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Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

Απόφοιτος Β΄ δέσµης, Πτυχιούχος 2
ου

 Γενικού Λυκείου Ροδου1991.  
 
 
Γ. ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

Απόφοιτος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της Φεράρας  (Ιταλία) στο τµήµα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ των θετικών επιστήµων 
µε ειδίκευση στη ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ. Βαθµολογία αποφοίτησης εκατόν τρία στα εκατόν δέκα (103/110) µε 
αντιστοίχιση στη δεκαβάθµια κλίµακα εννέα και είκοσι δέκατα (9,20/10) άριστα. 
Πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το Ν. 741/77, το άρθρο 78 του Ν. 1566/85 και το άρθρο 7 παρ.13  του Ν. 2158/93 και 
λαµβάνοντας υπόψη την αίτηση µε αριθ. πρωτ. 21912 της 10 Νοέµβριου 1999, τα διαπιστωτικά έγγραφα που 
υποβλήθηκαν, καθώς και τις κρίσεις των αρµόδιων οργάνων του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α αναγνωρίζεται ο τίτλος σπουδών 
LAUERA IN SCIENZE BIOLOGICHE (indirizzo fisiopatologico) που απονεµήθηκε από το UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DI FERARRA FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI FERARRA ITALIA την 13 Ιουλίου 1999 
εις τον κ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ως πτυχίο ισότιµο και αντίστοιχο προς τα απονεµόµενα από τα Τµήµατα Βιολογίας 
των Σχολών θετικών Επιστήµων των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Αριθµός πράξης 3/63/2000.  

 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Τα τελευταία δυο χρόνια της σχολής εργάστηκα στο ίδρυµα της φαρµακολογίας στο τµήµα της πνευµονολογίας και η 
συλλογή πειραµατικών δεδοµένων οδήγησε στη συγγραφή της πειραµατικής πτυχιακής µου µε τίτλο: «Εντοπισµός και 
κινητικά αποτελέσµατα του αποδέκτη ΝΚ1 στον κυκλικό και επιµήκη µυϊκό ιστό του κόλον και ίλεω του ανθρώπινου 
λεπτού εντέρου». 

 
 
∆. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ  

Από  τις  15/06/2015,  κάτοχος  µεταπτυχιακού  διπλώµατος  του  Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστηµών, Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση».   
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Σεισµός και Αντισεισµική Προστασία στο Σχολικό Χώρο στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο ανάπτυξη. 
 
  

Ε. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

 Από 01/07/2015 έως σήµερα υπηρετώ στο 3ο ΓΕΛ Ρόδου.  

 Από 1/09/2014 έως 30/06/2015 υπηρέτησα ως Υποδιευθυντής στο Γυµνάσιο Ιαλυσού Καλλιπάτειρα. 

 Από 15/01/2014 έως 30/08/2014 υπηρέτησα ως Αναπληρωτής ∆ιευθυντής στο Γυµνάσιο Ιαλυσού 
Καλλιπάτειρα. 
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 Από 1/09/2011 έως 14/01/2014 υπηρέτησα ως Υποδιευθυντής στο Γυµνάσιο Ιαλυσού Καλλιπάτειρα.  
 

 Από 1/09/2010 έως 30/08/2011 υπηρέτησα στο Γυµνάσιο Ιαλυσού Ρόδου ως εκπαιδευτικός και υπεύθυνος του 
εργαστηρίου φυσικών επιστηµών του σχολείου. 

 
 Από 1/09/2008 έως 30/08/2010 υπηρέτησα στο Γυµνάσιο Ιαλυσού Ρόδου ως εκπαιδευτικός και υπεύθυνος του 

εργαστηρίου φυσικών επιστηµών του σχολείου. Παράλληλα διετέλεσα εθελοντής συνεργάτης του ΕΚΦΕ Ρόδου-
Νότιας ∆ωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2008-2010 µε καθήκοντα προετοιµασίας των πειραµάτων βιολογίας 
του γυµνασίου και λυκείου στις συγκεντρώσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου. 

 Από 1/09/2007 έως 30/08/2008 υπηρέτησα στην οργανική µου θέση στο Γυµνάσιο Ιαλυσού Ρόδου. 

 Από 1/09/2006 έως 30/08/2007 υπηρέτησα µε απόσπαση στο Γυµνάσιο Καλυθιών Ρόδου, στο 3ο Λύκειο 
Ρόδου και στο Μουσικό Λύκειο Ρόδου. 

