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   14.       14. Επαγγελματική εμπειρία 

Ημ/νία Περιοχή Φορέας Θέση Περιγραφή 

2014- 

σήμερα 

Αθήνα  Δημοσιογράφος  
Ως δημοσιογράφος για θέματα γεωργίας  συμβάλω με περιεχόμενο σε Ευρωπαϊκά μέσα 

όπως το Γαλλικό ‘La France Agricole’, το Γερμανικό ‘Agrar Manager’, σε Ελβετικά και 

Φινλανδικά μέσα ενώ συνεργάζομαι με Ελληνικά έντυπα όπως το Agrenda  και έχω 

δημοσιεύσει στο Agricola της Καθημερινής. 

2015 Αθήνα Ελληνικό 
Κέντρο 
Βιοτόπων 
Υγροτόπων 
του Μουσείου 
Γουλανδρή 

Σύμβουλος  Ανέλαβα την επιμέλεια κειμένων για την έκθεση δύο περιβαλλοντικών μουσείων, του 

Μουσείου του Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου καθώς και του Μουσείου του Εθνικού 

Πάρκου Κορώνειας Βόλβης.  

2014 Τόγκο, Δ. 

Αφρική 

GCCA Climate 
Support Facility 
of the 
European 
Commission  

Σύμβουλος  H Αφρικανική Εταιρεία Βιοκαυσίμων κι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ABREC) 

αποτελεί τμήμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας EBID (Ecowas Bank for Investment and 

Development) κι εργάζεται με στόχο την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 

Δυτική Αφρική. Στα πλαίσια του έργου ανέλαβα την υλοποίηση της στρατηγικής 

επικοινωνίας παράγοντας τα ακόλουθα  υλικά: ιστοσελίδα  http://www.saber-abrec.οrg/, 

εταιρικό φυλλάδιο,  Newsletter. Διοργάνωσα και  υλοποίησα σεμινάρια κατάρτισης του 

προσωπικού με θέμα την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή.   

2012 Τόγκο, Δ. 

Αφρική 

GCCA Climate 
Support Facility 
of the 
European 
Commission  

 

Σύμβουλος  Η Παγκόσμια Συμμαχία για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GCCA) εργάζεται από το 

2007 με έδρα τις Βρυξέλλες με στόχο να ενισχύσει το διάλογο και συνεργασία σε θέματα 

κλιματικής αλλαγής ανάμεσα στην Ευρώπη και σε  αναπτυσσόμενες χώρες. Με σκοπό την 

παροχή τεχνικής ενίσχυσης προς την Αφρικανική Εταιρεία Βιοκαυσίμων κι Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ABREC)  ανέλαβα ως Σύμβουλος Επικοινωνίας εκ μέρους της GCCA να 

σχεδιάσω τη Στρατηγική Επικοινωνίας της Εταιρείας. Πέρα από την σύνταξη της 

στρατηγικής επικοινωνίας για την οποία σχεδίασα και Master Plan δράσεων αλλά και 

σχέδιο εφαρμογής της στρατηγικής επικοινωνίας με ποσοτικούς δείκτες αξιολόγησης των 

δράσεων κι αποτελεσμάτων της στρατηγικής, ανέλαβα κι υλοποίησα  τρία σεμινάρια 

κατάρτισης πάνω σε θέματα επικοινωνίας για το περιβάλλον και συγκεκριμένα με θέμα την 

κλιματική αλλαγή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την αρχή εξοικονόμησης 

ενέργειας.   

http://www.saber-abrec.οrg/
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2011- 12 Αθήνα Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

(ΑΣΟΕΕ), 

ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ, 

Ελληνικό 

Κέντρο 

Βιοτόπων 

Υγροτόπων 

(ΕΚΒΥ) 

Ερευνήτρια Ως οικονομολόγος εργάστηκα με αντικείμενο την ανάλυση της οικονομικής αξίας της 

Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού  Υλικού, και την αποτύπωση της προστιθεμένης αξίας που 

μπορεί να έχει για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Εκτός από την επιστημονική 

συνεισφορά ανέλαβα την ανεύρεση χρηματοδότησης κι επικοινωνία του έργου με την 

διάχυση πληροφοριών σε περίπου 300.000 άτομα μέσα από συνδυασμό μέσων  

(εφημερίδες, τηλεόραση). Ήμουν υπεύθυνη για τη δημιουργία βίντεο καθώς και για την 

ιστοσελίδα του έργου καθώς και για την ανεύρεση χορηγίας για την ενίσχυση των 

υποδομών της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Τέλος η μελέτη ενσωματώθηκε, με 

πρωτοβουλία που έλαβα, στο διάλογο που διεξάχθηκε στα πλαίσια της δημόσιας 

διαβούλευσης για τη στρατηγική της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα.   Ιστοσελίδα του έργου 

http://www.egenaueb.net/.                                                                 

2010 Αθήνα Φεστιβάλ 

ΓεωΣυναντήσεις 
Σύμβουλος  Το Φεστιβάλ ΓεωΣυναντήσεις για το Περιβάλλον και τις Επιστήμες διοργανώνεται σε 

ετήσια βάση και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και της Ελληνικής Εθνικής 

Επιτροπής UNESCO. Ανέλαβα στα πλαίσια του Φεστιβάλ τη διοργάνωση τριήμερης 

εκδήλωσης για την προστασία της βιοποικιλότητας όπου επιστήμονες παρουσίασαν στο 

κοινό επίκαιρα θέματα  γύρω από την βιοποικιλότητα και την προστασία της στην Ελλάδα.  

2009 - 

2010 

Αθήνα Πρόγραμμα 

Ηνωμένων 

Εθνών για το 

Περιβάλλον 

(UNEP MAP) 

Σύμβουλος 

περιβάλλοντος κι 

επικοινωνίας 

Το πρόγραμμα MEDPOL του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης των Ηνωμένων Εθνών (UNEP 

MAP)  εργάζεται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την προαγωγή της 

διεθνούς συνεργασίας ανάμεσα σε Μεσογειακά κράτη για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας 

μόλυνσης. Στα πλαίσια του έργου και στη βάση αξιολόγησης που κάναμε με την 

επιστημονική ομάδα του προγράμματος υπέβαλα πρόταση και υλοποίησα τη νέα 

ιστοσελίδα. Έγραψα τα κείμενα και συντόνισα την αναβάθμιση και επέκταση των 

ιστοσελίδων του οργανισμού.  

2010-13 Αθήνα Ένωση 

Πολιτών για 

την 

Παρέμβαση 

Σύμβουλος Το ΜΚΟ Ένωση Πολιτών για την Παρέμβαση δραστηριοποιείται με στόχο την 

ενδυνάμωση του διαλόγου γύρω από τη διαμόρφωση πολιτικών. Ως Σύμβουλος ήμουν 

υπεύθυνη για το Σχεδιασμό Στρατηγικής Επικοινωνίας και τη δημιουργία του εβδομαδιαίου 

Newsletter.  

http://www.egenaueb.net/
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2004 - 

2009 

Μεσόγειος 

(με έδρα την 

Αθήνα) 

MedWet/ 

Συνθήκη 

Ραμσάρ για 

τους 

Υγροτόπους 

Υπεύθυνη 

Επικοινωνίας 

 

Η Μεσογειακή Πρωτοβουλία της Συνθήκης Ραμσάρ για τους υγροτόπους (MedWet) 

εργάζεται για τη συνετή χρήση και την προστασία υγροτοπικών συστημάτων. Τα 

καθήκοντα μου κάλυπταν τρεις τομείς : στο επίπεδο της εσωτερικής οργάνωσης ήμουν 

υπεύθυνη για την επικοινωνία εντός του οργανισμού. Στο επίπεδο της επικοινωνίας με το 

κοινό ήμουν υπεύθυνη για την υλοποίηση της Στρατηγικής επικοινωνίας με τον 

ανασχεδιασμό και τη διαχείριση της ιστοσελίδας του οργανισμού καθώς και τον διαρκή 

σχεδιασμό και παραγωγή ενημερωτικών υλικών (φυλλαδίων, βίντεο, πόστερ, σποτάκια). 

