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1. Σπουδές 

 Προπτυχιακές σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1991. 

Πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Μελέτη της πορείας ανάπτυξης των ποικιλιών 

μαλακού σιταριού (Triticum aestivum L. em Thell) Gemini και Orione κατά 

την καλλιεργητική περίοδο 1989-1990 στην περιοχή του Βοτανικού». 

 

 Μεταπτυχιακές σπουδές: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης  στις 

«Γεωεπιστήμες και περιβάλλον»  του τμήματος Γεωλογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών, 2012. 

Θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης: «Διερεύνηση της 

συμπεριφοράς μακροθρεπτικών και βαρέων μετάλλων στο σπανάκι με την 

επαναχρησιμοποίηση της ιλύος του βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας». 

 

2. Λοιπές επιμορφώσεις 

Παρακολούθηση των παρακάτω αναφερόμενων σεμιναρίων με τίτλο: 

 

 «Εναλλακτικές μορφές ενέργειας». 1999. 

 «Επιμόρφωση συντακτών σχεδίων βελτίωσης και σχεδίων δράσης». 2001. 

 -«Σύγχρονα συστήματα στην ολοκληρωμένη/βιολογική καλλιέργεια 

αγροτικών προϊόντων». 2004. 

 «Υποδειγματικό ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και διοίκησης 

επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων ολοκληρωμένης/βιολογικής 

καλλιέργειας». 2004. 
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 «Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου στον αγρο-βιομηχανικό τομέα, μέσω 

ανάπτυξης καινοτόμων ενεργειών για την απασχόληση και την αειφόρο 

επιχειρηματική δραστηριότητα». 2004. 

 «Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών 

θεωρητικού μέρους». 2006. 

 Παρακολούθηση διεθνούς σεμιναρίου με θέμα την εκτιμητική διαδικασία και 

διαμόρφωση πορίσματος ζημίας  σε αμπελοκαλλιέργειες προκαλούμενης από 

χαλαζόπτωση. Γαλλία, 2016. 

  

3. Ξένες Γλώσσες:  Αγγλικά. 

4. Προϋπηρεσία 

 Συμβασιούχος Γεωπόνος στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας. 

 Συμβασιούχος Γεωπόνος στο Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. Σπάρτης του Υπουργείου 

Γεωργίας. (Κέντρο ελέγχου πιστοποίησης πολ/κού υλικού και ελέγχου 

λιπασμάτων). 

 Συμβασιούχος Γεωπόνος εκτιμητής ΕΛ.Γ.Α στα υποκαταστήματα Τρίπολης 

και Πάτρας.  

 Συμβασιούχος επιστημονικός  και εργαστηριακός συνεργάτης (ωρομίσθιος) 

στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, στα τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών  

Καλλιεργειών-Ανθοκομίας και Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, στα 

θεματικά αντικείμενα: Εδαφολογία, Λιπασματολογία, Φυλλοδιαγνωστική, 

Δενδροκομία, Γεωργία, Λαχανοκομία, Βοτανική και Φυτοτεχνολογία. 

 Εκπαιδευτής σε προγράμματα  κατάρτισης αγροτών 

 Επιβλέπων γεωπόνος, στην  οργάνωση   ομάδων παραγωγών Στέρνας 

Μεσσηνίας του προγράμματος  Ολοκληρωμένης Γεωργίας της 

ελαιοκαλλιέργειας και γεωτεχνικός σύμβουλος σε άλλες ομάδες παραγωγών 

ελαιοκαλλιέργειας και κορινθιακής σταφίδας. Γεωτεχνικές μελέτες. 

 Γεωπόνος-υπάλληλος σε γεωπονικό κατάστημα. 

 Μόνιμος Γεωπόνος εκτιμητής ΕΛ.Γ.Α στο υποκατάστημα Τρίπολης (από 

1/2012  έως 4/2012 αποσπασμένος στο υποκατάστημα Ηρακλείου και από το 

2013 έως  το 2017  επόπτης Αρκαδίας στο υποκατάστημα Τρίπολης).  

 Από 10/10/2017 έως σήμερα Καθηγητής Εφαρμογών στο ΤΕΙ Πελοποννήσου 

και νυν Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Γεωπονίας του ΠΑΠΕΛ.  

 

3. Επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα 

 Συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες που παρουσιάστηκαν σε ελληνικά και 

διεθνή συνέδρια, και άλλες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά. 


