ΕΚΕΤΑ, 6 ο χμ
Χαριλάου Θέρμης, Θέρμη, Θεσσαλονίκη (www.certh.gr)
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Διαχείριση & Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων- Συγγραφή Προτάσεων (Πλαίσια:7ο
Πρόγραμμα Πλαίσιο, Διακρατικά προγράμματα/ Med programme -Μεσογειακός χώρος,
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας/ SEE programme – Χώρος
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας/
Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα –FYROM, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας/ Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία, κ.ά.) σε θεματολογία &
προγράμματα, όπως (ενδεικτικά):
 Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 Διασύνδεση ερευνητικής κ επιχειρηματικής κοινότητας, Δικτύωση - προβολή –
οργάνωση δράσεων εξωστρέφειας & διάχυσης.
 Μεταφορά τεχνολογίας, Διαχείριση γνώσης.
 Υποστήριξη καινοτομίας, ανάπτυξη δημιουργικότητας (CreaMed project :
«Fostering Creativity and Innovation in the Mediterranean Area as key elements
for Regional Sustainable Development: CreaMED Alliance»/MED programme).
 Κατάρτιση (training) ερευνητών & άλλων ενδιαφερομένων (δημόσιοι & ιδιωτικοί
φορείς) σε θέματα όπως τεχνικές δημιουργικότητας, υποστήριξη καινοτομίας,
στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ, κ.ά.
 Εκπόνηση έρευνας και μελετών διερεύνησης του εθνικού & περιφερειακού
συστήματος καινοτομίας, πολιτικών ανάπτυξης καινοτομίας (FIDIBE project: «
Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and
Entrepreneurship in the SEE Area/SEE programme).
 Υποστήριξη στρατηγικού σχεδιασμού (μελέτες ανάπτυξης, βιωσιμότητας,
οργανωσιακή κουλτούρα, μοντέλα λειτουργίας, βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων,
τάσεις, επιχειρηματικότητα, έρευνα σε θέματα ερευνητικών, τεχνολογικών και
καινοτομικών πολιτικών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο).
 Αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο διαγωνισμού
καινοτόμων ιδεών, κ.ά.
(Βλέπε Παράρτημα 2, Αναλυτική περιγραφή θεματικών περιοχών δραστηριοποίησης και
αντίστοιχων ευρωπαϊκών έργων)
Ερευνητικό κέντρο
Από Φεβρουάριος 2007 έως
Ιούνιος 2009

Διαχείριση, Παρακολούθηση & Υλοποίηση Οριζοντίων Δράσεων/ Έργων
ανάπτυξης και στήριξης της καινοτομίας (Project Management)
Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ
Α.Ε.), 6οχμ. Χαριλάου - Θέρμης, Θέρμη, Θεσσαλονίκη (www.thestep.gr)
Διαχείριση, Παρακολούθηση & Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων -Συγγραφή
Προτάσεων σε θεματολογία και αντίστοιχα έργα, όπως (ενδεικτικά):
 Διασύνδεση έρευνας κ επιχειρηματικότητας.
 Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 Διαχείριση γνώσης (TRAINMORE-KNOWMORE project).
 “Creativity and Innovation for SMEs and R&D departments”, “Free / Libre Open
Source Software On- Line Communities”, Knowledge Management, “Marketing
and optimizing the acceptance of Innovation” και άλλα.
 Ανάπτυξη υλικού για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας & καινοτομίας σε ΜμΕ
και οργανισμούς Ε&Α (TRACTORS project, INNOSUTRA project, κ.ά.).
 Κατάρτιση διαφόρων ενδιαφερομένων από την επιχειρηματική, ερευνητική, κ.ά..
κοινότητα σε θέματα δημιουργικότητας και καινοτομίας.
 Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών πάρκων.
 Αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων πλαίσιο διαγωνισμού
καινοτόμων ιδεών (Έργο «Πόλοι Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας»), κ.ά.
(Βλέπε Παράρτημα 3, Αναλυτική περιγραφή θεματικών περιοχών δραστηριοποίησης και
των αντίστοιχων ευρωπαϊκών έργων)
Τεχνολογικό Πάρκο