Επιπλέον ήμουν υπεύθυνη για την ανεύρεση χορηγιών για τη στήριξη εκδηλώσεων του 

φορέα. Κύρια επιτεύγματα ήταν:  

• Η παραγωγή Newsletter  που στελνόταν σε μια λίστα 2500 μελών 

• Η υλοποίηση τεσσάρων μεγάλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ως Υπεύθυνη  

Επικοινωνίας.  

• Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και διαρκής 

επικαιροποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας  

• Η διοργάνωση  περίπου 20 εκδηλώσεων ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδου για τις οποίες συχνά ήμουν υπεύθυνη για την ανεύρεση 

χρηματοδότησης 

• Η διοργάνωση τριών διασκέψεων υψηλού επιπέδου με συμμετοχή εκπροσώπων 

υπουργικών αρχών αλλά  και διεθνών κι ερευνητικών φορέων καθώς και ΜΚΟ. Η 

οργάνωση εκθεσιακών περίπτερων σε διεθνείς διασκέψεις υψηλής προβολής, 

καθώς και πολλαπλές ημερίδες, συναντήσεις εργασίας κι εκδηλώσεις προβολής, 

ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης.  

2007-2005 Γαλλία, 

Πορτογαλία, 

Ιταλία, 

Ελλάδα  

(με έδρα την 

Αθήνα) 

INTERREG 

CODDE, 

Inventory, 

assessment and 

monitoring of 

Mediterranean 

Wetlands, 

MedWet – EU 

Commission 

DG 

Environment 

Υπεύθυνη 

Επικοινωνίας 

Πρόγραμμα ‘Δίκτυο πληροφόρησης και γνώσης για την αειφόρο  ανάπτυξη των 

υγροτόπων/ CODDE’. Με στόχο να υποστηρίξει τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη υγροτοπικών περιοχών το πρόγραμμα δημιούργησε εργαλεία 

απογραφής, παρακολούθησης κι αξιολόγησης υγροτοπικών συστημάτων.  Ήμουν υπεύθυνη 

για το σχεδιασμό της στρατηγικής δημοσιοποίησης  και διάδοσης αποτελεσμάτων του 

έργου. Ανάμεσα σε άλλα ανέλαβα τη δημιουργία ιστοσελίδας, cd rom, φυλλαδίου, και την 

παραγωγή επιστημονικών εγχειρίδιων του προγράμματος. Κατέθεσα τακτικές αναφορές για 

την παρακολούθηση κι αξιολόγηση των ενεργειών επικοινωνίας με βάση ποσοτικούς 

αντικειμενικούς δείκτες απόδοσης του έργου. Εκπροσώπησα το έργο ως υπεύθυνη 

επικοινωνίας  σε διεθνή συνέδρια, συναντήσεις εργασίας κι εκδηλώσεις.    
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2007 Ιορδανία, 

Λίβανος 

(με έδρα την 

Αθήνα) 

TWINMED 

Twinning of 

MedWet with 

RSCN and 

SPNL, 

MedWet – EU 

Commission 

DG 

Environment 

Υπεύθυνη 

Επικοινωνίας 

Πρόγραμμα ‘Συνεργασία  MedWet με τους  μη κυβερνητικούς φορείς SPNL και RSCN για 

μεταφορά τεχνογνωσίας  στη διαχείριση υγροτόπων σε Λίβανο και Ιορδανία’ 

