ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

Kλωνάρη
Χριστίνα
Νικόλαος

ΣΠΟΥΔΕΣ:
1977

Αποφοίτηση από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γενικό
βαθμό 6.98.

1973

Αποφοίτηση από το 4ο Λύκειο Θηλέων Αθηνών

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
2013

Παρακολούθηση του σεμιναρίου: «Project Management Professional
(PMP) Preparation Course», διάρκειας 48 ωρών

2013

Παρακολούθηση του σεμιναρίου: «PMP Exam Preparation», διάρκειας
48 ωρών

2011

Συμμετοχή στο σεμινάριο: «Coaching: Ικανότητες και Αυτοπεποίθηση
στην Πρόκληση της Καθοδήγησης των Ανθρώπων μας», διάρκειας 2
ημερών
Παρακολούθηση του ημερήσιου σεμιναρίου του Stephen R. Covey:
«The 7 Habits of Highly Effective People»,

2008
2007

Παρακολούθηση δύο σεμιναρίων με θέμα: Διαγωνισμοί Δημοσίου»,
διάρκειας δύο ημερών έκαστο

2006

Παρακολούθηση σεμιναρίου με
Έργων», διάρκειας δύο ημερών.

2004

Παρακολούθηση του σεμιναρίου: «Διαχείριση Έργου- Project
Management»
Παρακολούθηση του σεμιναρίου: «Dos, Windows, Excel» διάρκειας 3
εβδομάδων που διοργάνωσε το Ινστιτούτο διαρκούς Επιμόρφωσης
(Ι.Δ.Ε.)
Παρακολούθηση
του
σεμιναρίου:
«Γεωγραφικά
Συστήματα
Πληροφοριών G.I.S.», διάρκειας 3 εβδομάδων που διοργανώθηκε στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Παρακολούθηση του σεμιναρίου: «Φωτοερμηνείας - Τηλεπισκόπησης»
διάρκειας 2 εβδομάδων που διοργανώθηκε από το Ε.Μ.Π.
Παρακολούθηση του σεμιναρίου: ‘«Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών
ARC/INFO», από το E.S.R.I. διάρκειας περίπου 2 μηνών.

1994

1994

1993
1991

θέμα:

«Κοστολόγηση

Τεχνικών
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1987-1988
1978

Παρακολούθηση μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε τομείς
γεωδαιτικών και τοπογραφικών εφαρμογών.
Παρακολούθηση μαθημάτων σχετικών με τον περιφερειακό σχεδιασμό
και την περιφερειακή ανάπτυξη στο Ινστιτούτο Γεωγραφίας του
Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
Αγγλικά:
Γαλλικά:

Proficiency of Cambridge
Certificat Pratique de langue française de l’ Université Paris
Sorbonne

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
Γενικά
Ειδικά

Λειτουργικά συστήματα DOS., WINDOWS
G.I.S.
ARC / INFO

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Ιούνιος 2002 – 21-12-2014 (ημερομηνία Διευθύντρια της Διεύθυνσης Έργων της
συνταξιοδότησής μου)

Βασική αποστολή και κύριες
υπευθυνότητες - καθήκοντα
θέσης:

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
Διοίκηση της Δ/νσης Έργων, η οποία έχει ως
της αντικείμενο τη διαχείριση των έργων που
υλοποιεί η εταιρία με ανάθεση συμβάσεων και
συγκεκριμένα τον σχεδιασμό των έργων, τη
σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των
τευχών διαγωνισμού (σε συνεργασία με τη
Νομική
Δ/νση),
τη
διενέργεια
των
διαγωνισμών, τη διοίκηση, παρακολούθηση
και έλεγχο των συμβάσεων.

Εργασίες που έχουν εκτελεστεί πέραν Σύνταξη προδιαγραφών και τιμολογίων των
των καθηκόντων της θέσης
μελετών των «Ενεργών Τίτλων» και των
μελετών κτηματογράφησης, που προκήρυξε
και ανέθεσε η εταιρεία κατά την περίοδο 20072013.
Συντονισμός
ομάδων
έργου
που
συγκροτήθηκαν για την υλοποίηση των έργων
του Γ΄ ΚΠΣ κατά την περίοδο 2006-2008.
Συμμετοχή στην ομάδα που συγκροτήθηκε με
απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
(πλέον Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) για την έγκριση και
παραλαβή των μελετών κτηματογράφησης
των πιλοτικών προγραμμάτων.
Ιούνιος 1988 – Ιούνιος 2002
Τμηματάρχης των τμημάτων Επιγείου
Ελέγχου και συμπλήρωσης χαρτών και
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Βασική αποστολή και κύριες
υπευθυνότητες - καθήκοντα
θέσης:

Τεχνικού
ελέγχου
και
ρυθμίσεων
γεωδαιτικών οργάνων.
 Διοίκηση του τμήματος.
της  Συντονισμός εκτέλεσης εργασιών που
εκτελούνται από τα συνεργεία υπαίθρου
του τμήματος δηλ. μελέτες προσδιορισμού
φωτοσταθερών
σημείων,
επίγειες
αποτυπώσεις, τριγωνισμοί με χρήση
συμβατικών μεθόδων και G.P.S., επίγειοι
έλεγχοι μελετών Εθνικού Κτηματολογίου.