Από Δεκέμβριος 2008 έως 2014

Εκπαίδευση –training- στελεχών επιχειρήσεων και σπουδαστών σε θέματα
μάνατζμεντ, στρατηγικού σχεδιασμού, μάρκετινγκ και ανάπτυξης
δημιουργικότητας& καινοτομίας
Διαμάντω Καρβέλλη (Ως ελεύθερος επαγγελματίας)
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15/06/2010: Εκπαιδευτικό σεμινάριο- εισηγήτρια για την Ατλαντίς Συμβουλευτική
σε θέματα Στρατηγικής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μάρκετινγκ, ανάλυση
περιβάλλοντος και διαμόρφωση στρατηγικής, διεθνοποίηση, κ.ά.).
08/12/2008: Εκπαιδευτικό σεμινάριο- εισηγήτρια (ΠΕΝΕΔ) στο Πολυτεχνείο
Χανίων Κρήτης (τμήμα διδακτόρων) σε θέματα σύγχρονου μάνατζμεντ, ανάπτυξης
δημιουργικότητας στον εργασιακό χώρο και Μάρκετινγκ.

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
Από Οκτώβριος 2006 έως
Φεβρουάριος 2007

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Escala Consulting AE





Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Σχεδίαση & εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών και προετοιμασία σχετικών
φακέλων στα πλαίσια του ΠΕΠ (Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Μακεδονίας Θράκης 2007-2013- ΕΣΠΑ).
Ενημέρωση, προώθηση και υποστήριξη εθνικών κοινοτικών επιδοτήσεων
(Αναπτυξιακός Νόμος).
Επιλογή προσωπικού (staffing) για λογαριασμό των πελατών.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Από Οκτώβριος 2005 έως
Νοέμβριος 2005

Υποστήριξη και υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας
Schneider Electric
Διαφημιστική καμπάνια- προώθηση καταλόγου νέων προϊόντων για την Πολυεθνική
εταιρεία Schneider Electric
Προϊόντα αυτοματισμού, ηλεκτρολογικό υλικό, εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ.

Από Οκτώβριος 2005 έως
Απρίλιος 2006

Δημόσιες σχέσεις - Εκπαίδευση προσωπικού
«Friday’s Mediterranean Cosmos», Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos, Πυλαία,
Θεσσαλονίκη



Υποδοχή καλεσμένων – Δημόσιες σχέσεις.
Εκπαίδευση προσωπικού υποδοχής γύρω από τη φιλοσοφία, τη στρατηγική
λειτουργίας της εταιρίας «Friday’s Mediterranean Cosmos».

Κλάδος εστίασης
Από Φεβρουάριος 2005 έως
Δεκέμβριος 2005

Παράδοση μαθημάτων Πληροφορικής
«Τ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ», Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη
Παράδοση μαθημάτων ECDL στη σχολή Πληροφορικής Τ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ.
Φροντιστήριο Πληροφορικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
2005 - 2007

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ –MBA (Βαθμός: 9,39 άριστα)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ISCED 7

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Διεθνές εμπόριο και χρηματοδότηση, ποσοτική ανάλυση επιχειρησιακών αποφάσεων,
διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, στρατηγικός σχεδιασμός, έρευνα μάρκετινγκ, διεθνές κ
εξαγωγικό μάρκετινγκ, επικοινωνιακή πολιτική, προβολή και διαφήμιση, χρηματοοικονομική
διοίκηση, διοικητική λογιστική, διοίκηση εφοδιαστικών αλυσίδων, κ.ά.
2000 – 2004

Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Βαθμός: 8,51 άριστα)

