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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ∆ΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΚΚΑΒΑ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ , ΣΥΖΥΓΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:   ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  ΦΙΛΙΑΣ 65, ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  ∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ, 2 ΤΕΚΝΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  26410-55054 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  2641049638 -2641039007 
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  6973694770 – 6972804428 
FAX:     26410-49645 
Email:     fdeli@trihonida.gr 
 
 
 
ΜΟΡΦΩΣΗ 
 
- ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (1978) 
- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ- ΕΠΙΠΕ∆Ο PROFICIENCY (1976) 
- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ CLAYTON 

COLLEGE/USA (2000) 
 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 
- ∆ιοίκηση Υλικών – ΕΛΚΕΠΑ 
- Εκτίµηση Προϋπολογιστικού κόστους – ΕΑΒ 
- Αγγλική Ορολογία – Επαγγελµατικά Αγγλικά 800 ώρες - ΕΑΒ 
- Τεχνικές Στρατηγικής ∆ιαχείρισης Υλικών και Υπηρεσιών – HUMANTEC 
- Εσωτερικών Ελεγκτών Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9000-NOTOS 

GROUP, IRCA No Εισηγητού : Α012740 
- Project Management (∆ιαχείριση Προγράµµατος)- EUROCOM 
- Χρήση Η/Υ- Προγράµµατα Windows (ECDL) 
 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
Α. ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
ΑΠΟ 01/10/2008-ΣΗΜΕΡΑ 
 
∆ηµοτική Υπάλληλος ∆ήµου Αγρινίου, ∆/νση προγραµµατισµού. 
Απόσπαση στην ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε µε άδεια Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΟΤΑ στην θέση 
της ∆ιευθύντριας.  
 
ΑΠΟ 01-10-2005 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 
∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών, Κοινωνικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών της ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α 
Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. µε αντικείµενο δραστηριοτήτων την 
έρευνα, διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραµµάτων ( 
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Αγροτικής Ανάπτυξης – Κοινωνικής Προνοιας- Μελέτες προς ΟΤΑ- ∆ιακρατικές και 
∆ιατοπικές Συνεργασίες – κ.α.) . Η ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α απασχολεί εκατόν είκοσι (120) άτοµα. 
Αναλυτικότερα:  

• Έχει  την ευθύνη για την παρουσία, τα καθήκοντα  και την ασφάλεια του 
προσωπικού, καθώς και για θέµατα κατάρτισης ή επιµόρφωσης του 
προσωπικού.  

• Σε συνεργασία µε ειδικούς συµβούλους ερευνά, επεξεργάζεται και παρουσιάζει 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στρατηγικές και δράσεις µε στόχο την 
αναβάθµιση της λειτουργίας της µέσω νέων και καινοτόµων δράσεων και 
προγραµµάτων. 

• Έχει την ευθύνη για τον συντονισµό και συµµετέχει στην εκπόνηση και 
εφαρµογή Σχεδίων ∆ιατοπικής και ∆ιακρατικής Συνεργασίας καθώς και για την  
σύνταξη νέων ή συµπληρωµατικών προτάσεων των Προγραµµάτων 

• Συνεργάζεται µε τους εκάστοτε αρµόδιους φορείς και αναθέτουσες αρχές και  
ενηµερώνεται για τις εξελίξεις της επιστήµης και της νοµοθεσίας µε στόχο την 
εφαρµογή τους στα προγράµµατα που υλοποιούνται η που πρόκειται να 
υλοποιηθούν από την εταιρεία.  

• Συµµετέχει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε διεθνείς Συνεδριάσεις, Επιτροπές 
και Συµβούλια και  συντονίζει ή και συµµετέχει στις Επιτροπές Αξιολόγησης 
των Προγραµµάτων. 

• Ελέγχει την πορεία φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων και 
δράσεων της εταιρείας. 

• Συµµετέχει στις δράσεις ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης και προβολής της 
εταιρείας . 

• Συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και 
εισηγείται τα θέµατα της εταιρείας 

• Ελέγχει και  παρακολουθεί το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας 
 

ΑΠΟ 01-01-2002  ΩΣ 01-10-2005  
- Εσωτερικός Συνεργάτης της ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε. µε πλήρη απασχόληση  και 

αρµοδιότητες της διοικητικής υποστήριξης και διαχείρισης όλων των Ευρωπαϊκών 
και Εθνικών προγραµµάτων που υλοποιούσε η Εταιρεία τη συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο  

 
ΑΠΟ 01-ΑΠΡ-1999 ΩΣ 31-ΣΕΠ-2000 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. / ∆ιεύθυνση Στρατιωτικών Προγραµµάτων 
- Υπεύθυνη ∆ιαχείρισης Προγράµµατος Patriot (Configuration Control) 
- Υπεύθυνη παρακολούθησης προµήθειας, εισαγωγής και ποιοτικού ελέγχου όλων 

των υλικών του προγράµµατος Patriot. 
 
ΑΠΟ 25-ΦΕΒ-1991 ΩΣ 30-ΜΑΡ-1999 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. / ∆ιεύθυνση Προµηθειών 
- Υπεύθυνη προϋπολογιστικών και απολογιστικών κοστολογήσεων νέων εµπορικών 

και στρατιωτικών προγραµµάτων για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς. 
- Αγοράστρια υλικών Ελληνικού και ξένου εµπορίου (έλεγχος αποθέµατος, αίτηση  

προσφοράς, αξιολόγηση προσφοράς και επιλογή προµηθευτού, τοποθέτηση 
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παραγγελίας, διαδικασία εισαγωγής και χορήγησης υλικού στον αιτούντα), 
απολογιστικό κόστος προγραµµάτων. 