 Από 1/09/2004 έως 30/08/2006 υπηρέτησα στο Γυµνάσιο Λ.Τ. Γενναδίου Ρόδου, κατόπιν διορισµού µου, µε την 
υπ’ αριθµόν 87674/∆

2
/31-8-2004 (ΦΕΚ 231 τ.Γ’/31-8-2004) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το σχολικό έτος 2005-2006 διετέλεσα 

υπεύθυνος του εργαστηρίου φυσικών επιστηµών του σχολείου. 

 Από την 1/09/2003 έως 31/06/2004 παρέδιδα µαθήµατα Βιολογίας σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου και Τ.Ε.Ε σε 
οργανωµένα φροντιστήρια.   

 Από την 1/06/2003 έως 31/12/2003 εργάσθηκα ως υπεύθυνος πωλήσεων τοµέα στην εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 
που είναι ελληνική εµπορική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά στον κλάδο των 
τροφίµων. 

 Από την 1/11/2001 έως 28/02/2003 εργάσθηκα στον όµιλο εταιριών παραγωγής ευρύαλων ψαριών  
Ιχθυοκαλλιέργειες Σύµης Α.Ε. (Simi-Fish) ως προϊστάµενος βιολόγος στον τοµέα της πάχυνσης. 

 
 
Ζ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   

 Συγγραφή βιβλίου µε τίτλο: «Σεισµός και Αντισεισµική Προστασία στο Σχολικό Χώρο στο Πλαίσιο της 
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο ανάπτυξη – Πειραµατική Έρευνα µε Χρήση Ποσοτικών Μεθόδων» ΙSBN: 
978-960-93-7250-3 © 2015 Χατζηνικόλας Μιχαήλ.  

 Συγγραφική επιµέλεια του βιβλίου µε τίτλο: «Στα µονοπάτια των εκπαιδευτικών σχολικών δράσεων – Οι 
µαθητές πρωταγωνιστούν» ΙSΒΝ: 978-618-80486-9-0 © 2014 Εκδόσεις ΕΥ∆ΗΜΟΣ. 

 Συγγραφική επιµέλεια του βιβλίου µε τίτλο: «Παραδοσιακά τραγούδια του γάµου – Παινέµατα της νύφης και 
του γαµπρού» ΙSΒΝ: 978-618-80486-8-3 © 2014 Εκδόσεις ΕΥ∆ΗΜΟΣ. 

 Συγγραφική επιµέλεια του βιβλίου µε τίτλο: «Περιήγηση στα µονοπάτια της βιώσιµης ανάπτυξης – 
Προσεγγίσεις σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητηµάτων» ΙSΒΝ: 978-618-814191-0-2 © 2014 Εκδόσεις 
ΕΥ∆ΗΜΟΣ. 

 Τεχνική επιµέλεια του βιβλίου µε τίτλο: «Βιοκλιµατικός σχεδιασµός σχολικών κτιρίων – Μελέτη περίπτωσης: 
Το γενικό λύκειο Ιαλυσού Ρόδου» ΙSΒΝ: 978-618-80486-6-9 © 2014 Εκδόσεις ΕΥ∆ΗΜΟΣ. 

 Συγγραφή βιβλίου µε τίτλο: «∆ιερεύνηση ∆εδοµένων ∆ιδακτικών Παρεµβάσεων - Αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών δράσεων µε χρήση ποσοτικών µεθόδων» ΙSBN: 978-618-80486-5-2 © 2013 Εκδόσεις 
ΕΥ∆ΗΜΟΣ.  

 Συγγραφή βιβλίου µε τίτλο: «∆ιδακτικές Προσεγγίσεις στη Βιολογία Γενικής Παιδείας της Γ΄ λυκείου – 
Εφαρµογές µε χρήση νέων τεχνολογιών» ΙSBN: 978-618-80486-1-4 © 2013 Εκδόσεις ΕΥ∆ΗΜΟΣ.  

 Συγγραφή ψηφιακής έκδοσης οδηγιών για την «Πραγµατοποίηση ∆ιδακτικών Επισκέψεων µε µετακίνηση 
µαθητών» ΙSΒΝ: 978-618-80217-0-9 © 2012 Σχολική Βιβλιοθήκη Γυµνασίου Ιαλυσού.  