Το πρόγραμμα είχε στόχο την τεχνική υποστήριξη σε αναπτυσσόμενες χώρες της 

Μεσογείου με μεταφορά τεχνογνωσίας για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό σχετικά με τη 

διαχείριση υγροτόπων στην Νότιο - Ανατολική Μεσόγειο. Στα πλαίσια του έργου 

συνεργάστηκα στενά με την ομάδα έργου για να αναπτύξουμε το κομμάτι δημοσίων 

σχέσεων κι επικοινωνίας και να παράγουμε τα απαραίτητα υλικά που περιλάμβαναν 

εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για διαχείριση υγροτοπικών οικοσυστημάτων σε Αραβόφωνες 

περιοχές της Μεσογείου καθώς και μια ιστοσελίδα αφιερωμένη στη δημοσιοποίηση των 

δράσεων του έργου. 

2007 Ιορδανία,  

Μαρόκο 

(με έδρα την 

Αθήνα) 

Dialogue on 

Water in the 

MENA, 

MedWet, 

INWENT 

(German 

Cooperation), 

Υπεύθυνη 

Επικοινωνίας 

Πρόγραμμα ‘Διάλογος για το Νερό στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική’ 

 

Στόχος του προγράμματος ήταν να διευκολύνει το διάλογο ανάμεσα σε χρήστες νερού σε 

δύο υγροτοπικές περιοχές ώστε  να στηρίξει την ολοκληρωμένη διαχείριση νερού στις 

περιοχές αυτές. Το πρόγραμμα συνέβαλλε επιτυχώς στην ανάπτυξη δύο τοπικών 

συμφωνητικών για βελτιωμένη χρήση του νερού: σύμβασης για τη χρήση νερού στο 

Μαρόκο και τοπικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση νερού στην Ιορδανία. Στα πλαίσια του 

έργου ανέλαβα ως υπεύθυνη  επικοινωνίας να αναπτύξω  υλικά επικοινωνίας και 

συγκεκριμένα ιστοσελίδα και ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου.  

2006-2004 Τυνησία, 

Αλγερία, 

Μαρόκο 

(με έδρα την 

Αθήνα) 

LIFE NAWN 

Protection of 

N. African 

Wetlands / 

MedWet – EU 

Commission 

DG 

Environment 

Υπεύθυνη 

Επικοινωνίας 

Πρόγραμμα LIFE ‘Προστασία υγροτόπων της Β. Αφρικής’ 

Στόχος του προγράμματος ήταν η βελτίωση της διαχείρισης υγροτόπων της Β. Αφρικής, 

μέσω μεταφορά τεχνογνωσίας από το MedWet κι ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας 

ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες.  Σε συνεργασία με τον περιφερειακό συντονιστή του 

προγράμματος ανέλαβα την αναβάθμιση και διαχείριση της ιστοσελίδας του έργου. 

Κατέθεσα τακτικές αναφορές για την πρόοδο των δράσεων επικοινωνίας χρησιμοποιώντας 

δείκτες για την απογραφή δράσεων και την αποτίμηση αποτελεσμάτων.  

2003 Αθήνα Πρόγραμμα 

Ηνωμένων 

Εθνών για το 

Περιβάλλον 

(UNEP MAP) 

Σύμβουλος  Υπεύθυνη για την επιμέλεια της επιστημονικής έκδοσης του Προγράμματος των Ηνωμένων 

Εθνών για θέματα διασυνοριακής μόλυνσης στη Μεσόγειο  θάλασσα.  Η μελέτη με τίτλο 

‘Assessment of Transboundary pollution issues in the Mediterranean’ εκπονείται ανά 

δεκαετία και αναλύει τις βασικές πηγές μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των 

κυρίων αιτίων που την προκαλούν με στόχο να αναδείξει πιθανές πολιτικές για την 

αντιμετώπιση της υποβάθμισης και  την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. 
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2004 Αθήνα Πρόγραμμα 

