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Επιμόρφωση
Το 1981 αποφοίτησα από το 1ο Τεχνικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, με ειδικότητα
«Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων»
Το 1983 αποφοίτησα από την ιδιωτική σχολή γραμματέων
γνωρίζοντας οργάνωση γραφείου και ελληνική και ξένη γραφομηχανή.

"DIDACTA"

Το 1988 αποφοίτησα από τη διετή σχολή του ΕΛΚΕΠΑ στην «Οργάνωση & διοίκηση
Βιβλιοθηκών»
Το 2009 έλαβα την πιστοποίηση ACTA /ECDL από το ΚΕΚ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Από το 2011 φοιτώ στο ΕΑΠ στο Τμήμα του Ελληνικού πολιτισμού.
Παρακολούθησα
περιεχομένου:

τα

παρακάτω

επιμορφωτικά

σεμινάρια

βιβλιοθηκονομικού

1. Επιμόρφωση σε θέματα βιβλιοθηκονομίας από τις σχολές του ∆ήμου

Θεσ/νίκης (∆ήμος Θεσ/νίκης 1984). Σε θέματα ταξινόμησης και
καταλογογράφησης ( "∆εκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Βιβλιοθηκών" του
M.Dewey,)
2. Σεμινάριο με θέμα «Λαϊκές βιβλιοθήκες-∆ιοίκηση και Οργάνωση» που
οργάνωσε η ∆ημοτική Βιβλιοθήκη του ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ το
1987.
3. Σεμινάριο με θέμα «Εισαγωγή νέων τεχνικών και αξιοποίηση της νέα
τεχνολογίας στις Βιβλιοθήκες» (140 ώρες) που οργάνωσε το ΕΛΚΕΠΑ
1988.
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4. Σεμινάριο με θέμα «Συντήρηση βιβλίων και αρχείων» που οργάνωσε ο

∆ήμος Θεσ/νίκης με τη συνεργασία του Μορφωτικού Ιδρύματος της
Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ) το 1988.
5. Σεμινάριο με θέμα «Τυποποίηση στη Βιβλιοθηκονομία - Τεκμηρίωση που
οργάνωσε
η
ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ
Πληροφόρηση»
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ το
1989.
6. Συμμετοχή σε «Σχολή βιβλιοδεσίας» που οργανώθηκε από το ∆ήμος
Άνδρου Ν. Κυκλάδων και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας
(ΜΙΕΤ) το καλοκαίρι του 1989.
7. Σεμινάριο με θέμα «Νέες Τεχνολογίες και Ελληνικές Βιβλιοθήκες» που
οργανώθηκε από την «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ» το
1990.
8. Συμμετοχή στο «1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Παν/κές Βιβλιοθήκες»
που οργανώθηκε από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ το 1992.
9. Συμμετοχή στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ με θέμα «Νέοι ∆ρόμοι Πληροφόρησης» το 1993.
10. Συμμετοχή στο ∆ιημερίδα με θέμα «∆ημοτικές Βιβλιοθήκες στην
Κοινωνία της Πληροφορίας» του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου το 2001.
11. Συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα «Αναπτύσσοντας Ψηφιακές
Βιβλιοθήκες» από το ευρωπαϊκό δίκτυο για ψηφιακές βιβλιοθήκες DELOS
και το Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου, το 2002.
12. Συμμετοχή στη ∆ιεθνή Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος των Λαϊκών
Βιβλιοθηκών στην Κοινωνία της Πληροφορίας» από ΥΠΕΠΘ και ∆ημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, το 2002.
13. Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «∆ιάσωση ιστορικών μνημείων
και αρχείων.» του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. το 2003.

ΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Το 2007 παρακολούθησα το εργαστήρι «Αφήγησης Παραμυθιού» της κ. Α. Θάνου
(120 ωρών).
Το 2008 παρακολούθησα το εργαστήρι «Θεατρικής γραφής» της κ. Π.Φυλακτάκη
στο θεατρικό εργαστήρι Ούγκα Κλάρα (120 ωρών).
2008-2009 παρακολούθησα το διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα της «Σχολής
Αφηγηματικής Τέχνης» που οργάνωσε ο ∆ήμος Κέας με το Κέντρου Μελέτης και