 Συγγραφική επιµέλεια του βιβλίου µε τίτλο: «Ο Ρόλος των Σχολικών ∆ραστηριοτήτων, ∆ιδακτικές 
Παρεµβάσεις στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» ΙSΒΝ: 978-960-93-4224-7 © 2012 Σχολική Βιβλιοθήκη 
Γυµνασίου Ιαλυσού.  
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Η. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

 Εκπόνηση εργασίας µε τίτλο: «Αξιοποίηση του διαδικτύου στη διδασκαλία της Γυµνασιακής Βιολογίας και 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»  που παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για 
τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ∆ιδακτική Πράξη» και 
διεξήχθη στη Σύρο, 8-10 Μαΐου 2009.  

 Εκπόνηση εργασίας µε τίτλο: «Απόψεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 για την αξιοποίηση του διαδικτύου 
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που παρουσιάστηκε στο 8ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ένωσης 
Ελλήνων Φυσικών και διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης, 26-29 Μαρτίου 2009. 

 Εκπόνηση εργασίας µε τίτλο: «Παραγωγή ιχθύων σε µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας – Συνέπειες στο 
περιβάλλον» που παρουσιάστηκε στο 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και διεξήχθη στην Αθήνα, 15-17 ∆εκεµβρίου 2006. 

 
 
Θ. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 

 Εισήγηση µε τίτλο: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Σεισµός και αντισεισµική προστασία στο σχολικό χώρο - 
Προτάσεις βελτίωσης των προληπτικών µέτρων αντισεισµικής προστασίας» στην ηµερίδα που διοργάνωσε 
το Γυµνάσιο Ιαλυσού σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ιαλυσού, την Α΄ ΕΛΜΕ ∆ωδεκανήσου και το Τµήµα 
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης της ∆/µιας Εκπ/σης ∆ωδεκανήσου στις 20/3/2010.   

 Εισήγηση µε τίτλο: «∆ιαχείριση εκπαιδευτικών ψηφιακών ταινιών (βίντεο)» στην εκπαιδευτική συνάντηση για 
καθηγητές ΠΕ04 Γυµνασίου/Λυκείου που διοργάνωσε ο σχολικός σύµβουλος των φυσικών επιστηµών της ∆/µιας 
Εκπ/σης ∆ωδεκανήσου σε συνεργασία µε το ΕΚΦΕ Ρόδου Νότιας ∆ωδεκανήσου στις 15/12/2009.   

 Εισήγηση µε τίτλο: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και ιστοσελίδας αγωγής υγείας για τα αντιβιοτικά και 
την υγιεινή στην Ευρώπη» στην εκπαιδευτική συνάντηση για καθηγητές ΠΕ04 Γυµνασίου/Λυκείου, µε αφορµή 
την παγκόσµια ηµέρα αντιβιοτικών, που διοργάνωσε το γραφείο αγωγής υγείας σε συνεργασία µε το σχολικό 
σύµβουλο των φυσικών επιστηµών της ∆/µιας Εκπ/σης ∆ωδεκανήσου στις 11/11/2008. 

 Εισήγηση µε τίτλο: «Αξιολόγηση του ∆ιαδικτύου στη διδασκαλία της Βιολογίας και των αρχών της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» στην εκπαιδευτική συνάντηση για καθηγητές ΠΕ04 Γυµνασίου που διοργάνωσε 
ο σχολικός σύµβουλος των φυσικών επιστηµών της ∆/µιας Εκπ/σης ∆ωδεκανήσου στις 29/01/2008.   

 
 

Ι. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ  

 Επιµορφωτής στην Εισαγωγική Επιµόρφωση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Α΄ Φάση στις περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 95892/∆3/06-08-2009 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και την υπ’ αριθµ. 
22/18-9-2008 πράξη του Συντονιστικού Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. Πειραιά, για το χρονικό διάστηµα από 24 
Αυγούστου ως και 4 Σεπτεµβρίου 2009.   

 Επιµορφωτής στην Εισαγωγική Επιµόρφωση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Α΄ Φάση στις περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 95478/∆3/31-07-2008 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και την υπ’ αριθµ. 
30/18-8-2008 πράξη του Συντονιστικού Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. Πειραιά, για το χρονικό διάστηµα από 25 
Αυγούστου ως και 5 Σεπτεµβρίου 2008.   

