ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ
Αθξνδίηε Ενύθε
Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα
Σει. 2651005715, 6972847376
Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975
Διιεληθήο ππεθνόηεηαο

ΠΟΤΓΔ
1992

Απολσηήριο Λσκείοσ (4ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό 18 7/10 (δέθα νθηώ
& επηά δέθαηα)

1994-1996

πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή
MOKUME, Θεζζαινλίθε

1997

εκηλάξηα Ξσλογλσπηικής

1998-2000

Α΄ Γεκόζην ΗΔΚ Ησαλλίλσλ, εηδηθόηεηα Τετνικού Γραθίζηα Ηλεκηρονικής
Στεδίαζης Ενηύποσ
Άριστη γνώση των προγραμμάτων:
Corel, Photoshop, Quark Xpress, In Design, Illustrator

2007

Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 50 σξώλ (ΗΓΔΚΔ) κε αληηθείκελν «Πιεξνθνξηθή V: Πνιπκέζα θαη Web Publishing»

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
1999-2003

Γξαθίζηα ζηελ ηδησηηθή εηαηξία Next Advertising, Ησάλληλα

1999

Layout ηεο εηδηθήο έθδνζεο ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ησαλλίλσλ γηα ηελ αλαγόξεπζε ηνπ θαζεγεηή Herbert Hunger ζε επίηηκν
δηδάθηνξα θηινζνθίαο

2000

ρεδηαζκόο ινγνηύπνπ γηα ην Σκήκα Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο
ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ

2000-2001

ρεδηαζκόο

Οδεγνύ

πνπδώλ,

δηαθεκηζηηθνύ

ηξηπηύρνπ

θαη

επηζηνιόραξησλ γηα ην Σκήκα Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ
ΣΔΗ Ζπείξνπ (α΄ έθδνζε)

2001

Πξόγξακκα θαη αθίζα γηα ηε κνπζηθή εθδήισζε “Γηαλληώηηθα,
κπξληώηηθα, Πνιίηηθα…” πνπ δηνξγάλσζε ε Δπηηξνπή Λόγνπ θαη Σέρλεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.

2001-2002

ρεδηαζκόο Οδεγνύ πνπδώλ γηα ην Σκήκα Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο
Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ (β΄ έθδνζε)
Πξσηόηππνο ζρεδηαζκόο ηνπ ςεθηαθνύ δίζθνπ πνιπκέζσλ (CDRom) κε
ηίηιν “Ησάλληλα, Ηζηνξηθή Καηάζεζε”, πνπ εμέδσζε ην Κακπέξεην
Πλεπκαηηθό Ίδξπκα ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ

2002

Δπηκέιεηα έθδνζεο θαη γξαθηθή επεμεξγαζία ηνπ ςεθηαθνύ δίζθνπ (CD)
“Εαγνξίζην Εηαθέηη”, έθδνζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πλδέζκνπ Εαγνξηζίσλ θαη
ηνπ Ηδξύκαηνο Νηάξρνπ
Αθίζα θαη έληππν γηα ην δηεζλέο ζπλέδξην “Φάλην & Ρεκπέηηθν” ηνπ
Σκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ
Αθίζα θαη έληππν γηα ην δηεζλέο ζπκπόζην “Θέαηξν: Παξαδνζηαθή θαη
ζύγρξνλε πνιηηηζκηθή έθθξαζε” ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ

2003

Αθίζα θαη έληππν γηα ην δηεζλέο θεζηηβάι Μνπζηθώλ ηνπ Κόζκνπ
“Μνπζηθέο Αληηζηίμεηο ζηε Μεζόγεην” ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ
Ησαλληηώλ
Αθίζα

ηνπ

Δξγαζηεξίνπ

Θεαηξηθνύ

Παηρληδηνύ,

Έθθξαζεο

&

Δπηθνηλσλίαο “ΑΣΡΑΠΟ” γηα ηελ εθδήισζε - αθηέξσκα ζηνλ Υαλο
Κξίζηηαλ Άληεξζελ
ρεδηαζκόο ηεο ζρνιηθήο εθεκεξίδαο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνύ Πεύθεο Αηηηθήο
ρεδηαζκόο Οδεγνύ πνπδώλ γηα ην Σκήκα Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο
Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ (γ΄ έθδνζε)
ρεδηαζκόο Οδεγνύ πνπδώλ γηα ην Σκήκα Σειεπιεξνθνξηθήο θαη
Γηνίθεζεο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ
ρεδηαζκόο ζεηξάο παηδηθώλ ιεπθσκάησλ θαη εκεξνινγίσλ
ρεδίαζε ηνπηθνύ πνιηηηζηηθνύ πεξηνδηθνύ
2004 - 2011

Από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004 θαη σο ζήκεξα ζπλεξγαζία κε ην
Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ζην έξγν «Κεληξηθή Γξάζε Τπνζηήξημεο έξγνπ
Αλακόξθσζεο Πξνπηπρηαθώλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ
Ησαλλίλσλ» σο Ζιεθηξνληθόο Γξαθίζηαο κνλάδαο θαη ηππνγξαθείνπ.
[γξαθηζηηθή επηκέιεηα δηθηπαθώλ ηόπσλ, ζρεδηαζκόο έληππνπ πιηθνύ
(εκεξνιόγηα, νδεγνί ζπνπδώλ, αθίζεο, θ.η.ι.)]