Προπτυχιακό Δίπλωμα
Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ΙSCED 6

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
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Συνδυασμός προπτυχιακών γνώσεων πληροφορικής (&εφαρμογής τους στη σύγχρονη
κοινωνία) και οικονομικών:
Χρηματοοικονομική, Στατιστική, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ,
Οικονομετρικά μοντέλα, Μακροοικονομία, Μικροοικονομία, , logistics, Επιχειρησιακή
Έρευνα, Κοστολόγηση
Προγραμματισμός, Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Αλγόριθμοι, Δίκτυα, Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά, Βάσεις Δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα, Ειδική Διδακτική, κ.ά.
1997 - 2000

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, ΙSCED 4

Ενιαίο Λύκειο Μύρινας Λήμνου
Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου - Βαθμός: 19,3 άριστα
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Μητρική γλώσσα

Ελληνικά

Λοιπές γλώσσες

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Προφορική

Αγγλικά

C2

ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΦΗ

Γραπτή (ανάγνωση)

Επικοινωνία

Προφορική έκφραση

C2

C2

C2

C2

Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge
& Certificate of Proficiency in English - University of Michigan

Γαλλικά

A2

A2

A2

A2

A2

Επίπεδα: Α1/A2: Βασικός χρήστης - Β1/B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1/C2: Έμπειρος χρήστης
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Υψηλό πνεύμα ομαδικής εργασίας λόγω της επαγγελματικής εργασίας μου εντός ομάδας.
Το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας καλλιεργήθηκε αρχικά στο προπτυχιακό από τη
συμμετοχή μου σε ομαδικές εργασίες και δραστηριότητες και έπειτα στο μεταπτυχιακό
όπου συμμετείχα σε ετερογενείς ομάδες για εκπόνηση εργασιών, παρουσίαση
αποτελεσμάτων εργασιών, κλπ.
Αργότερα αναπτύχθηκε περαιτέρω μέσω της επαγγελματικής εργασίας μου. Τα τελευταία
εννέα χρόνια πέραν του ότι καθημερινά αποτελούσα μέλος ομάδας διαχείρισης &
υλοποίησης ευρωπαϊκών/συγχρηματοδοτούμενων έργων - δράσεων, συμμετείχα σε εθνικά
& ευρωπαικά έργα είτε ως ηγέτης-συντονιστής ομάδας είτε ως μέλος ομάδας. Τέλος, και
μέσω των προγενέστερων περιστασιακών επαγγελματικών δραστηριοτήτων μου (χώρος
εστίασης, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, κλπ.).
Ανεπτυγμένη ικανότητα προσαρμογής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα:
Μέσω της συμμετοχής μου σε εθνικά, ευρωπαικά κ διεθνικά έργα, έρευνες & μελέτες, και
συνεπώς στις αντίστοιχες συναντήσεις εταίρων.
Υψηλές Επικοινωνιακές ικανότητες & ικανότητες συνεργασίας:
Μέσω του μεταπτυχιακού μου διπλώματος με ειδίκευση στο μάρκετινγκ απέκτησα την
απαραίτητη θεωρητική γνώση για θέματα όπως πολιτικές διαπραγμάτευσης, presentation
skills, δικτύωση, στρατηγική τοποθέτησης στην αγορά, διεθνές μάρκετινγκ και προώθηση
(ιinternationalization), επικοινωνιακές πολιτικές, συμπεριφορά καταναλωτή, κλπ.
Έπειτα μέσω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης με δημόσιες σχέσεις σε χώρους
εστίασης και αργότερα ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, όπου ανέλαβα την δικτύωση με
το πελατολόγιο του συμβουλευτικού γραφείου, αλλά και την υποστήριξη διαφημιστικής
καμπάνιας πολυεθνικής εταιρείας.
Οι επικοινωνιακές μου ικανότητές, καθώς και η δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων και
ομάδων ανθρώπων με διαφορετική κουλτούρα και γνώσεις, καλλιεργήθηκαν σημαντικά
μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που υποστήριξα ως εκπαιδεύτρια και κυρίως μέσω
της εννιαετούς εργασιακής εμπειρίας μου στη διαχείριση, παρακολούθηση και
υλοποίηση έργων, αλλά και μέσω της συμμετοχής μου σε εκδηλώσεις δικτύωσης,
σεμινάρια, συνέδρια, κλπ.
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Οργανωτικές / διαχειριστικές
δεξιότητες