Στα παραπάνω προγράµµατα περιλαµβάνονται: 
ΟΤΕ : Τηλέφωνα, καρτοτηλέφωνα, modems, συστήµατα PCM, ISDN, Αναλογικά και 
ψηφιακά συστήµατα Axe/ Ericsson, Radio-Modems, Μονοκάναλα / Τετρακάναλα 
κ.λ.π. 
ΟΠΑΠ: Lotto, Tαµειακές Μηχανές κ.λ.π. 
 
ΑΠΟ 05-ΜΑΡ-1981 ΩΣ 25-ΦΕΒ-1991 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ(ΕΑΒ) ∆ιεύθυνση Εφοδιασµού/ 
Τµήµα Ειδικών Προγραµµάτων µε εξειδίκευση στα θέµατα: Προϋπολογισµού 
προσφοράς σε πελάτη, επενδύσεις, πλάνα εργασίας και milestones plans, εκτίµηση 
κόστους πρώτων υλών και εργατικών ελληνικής και ξένης αγοράς, 
επαναλαµβανόµενα και µη κόστη, πληθωρισµός, επιτόκιο και αποσβέσεις, έλεγχος 
κόστους και απόκλιση, καµπύλη εκµάθησης και βελτίωσης, παραµετρικές εκτιµήσεις, 
δηµιουργία DATA BANK και στατιστικών στοιχείων, αναγνώριση και εκτίµηση κόστους 
ερευνητικών προγραµµάτων. Καθώς επίσης εµπορικών και στρατιωτικών 
προγραµµάτων, (π.χ. IBM, LASER, THP, ΣΕΠ, STINGER), αξιολόγηση 
υποκατασκευαστών, δείκτες κόστους Ελλάδος, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκών κρατών. Για τα 
προγράµµατα αυτά απαιτήθηκε και δόθηκε NATO CLEARANCE. 
Στη παραπάνω προϋπηρεσία περιλαµβάνεται διετής εµπειρία σε θέµατα βηµατικής 
παρακολούθησης και περιγραφής εργασιών µε σκοπό τη δηµιουργία τεχνικών 
εγχειριδίων και διαδικασιών( manuals, brochures) και την παρουσίαση των σε 
συσκέψεις, διοικητικά συµβούλια και πελάτες. 
Στην ίδια χρονική περίοδο περιλαµβάνεται εµπειρία ελέγχου και διαχείρισης κρίσιµων 
υλικών για τους κινητήρες ATAR καθώς και τα αεροσκάφη MIRAGE. 
 
 
Β. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Ι∆ΙΩΤΙΚΑ) 
 
ΑΠΟ 12-ΙΑΝ-1997 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 
- Εγκατάσταση, εφαρµογή και συντήρηση Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας ΕΝ 

ISO 9000 , εµπορικών και βιοµηχανικών ( παραγωγικών) εταιρειών. 
- Εγκατάσταση, εφαρµογή και συντήρηση Logistics , εµπορικών και βιοµηχανικών 

(παραγωγικών) εταιρειών 
- Κατάρτιση, υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών προτάσεων στα πλαίσια 

του επενδυτικού νόµου 2601(23β) και RETEX. 
- Έρευνα ,ανάπτυξη και υποβολή επενδυτικών προγραµµάτων ιδιωτών (φυσικών 

και νοµικών προσώπων) κατόπιν προκηρύξεων   
 
 
Γ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ( Ι∆ΙΩΤΙΚΑ) 
 
ΑΠΟ 12-ΙΑΝ-1997 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 
Εισηγήτρια σεµιναρίων ενδο-επιχειρισιακών οργανισµών και εταιρειών σε θέµατα: 
- Logistics 
- ∆ιασφάλιση Ποιότητας 
- Προµήθειες 
- Εισαγωγή στα Windows 
 
 
∆. ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
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ΑΠΟ 01-01-2007 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 
 

• Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αιτωλ/νίας  
• Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας 
• Αντιπρόεδρος της Νοµαρχιακής  Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας 
• Μέλος της Νοµαρχιακής  Επιτροπής Βιοµηχανίας και Περιβάλλοντος της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας 
• Αντιπρόεδρος του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

«ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε 
• Τεχνικός Σύµβουλος αναπτυξιακών προγραµµάτων κατά 

περίπτωση(Αναπτυξιακές Εταιρείες, Νοµαρχία, ∆ήµοι κ.λ.π.) 
 

 
 
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ  -ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 

• Μέλος Περιφερειακής Επιτροπής ∆υτικής Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ µε τοµέα 
Ευθύνης τους τοµείς Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 
• Πρόεδρος του «Συλλόγου Γονέων – Κηδεµόνων και Φίλων Παιδιών µε 

Αναπηρία του Κ∆ΑΠ µε Α ΤΟΥ Νοµού Αιτωλ/νίας» (εκλεγµένη δύο συνεχείς 
τριετίες µέχρι σήµερα) 

 
• Μέλος του «Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρµοσµένων Πολιτιστικών και 

Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες». 
 
 

∆ΙΑΦΟΡΑ 
- Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 

 
 