∆ιάδοσης Μύθων και Παραμυθιών στο Λαογραφικό μουσείο στην Αθήνα.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
6/1981 έως 9/82 εργάστηκα ως βοηθός χημικού στο εργοστάσιο μεταποίησης
φρούτων με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ».
Το 1982 προσλήφθηκα στο ∆ήμο Θεσσαλονίκης με σύμβαση ορισμένου
χρόνου και τοποθετήθηκα στη ∆ημοτική Βιβλιοθήκη Ξηροκρήνης, με αντικείμενο την
βιβλιοθηκονομική επεξεργασία της συλλογής βιβλίων του Βαφοπούλειο Πνευματικού
Κέντρου.
Από τον 10/83 έως 12/87 προσέφερα τις υπηρεσίες μου στη "Παιδική
Βιβλιοθήκη" του Κέντρου, όπου εκτός από της εξυπηρέτηση του αναγνωστικού
κοινού, είχα την ευθύνη διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων για παιδιά καθώς
και την ταξινόμηση και καταλογογράφηση των βιβλίων.
Το 1986 μονιμοποιήθηκα ως υπάλληλος του ∆ήμου Θεσσαλονίκης και
τοποθετήθηκα στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.
Από τον Ιανουάριο του 1988 μέχρι τον Οκτώβριο του 1991 προσέφερα τις
υπηρεσίες μου στο "Πληροφοριακό Τμήμα" του Κέντρου (αναγνωστήριο) και ήμουν
επιφορτισμένη με την επιλογή βιβλίων του τμήματος και τις υπόλοιπες
βιβλιοθηκονομικές εργασίες.
Με ανάθεση έργου το 1988 ανέλαβα τη βιβλιοθηκονομική οργάνωση της
∆ημοτικής Βιβλιοθήκης του ∆ήμου Αλεξανδρείας του Ν. Ημαθίας, καθώς και μια
σειρά από εκδηλώσεις σε σχέση με το βιβλίο και το παιδί.
Ανάλογη εργασία επιτέλεσα το Μάιο του 1990 στη κοινοτική βιβλιοθήκη
Κερασιάς του Ν. Θεσσαλονίκης, ταξινομώντας τα βιβλία της δωρέας της οικογένειας
Καμβούνη.
Παράλληλα από το 1990 ασχολήθηκα με τη μηχανοργάνωση βιβλιοθηκών του
Βαφοπούλειο Πνευματικού κέντρου στα πλαίσια των υπηρεσιακών μου καθηκόντων.
Τον Οκτώβριο του 1991 αποσπάστηκα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ∆ημοκριτείου Παν/μίου Θράκης και
προσέφερα τις υπηρεσίες μου μέχρι τον Οκτώβριο του 1994. Για το παραπάνω
χρονικό διάστημα επιτέλεσα χρέη προϊσταμένης της βιβλιοθήκης και ήμουν
επιφορτισμένη με διοικητικά, λειτουργικά, οργανωτικά και διαχειριστικά θέματα.
Παράλληλα ορίστηκα με Πρυτανική Πράξη ως συνυπεύθυνη στην οργάνωση
της Παν/κής βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του ∆ημοκρίτειου
Παν/μιου Θράκης.
Από τον Νοέμβριο του 1994 ως τον Σεπτέμβριο του 1998 εργάστηκα στο
Αρχείο του Κτηματολογίου του ∆ήμου Θεσσαλονίκης.
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Τον Οκτώβριο του 1998 και ως τον Οκτώβριο του 2001 προσέφερα τις
υπηρεσίες μου ως γραμματέας στο «Τομέα Φυσικής ∆ραστηριότητας και Αναψυχής»
του ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ. παράλληλα είχα την ευθύνη του εμπλουτισμού της συλλογής
της Βιβλιοθήκης του μεταπτυχιακού τμήματος.
Από τον Ιανουάριο 2002 μέχρι τον Απρίλιο του 2003 ανέλαβα την
βιβλιοθηκονομική αποκατάσταση του Ιστορικού Αρχιτεκτονικού Αρχείου του
Κέντρου Αρχιτεκτονικής του ∆ήμου Θεσσαλονίκης.
Από το Μάιο του 2003 ως τον Οκτώβριο του 2004 εργάσθηκα στο Γραφείο
Υποστήριξης της Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 στην Θεσσαλονίκη.
Από τον Νοέμβριο του 2004 έως τον ∆εκέμβριο του 2011 εργάσθηκα στο
Aρχείο Ονοματοθεσίας & Αρίθμησης του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών και
Εφαρμογών της ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του ∆ήμου
Θεσσαλονίκης.
Από τον Ιανουάριο του 2011 έως και σήμερα, βρίσκομαι στη γραμματειακή
υποστήριξη του Αντιδήμαρχο Αστικού Περιβάλλοντος του ∆ήμου Θεσσαλονίκης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Κατά το χρονικό διάστημα 1992-1994 διετέλεσα γραμματέας του επιστημονικού
περιοδικού "Άθληση & Κοινωνία, Περιοδικό Αθλητικής Επιστήμης" που εκδίδεται
από το ΤΕΦΑΑ του ∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Προσέφερα τις υπηρεσίες μου ως μέλος της γραμματείας στην οργάνωση του «1ου
∆ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού» που οργανώθηκε από το
ΤΕΦΑΑ του ∆ημοκριτείου Παν/μίου Θράκης το 1993.

Είμαι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μέλος της διοικητικής ομάδας υποστήριξης του ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ. για την
οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος «Αθλητική Αγωγή και Υγεία» στα
πλαίσια των ΣΕΠΠΕ (Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων
Εκπαίδευσης). Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
& Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (1994-1999), Υποπρόγραμμα 1 - Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.α.
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ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ






Συγγραφέας του άρθρου «Οδηγίες αναζήτησης βιβλιογραφίας και ειδικών
πληροφοριών για της εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας» που
δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «ΑΘΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
Περιοδικό Αθλητικής Επιστήμης», τεύχος 4, σελ.65-74.
Προσαρμογή αυτού του άρθρου βρίσκεται στο εγχειρίδιο του ΤΕΦΑΑ με τίτλο
«Οδηγίες για την Εκπόνηση μιας ∆ιπλωματικής Εργασίας» που διανέμεται
στους τελειόφοιτους του Τμήματος.
Συμμετοχή στο «8ο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» με την
ανακοίνωση «Σύγχρονες τεχνολογίες και ανάκτηση πληροφοριών στις
επιστήμες της Εκπαίδευσης και Αθλητισμού»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ




Μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 33ου ∆ημοτικού
Σχολείου/Ασυλο του Παιδιού από το 2000 έως το 2003.
Γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου δημοτικού
Σχολείου Θέρμης από το 2004 έως το 2006.
Μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Περιβολιοτών
Θεσσαλονίκης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
 διάβασμα
 μουσική
 ψαροντούφεκο
 ορειβασία
 συλλογή εικονογραφημένων παραμυθιών
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