Μέσω του μεταπτυχιακού μου διπλώματος (σε θεωρητικό επίπεδο). Ακόμη, μέσα από την
προγενέστερη εμπειρία μου στην υποδοχή καλεσμένων σε χώρους εστίασης, όπου πέραν
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, απαραίτητα ήταν και τα οργανωτικά προσόντα καθώς
καθήκον μου ήταν ο χώρος να λειτουργεί ομαλά σύμφωνα με τους κανόνες κ τη φιλοσοφία
της συγκεκριμένης αλυσίδας χώρων εστίασης. Τέλος, κυριότερα διαμέσου της
εννιαετούς απασχόλησής μου με το συντονισμό & διαχείρισης Ευρωπαϊκών έργων
όπου απέκτησα εμπειρία και σε πρακτικό επίπεδο τόσο στην οργάνωση ενός έργου
(παραδοτέα, χρονοδιαγράμματα, εκδηλώσεις, κλπ.), αλλά και στην οργάνωση ομάδων
ανθρώπων - είτε ομοιογενείς ομάδες είτε ετερογενείς ομάδες (ευρωπαικά έργα με άτομα
από διαφορετικές χώρες).

Επαγγελματικές δεξιότητες

Εμπειρία σε θέματα διεξαγωγής ερευνών πεδίου για την αξιολόγηση ερευνητικών έργων
και προγραμμάτων καθώς και ανάλυσης δεδομένων με χρήση του στατιστικού
προγράμματος SPSS καθώς και των προγραμμάτων EXCEL και ACCESS.

Ψηφιακή δεξιότητα

Άριστη χρήση Microsoft Office (word, excel, power point, access, Κλπ)
Άριστη χρήση διαδικτύου, διερεύνηση στο διαδίκτυο,
Άριστη χρήση πακέτου οικονομετρικών αναλύσεων Microfit και αναλύσεων ειδικών
περιστάσεων Case Studies (Management, Marketing)
Πολύ καλή χρήση στατιστικού πακέτου SPSS
Πολύ καλή χρήση λογιστικού πακέτου «Κεφάλαιο 4»
Πολύ καλός χειρισμός Matlab,
Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού (FrontPage, C, HTML, Java, Pascal,SQL)

Άλλες δεξιότητες






Εγγεγραμμένο μέλος στο μητρώο Αξιολογητών –Ελεγκτών του ΕΟΜΜΕΧ για
δράσεις του ΕΣΠΑ (από 09/2010)
Εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών και προετοιμασία σχετικών φακέλων για
δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια του ΠΕΠ (Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007-2013- ΕΣΠΑ) – 2009
ως ελεύθερος επαγγελματίας
Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών - Διεξαγωγή Σεμιναρίων σε θέματα διοίκησης
επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης δημιουργικότητας (2008 – 2009 ως
ελεύθερος επαγγελματίας)

Ελεύθερος χρόνος: Γυμναστική, κινηματογράφος, θέατρο, σκι, τένις, ταξίδια.
Δίπλωμα οδήγησης

Άδεια οδήγησης για κατηγορίες οχημάτων Α και Β (μοτοσικλέτα έως 125 κυβικά και
επιβατικό όχημα, αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διακρίσεις:

Χορήγηση υποτροφίας από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για το έτος 2006-2007 (2ο έτος
Μεταπτυχιακού προγράμματος)

Πρωτεύσασα απόφοιτος (πρωτεύσασα) του Μεταπτυχιακού προγράμματος MBA
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Βαθμός: 9,5

