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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
 

 

Γελλήζεθα ζην Αξηνρώξη θαη είκαη γηόο ηνπ Παλαγηώηε θαη ηεο Νηθνιίηζαο Φάβα 

.Εδώ κεγάισζα, εδώ έκαζα ηα πξώηα κνπ γξάκκαηα, εδώ αληηκεηώπηζα πξώηε θνξά 

ηε ζθιεξή θαζεκεξηλόηεηα, ηε κάρε γηα ηελ επηβίσζε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ αιιά θαη 

ησλ αλζξώπσλ ηνπ ρσξηνύ θαη ηεο γύξσ πεξηνρήο. 

 

Εδώ, ζηνλ ηόπν κνπ, διδάσθηκα ηα «βαζικά», ζην Αξκέλην Γπκλάζην Αξθαξώλ, ζηε 

ζπλέρεηα ζπούδαζα Λνγηζηηθή ζην ΑΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ ζην 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηά θαη έκανα μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ ζηελ Χξεκαηννηθνλνκηθή 

Δηνίθεζε θαη Σξαπεδηθή  ζην Ειιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην θαη Δεκόζηα 

Δηνίθεζε ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ.   

 

Σηο γλώζεηο απηέο ηεο αξιοποίηζα ζηελ πξώηε πεξίνδν ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ 

ζηαδηνδξνκίαο, ηα έμη ρξόληα πνπ επγάζηηκα ωρ ζηέλεσορ Ανωνύμων Εηαιπειών 

ζηελ Αζήλα. 

 

Απηέο νη πολύηιμερ εμπειπίερ ησλ πξώησλ ρξόλσλ κε έθαλαλ πηζηεύσ θαιύηεξν 

άλζξσπν θαη κε νδήγεζαλ πίζσ ζηνλ ηόπν καο ηελ Καιακάηα, όπνπ κε ηε ζύδπγν 

κνπ Αξηζηέα Σζαθάθνπ διαηηπώ από ηο 1999 Λογιζηικό, Φοποηεσνικό και 

Μελεηηηικό γπαθείο θαη, από ην 2003, πξνΐζηακαη ηνπ Λνγηζηεξίνπ ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Μεζζελίαο Αλαπηπμηαθήο ΑΕ ΟΣΑ. 

 

Επίζεο ππήξμα επί 15 έηε θαζεγεηήο ζε Ιδησηηθά θαη Δεκόζηα ΙΕΚ θαζώο επίζεο θαη 

επί 10 έηε επηζηεκνληθόο θαη εξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο  θαζεγεηήο ζην ΣΕΙ 

Καιακάηαο δηδάζθνληαο θπξίσο καζήκαηα ηεο Λνγηζηηθήο επηζηήκεο.  

 

Παξάιιεια, σο πιζηοποιημένορ Εκπαιδεςηήρ Ενηλίκων από ην Εζληθό Κέληξν 

Πηζηνπνίεζεο, είκαη εηζεγεηήο ζε καθξνρξόληα ζεκηλάξηα Ελειίθσλ κε θύξην  ζέκα 

ηελ  Επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη, σο κοινωνικά δπαζηήπιορ άνθπωπορ ζπκκεηέρσ κε 

θάζε επθαηξία ζηα ηνπηθά πνιηηηζηηθά θαη αζιεηηθά δξώκελα  κέζα από ζπιιόγνπο 

θαη ζσκαηεία ηεο πεξηνρήο καο. 

 

 

 

Πξνζπαζώ κε θάζε επθαηξία να δίνω πίζω ζηον ηόπο μος και ζηοςρ ανθπώποςρ 

ηος, όζα κνπ έδσζαλ θαη κνπ δίλνπλ, θαη αθόκα πεξηζζόηεξα. 

 

Γηα ην ιόγν απηό ην 2014 έζεζα ππνςεθηόηεηα κε ηνλ ζπλδπαζκό ηνπ Δεκάξρνπ 

Παλαγηώηε Νίθα όπνπ θαη εθιέρζεθα Δεκνηηθόο ύκβνπινο ζηνλ Δήκν Καιακάηαο 

από ηελ Δεκνηηθή ελόηεηα Άξηνο. 

Δηεηέιεζα: 

 Aληηπξόεδξνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο ζρνιηθήο επηηξνπήο, 

  Εληεηαικέλνο Δεκνηηθόο ζύκβνπινο ζηελ Δεκνηηθή πεξηνπζία, 

  Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο επίιπζεο θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ ηνπ Δήκνπ 

Καιακάηαο, 

ήκεξα δηαηειώ: 
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 Πξόεδξνο ηεο κνλνκεηνρηθήο Αλώλπκεο εηαηξείαο εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ 

ηνπ Δήκνπ Καιακάηαο  «ΔΙΟΚΛΗ» Α.Ε  

  Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο εθηίκεζεο αγνξάο αθηλήησλ ηνπ Δήκνπ Καιακάηαο 

   

Επίζεο από ην 2014  κέρξη θαη ζήκεξα δηαηειώ  κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

ηνπ Δήκνπ Καιακάηαο. 