Δπίζεο από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004 θαη σο ζήκεξα ζπλεξγαζία κε ην
ΣΔΗ Άξηαο ζην έξγν «Αλακόξθσζεο Πξνπηπρηαθώλ Πξνγξακκάησλ
πνπδώλ ηνπ ηκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΗ
Άξηαο»

σο

Γξαθίζηαο.

[γξαθηζηηθή

επηκέιεηα

δηθηπαθνύ

ηόπνπ,

ζρεδηαζκόο έληππνπ πιηθνύ (νδεγνί ζπνπδώλ, αθίζεο, βηβιία δηδαζθαιίαο
κνπζηθήο, επηκέιεηα έληππνπ πιηθνύ ζπλαπιηώλ)]
Γξαθηζηηθή επηκέιεηα θαη ζρεδηαζκόο ησλ γξαθηθώλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ
εληύπσλ ηνπ CD_ROM ηνπ έξγνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ.-ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, πγγξαθή
δηδαθηηθώλ βηβιίσλ θαη δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ γηα ην
δεκνηηθό θαη ην λεπηαγσγείν: CD-ROM γηα ην κάζεκα Κνηλσληθήο θαη
Πνιηηηθήο Αγσγήο ηεο Δ‟ θαη Σ‟ ηάμεο
ρεδηαζκόο ηνπ έληππνπ θαη γξαθηζηηθή επηκέιεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ
πιηθνύ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηελ 71ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο ζηελ
„Δβδνκάδα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο‟.
ρεδηαζκόο ηνπ έληππνπ θαη γξαθηζηηθή επηκέιεηα ειεθηξνληθνύ πιηθνύ
ησλ πξνγξακκάησλ „Τπεξ-δνκή‟ (ΤΠ.Δ.Π.Θ.-ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, ΔΤ-ΓΟΜΖ.
Αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηνπ ζεζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο αηόκσλ κε
απηηζκό ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 2007) θαη „Δπδνκή‟ (ΤΠ.Δ.Π.Θ.-ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, ΤΠΔΡ-ΓΟΜΖ. Αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε
ηνπ ζεζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο αηόκσλ κε απηηζκό ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 2007) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αλαβάζκηζε θαη
επέθηαζε ηνπ ζεζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο αηόκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
ρεδηαζκόο έληππνπ πιηθνύ δηαθόξσλ ζπλεδξίσλ (Ηαηξηθώλ, Μνπζηθνινγηθώλ, Δθπαηδεπηηθώλ θιπ.).
ρεδηαζκόο ηνπ έληππνπ θαη γξαθηζηηθή επηκέιεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ
πιηθνύ θαη ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο „Escutis‟.
ρεδηαζκόο ηνπ βηβιίνπ «Σν ηνπκπειέθη θαη νη ξπζκνί» ηνπ Λεπηέξε
Παύινπ, εθδόζεηο fagotto books, Σκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο
Μνπζηθήο ΣΔΗ Ζπείξνπ.
ρεδηαζκόο ηνπ βηβιίνπ «Σν Αζηηθό Λατθό Σξαγνύδη ζηελ Διιάδα ηνπ
Μεζνπνιέκνπ» ησλ Δπγέληνπ Βνύιγαξε, Βαζίιε Βαληαξάθε, εθδόζεηο
fagotto books, Σκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ΣΔΗ
Ζπείξνπ.

ρεδηαζκόο ηνπ βηβιίνπ «Σν Καλνλάθη ζηηο 78 ζηξνθέο» ηνπ Απόζηνινπ
Σζαξδάθα, εθδόζεηο fagotto books, Σκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο
Μνπζηθήο ΣΔΗ Ζπείξνπ.
ρεδηαζκόο ηνπ βηβιίνπ «Ζ Λύξα ηνπ Πόληνπ» ηνπ Μηράιε Καιηνληδίδε,
εθδόζεηο fagotto books, Σκήκαηνο Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο
ΣΔΗ Ζπείξνπ.