Τρίτη καλύτερη βαθμολογία ως απόφοιτος Λυκείου για την περιοχή του Βορείου
Αιγαίου
Τίτλοι Εργασιών:

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: «Επιχειρηματικό σχέδιο και εφαρμογή
επιχειρηματικού σχεδίου στον ΟΛΠ (Οργανισμός Λιμένος Πειραιά)»

Τίτλος Διπλωματικής εργασίας: «Επικοινωνιακή Πολιτική: Ανάλυση περιεχομένου
και σημειωτική ανάλυση τηλεοπτικού διαφημιστικού μηνύματος για το προϊόν
Johnnie Walker Red Label»
Σεμινάρια (διαθέσιμα τα σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης)

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Project Management Professional -PMP

Σύγχρονο Μάνατζμεντ και Ηγεσία

Βασικές αρχές ηλεκτρονικής επικοινωνίας και σύνταξης εγγράφων

Στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης (S3 training) και πολιτικές ανάπτυξης clusters
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ






Παράρτημα 1: Κοινοτικά Έργα και Δράσεις αναλυτικά (Corallia)
Παράρτημα 2: Κοινοτικά Έργα και Δράσεις αναλυτικά (ΕΚΕΤΑ)
Παράρτημα 3 : Κοινοτικά Έργα και Δράσεις αναλυτικά (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1:
03/2013 – 12/2014: Συμβολή στην προετοιμασία προτάσεων σε διάφορα πλαίσια όπως
Horizon 2020, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας,
κ.ά.
03/2013 – 12/2014: Υλοποίηση δράσεων, παρακολούθηση και υποστήριξη της διαχείρισης
του έργου ClusterPoliSEE «Smarter Cluster Policies for South Europe» που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα SEE). Σχετικές Δράσεις: Προετοιμασία και υποβολή
εξαμηνιαίων αναφορών (reports), υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης, παρακολούθηση και
διεκπεραίωση προμηθειών - διαχείριση προμηθευτών, σύνταξη υλικού διάχυσης (άρθρο,
παρουσιάσεις, δελτία τύπου, διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας έργου, κ.ά.), ενεργή
συμμετοχή στις συναντήσεις των εταίρων – παρουσίαση πορείας έργου και συντονισμός
δράσεων, οργάνωση και υποστήριξη συναντήσεων και σχετικών διαβουλεύσεων,
οργάνωση και υποστήριξη διεθνούς ημερίδας στις Βρυξέλλες (Open Days 2014) για την
κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και άλλων δράσεων προώθησης,
επικοινωνία και συντονισμός εξωτερικών συνεργατών, ανάπτυξη μεθοδολογίας και νέων
μηχανισμών εκμάθησης πολιτικής για ανάπτυξη clusters, ανάπτυξη προτεινόμενων
πολιτικών παρεμβάσεων και συντονισμός οκτώ πιλοτικών δράσεων για τη
διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών ανάπτυξης & στήριξης clusters
(σχεδιασμός, μεθοδολογία, έλεγχος πορείας, συνεχής υποστήριξη πιλοτικών περιφερειών,
δημιουργία προτύπων για την επιλογή και τον απολογισμό των πιλοτικών δράσεων, κ.ά.),
μελέτη βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου, κ.ά.
01/2014 – 12/2014: Υποστήριξη Υλοποίησης του έργου INCOMERA: «Innovation and
Commercialisation in the NMP thematic area» - που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Έ. για την Έρευνα (FP7-ERANET-2013-RTD).
Σχετικές Δράσεις: Συμβολή στην ανάπτυξη των μελετών α. «Initiatives and best-practices
for supporting innovation» και β. «Analysis of regional/national policies in Europe and
related measures for promoting R&D&I results», παρακολούθηση και διεκπεραίωση
προμηθειών και διαχείριση προμηθευτών, σύνταξη υλικού διάχυσης (παρουσιάσεις, δελτία
τύπου), κ.ά.
03/2013 – 11/2013: Υποστήριξη Υλοποίησης του έργου SEENECO: «South-East European