 Επιµορφωτής στην Εισαγωγική Επιµόρφωση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Β΄ Φάση σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. 94731/∆3/31-08-2007 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και την υπ’ αριθµ. 20/06-2-2008 πράξη του Συντονιστικού 
Συµβουλίου του Π.Ε.Κ. Πειραιά, για το χρονικό διάστηµα από 24 Φεβρουαρίου ως και 22 Μαρτίου 2008.   

 Επιµορφωτής στην Εισαγωγική Επιµόρφωση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Α΄ Φάση στις περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου  το σχολικό έτος 2006-2007.   

 
 
Κ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 Περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων ως µέσο οικοτουριστικών 
πρακτικών – ∆υνατότητες στο νησί της Ρόδου σχολικό έτος 2014-2015. 
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 Περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Αγαπάµε τον τόπο µας 8 αναδεικνύουµε τα τοπικά προϊόντα» το 
σχολικό έτος 2012-2013.  

 Περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Ένας φίλος από τα 8 έγκατα της Γης που ποτέ δεν µας ξεχνά» το 
σχολικό έτος 2012-2013.  

 Περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Τεχνολογία και περιβαλλοντικός σχεδιασµός – Υλοποίηση 
εκπαιδευτικών δράσεων µέσα από ένα εκπαιδευτικό ταξίδι» το σχολικό έτος 2011-2012. 

 Περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Ελιά του ήλιου θυγατέρα» το σχολικό έτος 2010-2011. 

 Πρόγραµµα αγωγής υγείας µε τίτλο: «Ελιά Ελαιόλαδο – ∆ιατροφικές συνήθειες» το σχολικό έτος 2010-2011.   

 Περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «O θαυµαστός κόσµος ενός ξεχασµένου βασιλείου» το σχολικό έτος 
2009-2010.  

 Περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Γκιζάνι ένας πρωταθλητής επιβίωσης» το σχολικό έτος 2009-2010. 

 Πρόγραµµα Κ.Ε.Θ.Ι. µε τίτλο: «Πετυχηµένες γυναίκες & πετυχηµένοι άνδρες» στο πλαίσιο επιµορφωτικού και 
Παρεµβατικού προγράµµατος (Πράξη 4.1.1.α του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) µε τίτλο: «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και 
Παρεµβατικά προγράµµατα για την προώθηση της ισότητας των φύλλων» το σχολικό έτος 2007-2008. 

 Περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Παρατηρώ, καταγράφω και παρεµβαίνω προσεισµικά στη σχολική 
τάξη» το σχολικό έτος 2007-2008.   

 Περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Προστασία κτιριακών κατασκευών και εγκαταστάσεων» το σχολικό 
έτος 2007-2008.   

 Περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Παραγωγή ιχθύων σε µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας – Συνέπειες στο 
περιβάλλον» το σχολικό έτος 2005-2006 στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.  

 
 

Λ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Συνεργασία µε το τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης για την υλοποίηση 
και το συντονισµό του προγράµµατος της πρακτικής άσκησης των φοιτητών το οποίο πραγµατοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια της ακαδηµαϊκής χρονιάς 2013-2014 στο πλαίσιο του µαθήµατος της «Σχολική Παιδαγωγικής».      

 Υπεύθυνος Οργάνωσης Ηµερίδας  µε τίτλο: «Ελιά του Ήλιου Θυγατέρα & Ελιά Ελαιόλαδο – ∆ιατροφικές 
συνήθειες» που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυµνασίου Ιαλυσού στις 
08/05/2011. 

 Υπεύθυνος Οργάνωσης Ηµερίδας µε τίτλο: «Σεισµός και αντισεισµική προστασία στο σχολικό χώρο» σε 

συνεργασία µε το ∆ήµο Ιαλυσού, την Α΄ΕΛΜΕ ∆ωδεκανήσου και το τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης ∆/µιας 
∆ωδεκανήσου που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυµνασίου Ιαλυσού στις 
20/03/2010.  

 Κατασκευή προσωπικής ιστοσελίδας για τη βιολογία µε τίτλο: «∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ and moreV» 
http://users.sch.gr/mchatzinik 

 Κατασκευή καναλιού στο you.tube.com για τη βιολογία µε τίτλο: «∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ and moreV» 
http://www.youtube.com/mchatzinik 

 ∆ηµιουργία παρουσίασης της ύλης της Βιολογίας της Α’ & Γ’ γυµνασίου,  Β’ & Γ’ Λυκείου σε CD-Power 
Point. 

