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Εκπαίδευση  

2016: Σχολή Θετικών Επιστημών -Τμήμα Πληροφορικής / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Σεμινάρια/ Πιστοποιήσεις 

• Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων  

• Απαιτήσεις Προτύπου IFS vs6 

• Απαιτήσεις Προτύπου BRC  

• Εσωτερικός Επιθεωρητής ISO 9001:2015  

Επαγγελματική εμπειρία 

Διετέλεσε βοηθός στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου της Εβροφάρμα ΑΒΕΕ και εκπαιδεύτηκε σε όλες τις 

διαδικασίες του τμήματος. 

Εκπαιδεύτηκε στο σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και στα πρότυπα που εφαρμόζει η εταιρεία και 

διετέλεσε βοηθός Διασφάλισης Ποιότητας. 

Από το 2014 έως και σήμερα είναι Υπεύθυνη Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας ,Έρευνας και 
Ανάπτυξης με κύρια καθήκοντα: 

• Διασφάλιση της εφαρμογής, της διατήρησης και της επικαιροποίησης του συστήματος 
• Διαχείρισης Ποιότητας. 
• Σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός ευέλικτου και δυναμικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων που εφαρμόζει η εταιρεία. (HACCP,ΙSO 22000:2005, ISO 

9001:2015, IFS (International Food Standard) , BRC (Global Standard for Food Safety). 

• Επιθεώρηση των διαδικασιών της εταιρείας . 

• Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 . 

• Εκπαίδευση των εργαζομένων στις Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων. 

• Εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας. 

• Εφαρμογή των Στόχων της εταιρείας και ορισμός νέων δεικτών παρακολούθησης. 

• Πρόβλεψη του κίνδυνου και εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων για την εξάλειψη του . 

• Αντιπροσώπευση της εταιρείας σε θέματα που αφορούν την Ποιότητα των προϊόντων. 

• Παρακολούθηση, ενημέρωση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. 

• Ενημέρωση της διοίκησης και αποστολή αναφορών για θέματα ποιότητας. 

• Ομαλή λειτουργία του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης και εφαρμογή των εκάστοτε project 

βελτίωσης προϊόντων και διαδικασιών. 

• Οργάνωση του τμήματος Ποιοτικού ελέγχου. 

• Διοίκηση προσωπικού του τμήματος ποιότητας. 

 

Και Υπεύθυνη ITGC ( Information Technology General Control) με κύρια καθήκοντα: 

• Ομαλή λειτουργία και ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας σε συνεργασία με 

εξωτερικούς συνεργάτες. 

• Ανάπτυξη και συντήρηση των δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων με τρόπους ώστε να 

βελτιστοποιείται η απόδοση σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. 