Network-of-Excellence of Cluster Organisations» - που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) της Γενικής
Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (DG ENTR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σχετικές Δράσεις: Συμβολή στην ανάπτυξη των μελετών -παραδοτέων «Concepts for
training programmes» και «Action and implementation plans for training programmes», κ.ά.
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Παράρτημα 2:
2009 – 2013: Συμμετοχή στην προετοιμασία προτάσεων σε διάφορα πλαίσια όπως
Πλαίσια:7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Διακρατικά προγράμματα/ Med programme -Μεσογειακός
χώρος, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας/ SEE programme – Χώρος
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας/
Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα –FYROM, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας/ Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία, κ.ά.
06/2009 – 02/2013: Υλοποίηση δράσεων, παρακολούθηση και υποστήριξη της διαχείρισης
του έργου FIDIBE «Ανάπτυξη Καινοτόμων Επιχειρηματικών Πάρκων με σκοπό την
προαγωγή της καινοτομία και επιχειρηματικότητας στην ΝΑ Ευρώπη» που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα SEE).
Σχετικές Δράσεις: Προετοιμασία και υποβολή εξαμηνιαίων αναφορών (reports), προετοιμασία
φύλλων χρονοχρέωσης (timesheets), οικονομική διαχείριση και επικοινωνία με την εθνική
διαχειριστική αρχή, εκπόνηση μελέτης για την δυνατότητα καινοτομίας της περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και σχετική δευτερογενής έρευνα, Ανάπτυξη Βέλτιστης
Πρακτικής στον τομέα της έρευνας για την ΠΚΜ (συνεντεύξεις και καταγραφή καλών
πρακτικών για το ΕΚΕΤΑ), υποστήριξη ανάπτυξης «Εγχειριδίου ανάπτυξης νέου ή βελτίωσης
υπάρχοντος καινοτόμου επιχειρηματικού πάρκου στη ΝΑ Ευρώπη», ενεργή συμμετοχή στις
συναντήσεις των εταίρων, οργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων δικτύωσης περιφερειακών
φορέων υποστήριξης της καινοτομίας για την περιφέρεια ΚΜ, εκπόνηση μελέτης
βιωσιμότητας για την βελτίωση υπάρχοντος καινοτόμου επιχειρηματικού πάρκου στην ΠΚΜ,
κ.ά.
06/2010 – 02/2013: Υλοποίηση και Διαχείριση του έργου CreaMed: «Fostering Creativity
and Innovation in the Mediterranean Area as key elements for Regional Sustainable
Development: CreaMED Alliance (CreaMED)» - που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
MED της Ε.Ε.
Σχετικές Δράσεις: Οικονομική διαχείριση, προετοιμασία εξαμηνιαίων αναφορών κ επικοινωνία
με την εθνική διαχειριστική αρχή, προετοιμασία φύλλων χρονοχρέωσης (timesheets),
ανάπτυξη επικοινωνιακής πολιτικής (communication plan), ανάπτυξη μελέτης καλών
πρακτικών ανάπτυξης δημιουργικότητας στην περιφέρεια ΚΜ και συγκριτική μελέτη (SWOT
analysis) μεταξύ των εμπλεκομένων μεσογειακών χωρών, υποστήριξη έκθεσης για μέτρα και
προτάσεις (για τους φορείς λήψης απόφασης – policy makers) για τη βελτίωσης του
συστήματος καινοτομίας της ΠΚΜ, υποστήριξη διοργάνωσης και διεξαγωγής διεθνούς
συνεδρίου στην Πορτογαλία για την ανάπτυξη δημιουργικότητας και καινοτομίας, διοργάνωση
εκπαιδευτικών σεμιναρίων για δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις σε θέματα ανάπτυξης
δημιουργικότητας & καινοτομίας (training, implementation and evaluation of creativity and
innovation process), επικοινωνία με τους εταίρους, κλπ.
11/02/2011: Ομιλία με θέμα «Δημιουργικότητα, καινοτομία, ανάπτυξη» στην εκδήλωση «Μία