Γραθιζηικές εργαζίες ζε ιδιωηική βάζη:
Γξαθηζηηθή επηκέιεηα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ www.papigo.gr σο κέινο ηεο
νκάδαο ζρεδηαζκνύ ηζηνζειίδσλ offbit.
ρεδηαζκόο ινγνηύπνπ, ζεηξάο αθηζώλ θαη ηνπ πεξηνδηθνύ εληύπνπ
ελεκέξσζεο «Μνπζηθή ζε Πξώηε Βαζκίδα» γηα ηελ ΔΔΜΑΠΔ (Έλσζε
Δθπαηδεπηηθώλ Μνπζηθήο Αγσγήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο).
ρεδηαζκόο αθίζαο θαη πξνγξάκκαηνο ηεο Θεαηξηθήο Οκάδαο «ΔΛΑΝΑ»
γηα ην έξγν „Δγθαηάιεηςε‟.
ρεδηαζκόο αθηζώλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ
Ησαλληηώλ.
ρεδηαζκόο έληππνπ πιηθνύ θαη πιηθνύ ζπλαπιηώλ γηα ην Γεκνηηθό Ωδείν
Άξηαο.
ρεδηαζκόο έληππνπ πιηθνύ γηα ην ηξηήκεξν ζεξηλνύ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ
δηνξγαλώλεηαη ζηα Κάησ Πεδηλά.
ρεδηαζκόο έληππνπ πιηθνύ γηα ζεηξά ζπλαπιηώλ ηνπ πλδέζκνπ
Εαγνξηζίσλ θαζώο θαη ζρεδηαζκόο κνπζηθώλ cd παξαγσγήο ηνπ
πλδέζκνπ .
ρεδηαζκόο ησλ βηβιίσλ κνπζηθήο ηεο Α΄ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ
(Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην – ΟΔΓΒ).
ρεδηαζκόο ησλ εμσθύιισλ ησλ βηβιίσλ: «Αθνπαληακέληα γηα θηζάξα»
ηνπ Νίθνπ Θεξκνύ, «Μέζνδνο πηάλνπ θαηά ηε Ρσζηθή ζρνιή 1 & 2» Δπηκ.
Γξ. Αι. Μηξόζληθνβ – Ν. Μηξνζλίθνβα, «Sound of Silence» ηνπ Μάξθνπ
Αιεμίνπ,

«Plug

and

Play»

ησλ

Δ.

Μαθξνπνύινπ–Γ.

Βαξειά,

«ρεδηάδνληαο ην ζρνιηθό κάζεκα κνπζηθήο» ηεο Δ. Πεξαθάθε, γηα ηηο
εθδόζεηο fagotto books.
ρεδηαζκόο ησλ βηβιίσλ «Λεπθαδίηηθα Μαγεηξέκαηα» / «The cookery of
Lefkada» ηεο Δ. Βνπηζηλά, «Λεπθάδα-Best of»/ «Lefkada-Best of» ηνπ
Νίθνπ Θεξκνύ, «Lefkada on foot» ηεο Lida Out, «Ζ Κέξθπξα κέζα από

παιηέο θαξη πνζηάι 1&2» ηνπ Γηάλλε Πεηζάιε γηα ηηο εθδόζεηο fagotto
books.
ρεδηαζκόο ηνπ βηβιίνπ «Γειβηλάθη: Δπίηνκε Ηζηνξία» ηνπ Νίθνπ
Θενδνζίνπ, πξνζσπηθή έθδνζε.
ρεδηαζκόο ηνπ εμσθύιινπ ηνπ βηβιίνπ «Γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλνη
νξγαληζκνί» ηνπ ηαύξνπ Δι. Καινγηάλλε, εθδόζεηο Κξηηηθή.
ρεδηαζκόο ηνπ κνπζηθνύ cd «Αςηιίεο» ησλ Μπζηαθίδε-ΒνύιγαξεΑζαλαζίνπ-Σζαξδάθα.
ρεδηαζκόο ηνπ κνπζηθνύ cd «Υνξεύνληαο κε… ηνπο Ήρνπο» ηνπ
Διιεληθνύ Οξεηβαηηθνύ πιιόγνπ Λάηζηαο.
Δπηκέιεηα ηνπ έληππνπ θαη πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ γηα ην Λανγξαθηθό
Μνπζείν Μαξγαξηηίνπ.
Έληππν πιηθό γηα ην Museum at the Lowest Place on Earth ζηελ Ηνξδαλία.
ρεδηαζκόο έληππνπ θαη ςεθηαθνύ πιηθνύ γηα ζεηξά Ηαηξηθώλ πλεδξίσλ.
Πξνσζεηηθά έληππα, επηκέιεηα ςεθηαθνύ πιηθνύ θαζώο θαη γξαθηζηηθή
επηκέιεηα δηθηπαθώλ ηόπσλ δηαθόξσλ ηδησηώλ θαη εηαηξηώλ (εηηθέηεο
θξαζηνύ, ινγόηππα, εηαηξηθή ηαπηόηεηα, πξνζθιεηήξηα, banner, badges, εμώθπιια
βηβιίσλ, πξνζθιήζεηο, εκεξνιόγηα, δηαθεκηζηηθό πιηθό θιπ.).

Διδακηική εμπειρία:
Γηδαζθαιία ζην Γεκόζην ΗΔΚ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ζην ηκήκα «Γξαθίζηαο
εληύπνπ θαη ειεθηξνληθώλ κέζσλ» .