Ηνωμένων 

Εθνών για το 

Περιβάλλον 

(UNEP MAP) 

Σύμβουλος  Στα πλαίσια του έργου ανέλαβα έρευνα με στόχο την εφαρμογή μιας σειράς κριτηρίων στη 

σύνταξη καταλόγου φορέων της κοινωνίας των πολιτών ανά την Μεσόγειο που βρίσκονται 

σε συνεργασία με το  ‘Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης’ του Προγράμματος των Ηνωμένων 

Εθνών. Ανέπτυξα εφαρμογή επεξεργασίας δεδομένων για αποθήκευση κι αξιολόγηση 

ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων της έρευνας, υλοποίησα  στατιστική επεξεργασία των 

στοιχείων και υπέβαλα αναφορά με τα ευρήματα της μελέτης.   

2003-2004 Αθήνα Ελληνική 

ορνιθολογική 

εταιρεία 

Υπεύθυνη 

Επικοινωνίας 

Ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων κι επικοινωνίας ανέλαβα την παραγωγή υλικού 

επικοινωνίας. Ήμουν επίσης υπεύθυνη για αναζήτηση χορηγιών για την υποστήριξη 

δράσεων του οργανισμού. 

2003 Αθήνα Πρόγραμμα 

Ηνωμένων 

Εθνών για το 

Περιβάλλον 

(UNEP MAP) 

Σύμβουλος Ανέλαβα την επικαιροποίηση δεδομένων σε σχέση με φορείς της κοινωνίας των πολιτών 

που συνεργάζονται με το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών. Συγκέντρωσα 

πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τη σημασία τους για το έργο του Σχεδίου Δράσης 

και τις παρουσίασα σ’ ένα συνοπτικό σημείωμα σχετικά με τη Συνεργασία του UNEP MAP 

με την Κοινωνία των Πολιτών.  

2001 - 

2002 

Αθήνα Πρόγραμμα 

Ηνωμένων 

Εθνών για το 

Περιβάλλον 

(UNEP MAP) 

Σύμβουλος  Σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών εκπονεί 

μελέτη για θέματα διασυνοριακής μόλυνσης στη Μεσόγειο  με τίτλο ‘Assessment of 

Transboundary pollution issues in the Mediterranean’  δίνοντας σε λήπτες αποφάσεων 

πληροφορίες σχετικά με τα κύρια αίτια και τις επιπτώσεις της θαλάσσιας μόλυνσης στο 

περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Ανέλαβα τη συγγραφή κεφαλαίου με θέμα τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οικονομικής ανάπτυξης που αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί στην ΕυρωΜεσογειακή ζώνη σε σχέση με: 1) την ανάπτυξη της Εύρω-

Μεσογειακής συνεργασίας 2) την ανάπτυξη ζώνης ελευθέρου εμπορίου στις Αραβικές 

περιοχές 3)διακρατικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου 4) την συμφωνία ελεύθερου 

εμπορίου Νότου- Βορρά. Επίσης ανέπτυξα σενάριο σχετικά με πιθανές επιδράσεις 

μελλοντικών κοινωνικό – οικονομικών εξελίξεων σε θέματα διασυνοριακής μόλυνσης στη 

Μεσόγειο.   
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2002 – 03 Γενεύη, 

Ελβετία 

International 

Center for 

Trade and 

Sustainable 

Development 

Σύμβουλος   
To MKO International Center for Trade and Sustainable Development με έδρα τη Γενεύη 

εργάζεται για την έρευνα και την ανάλυση πολιτικών του διεθνούς εμπορίου καθώς και του 

θεσμικου πλαισίου που διέπει τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.  