νύχτα στο μέλλον» στο πλαίσιο της δράσης «Η Θεσσαλονίκη αλλιώς» της πρωτοβουλίας
Parallaxi και Open Coffee Thessaloniki.
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Παράρτημα 3:
Διαχείριση, Παρακολούθηση & Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (project
management), συγγραφή & υποβολή προτάσεων για Ευρωπαϊκά έργα με θέματα όπως
“Creativity and Innovation for SMEs and R&D departments”, “Free / Libre Open Source
Software On- Line Communities”, Knowledge Management, “Marketing and optimizing the
acceptance of Innovation” και άλλα. ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Παροχή υπηρεσιών / εκπόνηση μελετών / υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης με κύριο αντικείμενο:
02/2007 – 11/2008: Συντονισμός δράσεων, σύνταξη εκθέσεων (reporting), υλοποίηση
εκτενούς επιχειρηματικής και βιβλιογραφικής επισκόπησης στην δημιουργικότητα στην
εργασία (450 άρθρα, κ.ά.), σχεδίαση ερωτηματολογίου και εκπόνηση έρευνας σε ανάγκες
κατάρτισης σε δημιουργικότητα, εκθέσεις καταγραφής υπάρχουσας κατάστασης, εντοπισμός
και αξιολόγηση καλών πρακτικών, οργάνωση και συμμετοχή σε συναντήσεις εταίρων,
ανάπτυξη υλικού κατάρτισης σε θέματα δημιουργικότητας, σχεδίαση ερωτηματολογίου για την
διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης (creativity audit), οργάνωση και υποστήριξη ενέργειες
διάχυσης των αποτελεσμάτων, οργάνωση και εισήγηση σε σχετική ημερίδα κατάρτισης και
σχετικά συνέδρια και εκδηλώσεις, σχεδίαση, διαχείριση και ανανέωση περιεχομένου της
ιστοσελίδας www.train4creativity.eu στα πλαίσια του «TRaining MAterial in Creativity and
InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs – TRACTORS».
26/10/2007: Συμμετοχή και υποστήριξη κατάρτισης στο Φεστιβάλ Δημιουργικότητας στην
Φλωρεντία, Ιταλία 2007 στα πλαίσια του έργου TRACTORS.
02/2007 – 09/2007: Υποστήριξη ή συμμετοχή στο σχεδιασμό, ανανέωση υλικού του
δικτυακού τόπου http://www.etender.info, επικαιροποίηση περιεχομένου ιστοσελίδας,
οργάνωση, διάχυση και συμμετοχή στην ημερίδα στα πλαίσια του έργου «SLET: Support
and Learning for Electronic Tendering».
02/2007 – 07/2008: Συμμετοχή σε ενέργειες προώθησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων,
επαφές με γραφεία διασύνδεσης ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων
επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμμετοχή σε συναντήσεις εταίρων, οργάνωση και υλοποίηση
ημερίδας στα πλαίσια του Money Show 2008 (Αθήνα, 2008), δημοσίευση ενημερωτικού
άρθρου, υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης κοινοτήτων ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
(Virtual & On-Campus Summer University) στα πλαίσια του «FlossCom» - Community Based
Educational Approaches.
03/02/2008: Εισήγηση και διοργάνωση ημερίδας εργασίας με θέμα «Σύγχρονο Μάνατζμεντ,
Δημιουργικότητα, Καινοτομία» στο Money Show, Αθήνα, Φεβρουάριος, 2008.
08/2008 – 01/2009: Υλοποίηση σχεδίων δράσης για ενώσεις, συνεταιρισμούς και άλλα δίκτυα
του κλάδου τροφίμων ώστε να μεταβούν ή προσαρμοστούν σε καινοτόμα μοντέλα διοίκησης
και λειτουργίας. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και συμμετοχή στο συνέδριο
“Challenges and opportunities for the European Agri-food Sector” στα πλαίσια της
διεθνούς έκθεσης του κλάδου τροφίμων SIAL 2008 στο Παρίσι, Γαλλία. (Ευρωπαϊκό έργο
TOWARDS).
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Βιογραφικό Σημείωμα