 
 
Μ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

 Επιµορφωτικό πρόγραµµα «∆ιαχείριση προβληµάτων σχολικής τάξης» συνολικής διάρκειας 80 ωρών. Το 
πρόγραµµα διοργανώθηκε από το Τµήµα  Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 
υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2007-2008.   
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 Επιµόρφωση στο Β΄ επίπεδο για την χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία (23/11/2008). 

 Επιµόρφωση στο Α΄ επίπεδο σε βασικές δεξιότητες των τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση (10/03/2005). 

 Εισαγωγική Επιµόρφωση Νεοδιόριστων που πραγµατοποιήθηκε στο Περιφερειακό Επιµορφωτικό Κέντρο του 

Πειραιά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 45/1999 (ΦΕΚ46τ.Α’) το σχολικό έτος 2004-2005.  
 

 
Ν. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 Συµµετοχή στο σεµινάριο του Μετσόβιου Πολυτεχνείου µε αντικείµενο την Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών και 
Στελεχών Εκπαίδευσης (Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης) σε θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης από την Ε.Ε. Πράξης (23/03/2008). 

 Συµµετοχή στο σεµινάριο του ΟΕΠΕΚ (Οργανισµός επιµόρφωσης εκπαιδευτικών) µε τίτλο: «Σύγχρονες 
διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής-δηµιουργικής σκέψης» (ΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ, Ρόδος 2007). 

 Συµµετοχή στο 2
ο
 επιστηµονικό σεµινάριο για το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση στη 

Ρόδο (4-6 Μαΐου 2007). 

 Συµµετοχή στο 9
th
 annual meeting European Neuropeptide club µε τίτλο «Neuropeptide Research towards the 

next Millenium» under the Auspices of the University of Ferarra (2-15 Μαΐου 1999). 
 
 

Ο. ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ   

 Ηµερίδα µε τίτλο: «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη και Τοπικές Κοινωνίες» που διοργανώθηκε από το 
∆ήµο Ροδίων και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου (16/05/2008).    

 Επιµορφωτική διηµερίδα για την παρουσίαση των νέων διαθεµατικών βιβλίων (3-4/09/2007). 

 Επιµορφωτική ηµερίδα για την παρουσίαση των νέων διαθεµατικών βιβλίων (05/2006).  

 Ηµερίδα µε τίτλο: «To νέο διαθεµατικό πρόγραµµα σπουδών για τις φυσικές επιστήµες στο σχολείο» που 
οργάνωσε το περιφερειακό τµήµα νοτίου αιγαίου της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών και η ∆/νση ∆/βάθµιας Εκπ/σης 
∆ωδεκανήσου υπό την αιγίδα του Υπουργού Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής (11/03/2006). 

 Επιµορφωτική ηµερίδα µε τίτλο: «Σχολικά προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης - Ενηµέρωση για τις 
δυνατότητες και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του ΚΠΕ Πεταλούδων» που οργάνωσε το ΚΠΕ Πεταλούδων 
και ο ∆ήµος Πεταλούδων σε συνεργασία µε τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής εκπ/σης της ∆/µιας Εκπ/σης 
Νοτίου συγκροτήµατος του νοµού ∆ωδεκανήσου (26/11/2005).   

 Επιµορφωτική ηµερίδα µε τίτλο: «∆ιαβάζω µέσα στο νερό, το άλφα το βήτα και το ρω8» που οργάνωσε το 
τµήµα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε το δίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Ρόδου (02/11/2006). 

 
 
Π. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 Ιταλικά (Κρατικό πιστοποιητικό επιπέδου ΙΙ «άριστη γνώση» (Αριθµ.Πρωτ.42508/30-4-2003). 
 
 
Ρ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 

 Απονοµή βαθµού Υπίλαρχου µετά από µετεκπαίδευση στις 01/09/2005.   

 Στρατιωτική θητεία στα τεθωρακισµένα ως δόκιµος έφεδρος αξιωµατικός του Ελληνικού στρατού από 24/09/1999 
έως 24/10/2001. 
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Σ. ΑΛΛΑ ΕΝ∆ΙAΦΕΡΟΝΤΑ 

 ∆ιαδικτυακά ταξίδια, Ζωγραφική, Ψάρεµα. 


