Προϋπηρεσία και εργασία
Συνοπτικά οι κυριότεροι σταθμοί στην επαγγελματική μου καριέρα, από την
αποφοίτησή μου από το Τμήμα Δασολογίας μέχρι και σήμερα, έχουν ως ακολούθως:
(1) Από το 1977 έως το 1983 διετέλεσα δασολόγος μελετητής. Κατά τη διάρκεια
της περιόδου αυτής εκπόνησα μεγάλο αριθμό (πάνω από 40) Δασοπονικών –
Διαχειριστικών και λοιπών μελετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους
φορείς.
(2) Στις 15 Απριλίου του 1983 διορίστηκα ως Δασολόγος στο Υπουργείο
Γεωργίας και υπηρέτησα μέχρι τις 21 Μαίου 1985 στο Δασαρχείο Κόνιτσας. Την
ημερομηνία αυτή μετατέθηκα στο Δασαρχείο Ιωαννίνων.
(3) Τον Μάρτιο του 1987 αποσπάσθηκα για 6 μήνες στο Ίδρυμα Δασικών
Ερευνών Θεσσαλονίκης.
(4) Από 1 Σεπτεμβρίου 1987 μέχρι και 31 Αυγούστου 1989 παρακολούθησα με
υποτροφία μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος
και του διπλώματος Master of Science στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
του Διεθνούς Κέντρου Ανωτέρων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών (I.C.A.M.A.S).
(5) Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο Μεσογειακό
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων επέστρεψα στο Δασαρχείο Ιωαννίνων τον Σεπτέμβριο
του 1989.
(6) Στις 06- 06 – 1991 έγινα δεκτός από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος του Α. Π. Θ. για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
(7) Στις 11 - 11 – 1991 αποσπάσθηκα για ένα (1) χρόνο στο Σταθμό Γεωργικής
Έρευνας Ιωαννίνων, για να συμμετάσχω στο χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ο.Κ.
ερευνητικό πρόγραμμα, με Κωδ. Αριθ. Συμ. 8001-CT90-0002 και με θέμα “Ανάλυση
και εξεύρεση προτύπων της λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση
με την διαχείριση του αγροτικού χώρου, σε Μεσογειακές περιοχές αργής
ανάπτυξης”.
(8) Επέστρεψα στο Δασαρχείο Ιωαννίνων στις 10 - 11 – 1992, όπου και
προσέφερα τις υπηρεσίες μου μέχρι τις 18 - 05 – 1994, οπότε και αποσπάστηκα εκ νέου
στο Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων για ένα (1) έτος, ασχολούμενος με το
παραπάνω ερευνητικό πρόγραμμα.
(9) Επέστρεψα στο Δασαρχείο Ιωαννίνων στις 17 - 05 - 1995 και μετά δύο μήνες
στις 17 - 07 - 1995 αποσπάστηκα εκ νέου, για ένα (1) έτος στο Σταθμό Γεωργικής
Έρευνας Ιωαννίνων, απ’ όπου και πάλι επέστρεψα στο Δασαρχείο Ιωαννίνων.
(10) Την 23 - 08 - 1996 ορκίστηκα στη θέση του τακτικού Καθηγητή στο τμήμα
Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, όπου και
εξακολουθώ να παρέχω τις υπηρεσίες μου.
(11) Για την διετία 1997-1998 διετέλεσα Πρόεδρος του Δ. Σ. της Βιομηχανίας
Αξιοποίησης Δασικού Πλούτου Ηπείρου Α.Ε.