Παραρτήματα

Παράρτημα 3 (Συνέχεια):
10/09/2008: Εισήγηση και διοργάνωση ημερίδας εργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
έργου Towards “Migrating networks from a producer TOWARDS a Market orientation within
the agri-food sector” (Μετάβαση δικτύων του κλάδου των τροφίμων από τον παραγωγό στην
αγορά).
05/12/2008: Διοργάνωση και εισήγηση σε ημερίδα εργασίας για την «Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας- Δημιουργικότητα» στα πλαίσια του έργου Πόλοι Καινοτομίας
Κεντρικής Μακεδονίας.
01/2008 – 07/2008: Ανάλυση και αξιολόγηση υλικού κατάρτισης που αναπτύχθηκε στα
πλαίσια του InnoSupport, αναβάθμιση και ανανέωση του υλικού, υλοποίηση επιχειρηματικής
και βιβλιογραφικής επισκόπησης σε θέματα υποστήριξης της καινοτομίας σε ΜΜΕ,
ανάπτυξη υλικού κατάρτισης σε θέματα υποστήριξης, ανάπτυξης και προώθησης καινοτομίας
και γενικότερα θέματα που καλύπτει όλο το εύρος της διαδικασίας της καινοτομίας,
συμμετοχή σε συναντήσεις εταίρων για συντονισμό ενεργειών, σχεδίαση σχετικών φυλλαδίων
για την προώθηση των αποτελεσμάτων στα πλαίσια του έργου «InnoSutraInnoSupportTransfer – Supporting Innovations in SME», ένα έργο μεταφοράς
καινοτομίας Leonardo da Vinci (2007-2009).
02/2007 – 05/2008: Υποστήριξη ενεργειών διάχυσης αποτελεσμάτων, διαχείριση και
οργάνωση ιστοσελίδας του έργου www.trainmor-knowmore.eu , συμμετοχή σε συναντήσεις
εταίρων με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών, υποστήριξη, οργάνωση – εισήγηση σε
ημερίδα εργασίας στα πλαίσια του έργου «Trainmor-Knowmore»: Υλικό Κατάρτισης στη
Διαχείριση οργανωσιακής γνώσης για Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
05/2008 – 09/2008: Συμμετοχή σε συναντήσεις εταίρων, κατάρτιση των ομάδων-στόχο,
υποστήριξης διαχείρισης των διαφόρων ενεργειών του έργου (Project management) στα
πλαίσια του «F4ST: FOOD SAFETY SPECIALIST TRAINING PROGRAMME».
08/2008 – 01/2009: Συμμετοχή, οργάνωση και υποστήριξη δράσεων του διαγωνισμού
«Διαγωνισμός Καινοτόμων Ιδεών στην Κεντρική Μακεδονία 2008», ο οποίος εντάσσεται στο
έργο Πόλοι Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας (Ο4) – ΕΠΑΝ Δράση 4.6.1,03-ΠΠΚ06.
Συμμετοχή στην πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης των επιχειρηματικών ιδεών που
υποβλήθηκαν και στην αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων.
09/2009: Ομιλία-εισήγηση για την Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας και Καινοτομίας στην
εκδήλωση «MINT final conference- Creativity and Innovation development».
05/2010: Ομιλία-εισήγηση για την Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας και Καινοτομίας στην
εκδήλωση «Καινοτομία και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».
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