Εργασίες που έχουν εκτελεστεί πέραν  Επιβλέπουσα μελετών κτηματογράφησης
των καθηκόντων της θέσης στην
για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου
περίοδο
στους Ο.Τ.Α.:
Δεκεμβρίου 1995 – Ιουνίου 2002
 Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς
 Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης
 Αμυνταίου,
Πεδινού,
Λεβαίας
Ν.
Φλώρινας
 Συμμετοχή στην ομάδα οριστικοποίησης
του αναλυτικού προγράμματος εφαρμογής
του Εθνικού Κτηματολογίου στο σύνολό του
και κατά φάσεις.
 Τήρηση των οικονομικών, συμβατικών και
τεχνικών στατιστικών στοιχείων για το
σύνολο των μελετών του α’ πιλοτικού
προγράμματος.
 Χορήγηση οδηγιών και διευκρινήσεων
σχετικών με τις προδιαγραφές εκπόνησης
των μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου.
 Σύνταξη προτάσεων σχετικών με τη
βελτίωση των προδιαγραφών και των
διαδικασιών που προβλέπονται από το Ν.
2308/95.
 Συμμετοχή στη ομάδα σύνταξης πρότασης
για
την
πρώτη
ανάρτηση
των
κτηματολογικών στοιχείων των μελετών του
Εθνικού Κτηματολογίου.
Εργασίες που έχουν εκτελεστεί πέραν  Επίβλεψη
μελετών
προσδιορισμού
των καθηκόντων της θέσης στην
φωτοσταθερών σημείων σε ολόκληρη τη
περίοδο 1988 - 1995
χώρα.
 Συντονίστρια και υπεύθυνη υπηρεσιακής
ομάδας
σύνταξης
Μελέτης
Κτηματογράφησης στην περιοχή του
υγροβιοτόπου Κοτυχίου και του δάσους
της Στροφυλιάς των Ν. Αχαΐας και Ηλείας.
 Μέλος της ομάδας ελέγχου των μελετών
κτηματογράφησης Καλλιθέας Π. Φαλήρου
με χρήση ARC/INFO.
 Συμμετοχή
σε
ομάδες
σύνταξης
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προδιαγραφών και τιμολογίων
Ιούνιος 1986 - Ιούνιος 1988

Μηχανικός της Δ/νσης Γεωδαισίας του Υπ.
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Βασική αποστολή και κύριες
 Επιβλέπουσα μελετών προσδιορισμού
υπευθυνότητες-καθήκοντα της θέσης
συντεταγμένων φωτοσταθερών σημείων σε
μου:
διάφορες περιοχές της χώρας.
 Σύνταξη υψομετρικής μελέτης επέκτασης
Δήμου Χαϊδαρίου.
 Επικεφαλής τοπογραφικών συνεργείων της
Δ/νσης
για
τον
προσδιορισμό
συντεταγμένων φωτοσταθερών σημείων σε
διάφορες περιοχές της χώρας
Απρίλιος 1984 - Ιούνιος 1986

Μηχανικός της Διεύθυνσης Πολεοδομικού
Σχεδιασμού
Βασική αποστολή και κύριες
 Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης στην ομάδα
υπευθυνότητες-καθήκοντα της θέσης
συντονισμού των μελετών οριοθέτησης των
μου:
οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους σε
ολόκληρη τη χώρα.
 Χορήγηση
γραπτών
οδηγιών
και
διευκρινίσεων
σχετικών
με
τις
προδιαγραφές των παραπάνω μελετών.
Απριλίος 1982 - Απρίλιος 1984
Μηχανικός
της
Δ/νσης
Ρυθμιστικών
Σχεδίων του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
Βασική αποστολή και κύριες
 Υπεύθυνη χωροταξικών θεμάτων Ν.
υπευθυνότητες-καθήκοντα της θέσης
Δράμας.
μου:
 Υπεύθυνη συντονισμού Πολεοδομικών
Μελετών
και
Μελετών
Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων Ν. Δράμας.
Δεκέμβριος 1980 – Απρίλιος 1982
Μηχανικός της Διεύθυνσης Τοπογραφικών
Εφαρμογών
Βασική αποστολή και κύριες
Μελέτες Εφαρμογής Πολεοδομικών Μελετών
υπευθυνότητες-καθήκοντα της θέσης Επέκτασης και Αναθεώρησης.
μου:
.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ :
Δεκέμβριος 2014
2004 - 2005
Φεβρουάριος 1978
Ιανουάριος 1978

Ομότιμο μέλος του Τ.Ε.Ε., κατόπιν της
συνταξιοδότησης μου
Μέλος της Διεπιστημονικής Επιτροπής του
Τ.Ε.Ε. για το Εθνικό Κτηματολόγιο
Μέλος
του
Συλλόγου
Αγρονόμων
και
Τοπογράφων Μηχανικών
Μέλος του ΤΕΕ

4 από 4