Ανέλαβα την επιμέλεια συλλογικού τόμου που έχει αντικείμενο το εμπόριο αγαθών της 

βιοτεχνολογίας που συνδέονται κυρίως με εφαρμογές στη γεωργία αλλά και στη 

φαρμακευτική και τις επιπτώσεις των υψηλών αυτών τεχνολογικών αγαθών στην οικονομία 

αλλά και στο πλέγμα των διεθνών σχέσεων. Ο τόμος δημοσιεύτηκε με τίτλο ‘Trading in 

Genes’, Earthscan, London. 

2000 Γκουτζαράτ, 

Δ. Ινδίες 

ΙΔΙΚΙ Μέλος Ανθρωπιστικής 

Αποστολής 

Ως μέλος ανθρωπιστικής αποστολής με στόχο την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών των 

κατοίκων της περιοχής του Γκουτζαράτ μετά από ισχυρό σεισμό που έπληξε την επαρχία, 

ήμουν υπεύθυνη για την οργάνωση της διανομής ανθρωπιστικού υλικού (ρουχισμός, είδη 

υγιεινής). 

1999  Ν Δελχί, 

Ινδίες 

Center for 

Science and 

environment 

Δημοσιογράφος   Ως δημοσιογράφος για θέματα περιβάλλοντος  ήμουν υπεύθυνη για τη συγγραφή 

δημοσιογραφικών άρθρων  για θέματα διεθνών σχέσεων στη διαχείριση περιβαλλοντικών 

πόρων, του θεσμικού πλαισίου περιβαλλοντικής πολιτικής με κύρια αντικείμενα την 

κλιματική αλλαγή, το Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου, θέματα πράσινης φορολόγησης καθώς 

καθαρές μορφές ενέργειας.  

  

11. Επιπλέον Πληροφορίες (π.χ. Δημοσιεύσεις)  

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συνέδριο του Οργανισμού Τροφίμων του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, παρουσίαση της επιστημονικής δημοσίευσης  Valuing insurance services 

emerging from a gene bank: The case of the Greek Gene Bank, Ρώμη, 2015 

 

Συνάντηση εργασίας με θέμα την Εξπο του Μιλάνο, Ιταλικό Δίκτυο Δημοσιογράφων για τη Γεωργία, Μιλάνο, Ιταλία, 2015 

 

Συνάντηση εργασίας, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας  DG AGRI, ΕΕ, με θέμα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσιογράφων για θέματα Γεωργίας, 

Βρυξέλλες, 2015 

 

Συνάντηση εργασίας, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας  DG AGRI, ΕΕ, με θέμα την προώθηση της καινοτομίας στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, Βρυξέλλες 

2014 
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Διοργάνωση σεμιναρίου κατάρτισης σε θέματα Εταιρικής Επικοινωνίας, Τόγκο, Δυτική Αφρική , GCCA Climate Support Facility της ΕΕ, 2013 

 

Διοργάνωση σεμιναρίου κατάρτισης σε θέματα Εταιρικής Επικοινωνίας, Τόγκο, Δυτική Αφρική , GCCA Climate Support Facility της ΕΕ, 2012 

 

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα τη βιοποικιλότητα, Φεστιβάλ ΓεωΣυναντήσεις, Αθήνα 2010 

 

 Συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα INTERREG  ‘Δίκτυο πληροφόρησης και γνώσης για την αειφόρο ανάπτυξη των υγροτόπων’,  

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2008 

 

Εκτέλεση δράσεων για το σκέλος των επιδεικτικών ενεργειών και υλικών διάδοσης, συγκεκριμένα: 

-Σχεδιασμός συνεδρίου για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και παρουσίαση τελικών υλικών διάχυσης των αποτελεσμάτων μεταξύ άλλων, 

ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με εδαφικά στοιχεία για τους υγροτόπους, σειρά εκδόσεων του προγράμματος, cd- rom, φυλλάδιο στην Παγκόσμια 

Διάσκεψη Κρατών μελών της Συνθήκης Ραμσάρ για τους Υγροτόπους, Καμπάλα, Ουγκάντα 2007 

