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Λάρισα

Προσωπική περιγραφή
Εγγαμος με την κα Δήμητρα Κωτσοπούλου και πατέρας τριών τέκνων .
Η επαγγελματική απασχόληση επικεντρώνεται με την βιομηχανική παραγωγή
κεραμικών δομικών προιόντων εν γένει , στην Ελλάδα και στο εξωτερικό , με την
επωνυμία ΒΙΟΚΕΡΑΛ . Η επαγγελματική δραστηριότητα αποτελεί συνέχεια
οικογενειακής παράδοσης τέταρτης γενιάς ( από το 1850 ) .
Παράλληλα , έχει αναπτυχθεί μια μακροχρόνια δραστηριότητα εκπροσώπησης και
συμμετοχής σε οργανισμούς διεθνούς κύρους :
-

CERAME UNIE ( Ευρωπαικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κεραμικών Ειδών )
ΣΕΒ ( Αθήνα , Συμβούλιο Ενεργειακής πολιτικής )
A.SPIRE ( Ευρωπαικός Σύνδεσμος στα πλαίσια του HORIZON 2020 )
JRC Seville ( Επιτροπή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών κλάδου Κεραμικών )

για θέματα κυκλικής οικονομίας και ανάπτυξης της βιομηχανίας , σε συνεργασία με
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς φορείς .

Δεξιότητες και Ικανότητες
-

Κάτοχος Αδειας Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος
Κάτοχος Αδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Επιτεύγματα – Στόχοι
Στη μακροχρόνια επαγγελματική δραστηριότητα , αναφέρονται συμμετοχές σε
προγράμματα ερευνητικά σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας , τα οποία αναφέρονται
σε θέματα ποιότητας , εξεύρεσης παραγωγικών πόρων , αξιοποίησης αποβλήτων ως
παραγωγικοί πόροι κτλ .
Εκτιμώντας την αποκτηθείσα εμπειρία , θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος στόχος είναι :
- η διάχυση των ερευνητικών επιτευγμάτων στην κοινωνία , σε θέματα
περιβαλλοντικής προστασίας , σε θέματα κεραμικής τεχνικής και γενικότερα η

-

αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού του εκπαιδευτικού ιδρύματος Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας με σύζευξη του επιχειρηματικού δυναμικού στην Ελληνική ,
Ευρωπαική περιοχή καθώς και σε τρίτες χώρες .
η ενθάρρυνση του επιστημονικού δυναμικού στην εξωτερίκευση των πολύτιμων
επιστημονικών γνώσεων τους , με διοργάνωση σεμιναρίων , ημερίδων καριέρας
και γνώσης , θερινών σχολείων « δια βίου μάθησης » για επαγγελματίες κτλ .

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση
-

-

Πτυχιούχος του τμήματος Οργανώσεως και Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
Συμμετοχή σε σεμινάρια εκπαίδευσης με θέματα : λήψης αποφάσεων με
πολυκριτήρια , διαπραγμάτευση , εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου ,
διαχείρισης αποβλήτων και μετατροπής τους σε παραγωγικού πόρους .
Γνώση Ξένων Γλωσσών : Aγγλική , Γαλλική , Ιταλική .

Ιστορικό εργασίας
1985 – έως σήμερα : εταιρεία ΒΙΟΚΕΡΑΛ ( Λάρισα , Ελλάδα )
1994 – έως σήμερα : εταιρεία IKERAL ( Αλβανία )

Ενδιαφέροντα
Ταξίδια ,
Οργάνωση σεμιναρίων και θεματικές παρουσιάσεις ,
Σεμινάρια – Εκπαίδευση ,
Μέλος AIESEC Alumni .

Συστάσεις
Τ.Ε.Ι. Λάρισας , Εργαστήριο Εφαρμογών ΣΤΕΦ