 

- Μέλος οργανωτικής επιτροπής για το σχεδιασμό του τεχνικού σεμιναρίου στα πλαίσια της Παγκόσμιας Διάσκεψης με θέμα ‘Πολιτιστικές 

αξίες των υγροτοπικών συστημάτων ανά τον κόσμο και ομιλητές από το διεθνή χώρο,  καταγραφή και ρόλος των αξιών στη διαχείριση και 

προστασία των υγροτόπων’  

 

- Διοργάνωση εκθεσιακού περίπτερου ανάδειξης έργων για τους Μεσογειακούς υγροτόπους κι ανάμεσα σε άλλα για το έργο INTERREG  ‘Δίκτυο 

πληροφόρησης και γνώσης για την αειφορική ανάπτυξη των υγροτόπων’ με αντικείμενο μεταξύ άλλων την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων για τη 

διαχείριση υγροτοπικών οικοσυστημάτων 

                                                                            

7η Διάσκεψη Μεσογειακών Κρατών μελών της Συνθήκης Ραμσάρ για τους Υγροτόπους, Καμπάλα, Ουγκάντα 2007                                                                           

- Γραμματειακή υποστήριξη στη διοργάνωση της Διάσκεψης, παρουσίαση στρατηγικής επικοινωνίας για τους Μεσογειακούς υγροτόπους καθώς 

και των υλικών διάδοσης και δράσεων επικοινωνίας για την εφαρμογή της Συνθήκης Ραμσάρ και την προστασία των Μεσογειακών υγροτόπων  

 

Συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα INTERREG  ‘Δίκτυο πληροφόρησης και γνώσης για την αειφορική ανάπτυξη των υγροτόπων’, Καμάργκ, 

Γαλλία, Ιούνιος 2007 

Εκτέλεση δράσεων για το σκέλος των επιδεικτικών ενεργειών και υλικών διάδοσης, συγκεκριμένα: 

- Γραμματειακή υποστήριξη στη διοργάνωση της συνάντησης εργασίας  με διεθνή  συμμετοχή. Αναφορά για την εξέλιξη δράσεων στο σκέλος 

της επικοινωνίας, μεταξύ άλλων ηλεκτρονικής βάσης εδαφικών δεδομένων υγροτοπικών οικοσυστημάτων για τις συμμετέχουσες χώρες 

 

Συνάντηση εργασίας ερευνητικών κέντρων μελών του MedWet για την προστασία υγροτόπων, Καμάργκ, Γαλλία, Ιούνιος 2007 

- Γραμματειακή υποστήριξη στη διοργάνωση της συνάντησης εργασίας. Ανασκόπηση εθνικών και διεθνών πρακτικών στον τομέα επιδεικτικών 

ενεργειών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης για την προώθηση ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης του κοινού σε 

θέματα υγροτόπων και για την εφαρμογή της Συνθήκης Ραμσάρ  στη Μεσόγειο 
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Συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα INTERREG  ‘Δίκτυο πληροφόρησης και γνώσης για την αειφορική ανάπτυξη των υγροτόπων’,  Λισαβώνα, 

Πορτογαλία, Μάρτιος 2007 

Γραμματειακή υποστήριξη στη διοργάνωση της συνάντησης εργασίας Εκτέλεση δράσεων για το σκέλος των επιδεικτικών ενεργειών και υλικών 

διάδοσης, συγκεκριμένα: 

- Σχεδιασμός εργαλείων για ανάλυση κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων που επηρεάζουν στην πράξη την προστασία του περιβάλλοντος στις 

περιοχές εφαρμογής του προγράμματος  

- Σχεδιασμός παρουσίασης του προγράμματος σε διεθνή συνέδρια μεταξύ άλλων των Παγκόσμιων Συσκέψεων της Συνθήκης Ραμσάρ 

- Παρουσίαση ιστοσελίδας του προγράμματος 

 

Συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα INTERREG  ‘Δίκτυο πληροφόρησης και γνώσης για την αειφορική ανάπτυξη των υγροτόπων’, Αθήνα, 

Οκτώβριος 2006 

- Γραμματειακή υποστήριξη στη διοργάνωση της συνάντησης εργασίας για το πρόγραμμα INTERREG . Προγραμματισμός υλοποίησης 

ενεργειών και παραγωγής υλικού διάδοσης  του προγράμματος 

 

6η Διάσκεψη Μεσογειακών Κρατών μελών της Συνθήκης Ραμσάρ για τους Υγροτόπους, Τιπάζα, Αλγερία, 2004 

- Γραμματειακή υποστήριξη στη διοργάνωση της Διάσκεψης Παρουσίαση στρατηγικής επικοινωνίας για τους Μεσογειακούς υγροτόπους  

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ   

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ                                                                                                                                                                                                                                       

Xepapadeas Α., P. Ralli, E. Kougea, S. Spyrou, N. Stavropoulos, V. Tsiaousi, and A. Tsivelikas. 2014. Valuing insurance services emerging from a 

gene bank: The case of the Greek Gene Bank. Ecological Economics 97: 140–149.                                                                                                                                                                                                                                                             

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ                                                                                                                                                                                                                                                          

Scoullos M, Malotidi V, Spirou S, Constantianos V (2002) Integrated Water Resources Management in the Mediterranean, GWP-Med and MIO-

ECSDE, Athens 

Global Environmental Negotiations 2 Poles Apart (2001) eds Agarwal A, Narain  S, Sharma A, Imchen A, Center for Science and Environment, 

Thompson Press, New Delhi  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Trading in genes Development perspectives on biotechnology, trade and sustainability (2005) Meléndez Ortiz R, Sanchez V (eds), International 

Center for Trade and Sustainable Development, Earthscan (responsible for reviewing drafts of the book) 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

 

Επιλεγμένα δημοσιεύματα του περασμένου έτους: 

 

Πρώτα ανοιχτό μυαλό και μετά Πανεπιστήμιο θέλει η γεωργία, Agrenda, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Οκτώβριος 2016 

http://66.102.9.132/search?q=cache:-N0j5RNN29wJ:www.gwpmed.org/files/IWRM%2520EN.pdf+IWRM+Scoullos,+Spirou,+Malotidi&hl=el&ct=clnk&cd=1&gl=gr
http://csestore.cse.org.in/store1.asp?sec_id=1&subsec_id=6
http://www.earthscan.co.uk/?TabId=323&v=449763
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Noch einmal mit mehr Schwung,   Agrar Manager (Γερμανικό περιοδικό) Οκτώβριος 2016 

Πολλά τα εμπόδια στη διάδοση της «έξυπνης γεωργίας» στην Ευρώπη, συμπεραίνει το Συνέδριο των COPA-COGECA,  Agro24 Οκτώβριος 2016 

Νέες προτεραιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης έθεσε η Κομισιόν στο Κορκ, Agro24 Οκτώβριος 2016 

Ποτίζοντας τα χωράφια μέσω ίντερνετ,  Agricola, Καθημερινή, Ιούλιος 2016 

Η τιμή στο αιγοπρόβειο δεν κινδυνεύει άμεσα – Περιορισμένης οικονομικής σημασίας η Συμφωνία για τη φέτα με τη Νότια Αφρική,  Agricola, 

Καθημερινή, Ιούνιος 2016 

Φοροελαφρύνσεις και μειωμένες εισφορές ο Ευρωπαϊκός κανόνας,  Agricola, Καθημερινή, Μάιος 2016 

Mit Gebalter Faust,  Agrar Manager Μάρτιος 2016 

Grèce Les impôts doublent, La France Agricole (Γαλλικό περιοδικό), Νοέμβριος 2015 
 

 

 

 


