Σάββας ΒΛΑΧΟΣ
υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας
Γεννήθηκε το 1969 στον Πρόδρομο Ξηρομέρου
Αιτωλοακαρνανίας.
Ζει στο Αγρίνιο και είναι παντρεμένος με την Τραγουλιά
Γεωργία, μαζί έχουν αποκτήσει δυο παιδιά, την ΧρυσούλαΜαρία και τον Αποστόλη.
Έχει σπουδάσει Γεωπόνος και είναι Μεταπτυχιακός φοιτητής
στον τομέα της Αγροδιατροφής.
Μιλάει Αγγλικά και Ρουμανικά.
Είναι κάτοχος πτυχίου ECDL CORE CERTIFICATE.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία το 1992 στις Ειδικές Δυνάμεις ως εκπαιδευτής.
Εργάζεται από το 1999 με την ιδιότητα του Γεωπόνου στην Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Είναι προϊστάμενος του τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στο δημόσιο ασχολήθηκε με τα
προγράμματα των αγροτικών επενδύσεων (Επιχειρησιακά προγράμματα Νέοι αγρότες,
Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση-Τυποποίηση και Μελισσοκομία).
Συμμετέχει ως βασικό μέλος της ομάδας εργασίας για την οργάνωση – προβολή και
παρουσίαση των προϊόντων αγροδιατροφής μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Έκθεση μελιού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας -FOOD EXPOEXPOTROF- Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης- FILOXENIA κτλ.).
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Δραστηριοποιείται ως επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΓΟ Δήμητρα από το 2000 έως και
σήμερα, συμμετέχοντας σε εκπαιδεύσεις που γίνονται σε νέους γεωργούς και
κτηνοτρόφους ανά την Ελλάδα.
Είναι Πιστοποιημένος Συνεργάτης στο μητρώο εκπαιδευτών μελισσοκόμων του ΕΛΓΟ
Δήμητρα και συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις επαγγελματιών μελισσοκόμων ανά την Ελλάδα.
Από οικογενειακή παράδοση (τρίτη γενιά) μελισσοκόμος, διατηρεί μελισσοκομική μονάδα
μαζί με την οικογένειά του, με σκοπό την παραγωγή μελιού και προϊόντων της μέλισσας.
Επίσης καλλιεργεί με την οικογένεια του ελιές και αρωματικά φυτά. Είναι Δημόσιος
Υπάλληλος ειδικού καθεστώτος.
Εργάστηκε το διάστημα 1995-1999 στην ΕΑΣ Ξηρομέρου που εδρεύει στην πόλη του
Αστακού και δραστηριοποιήθηκε ως υπεύθυνος Γεωπόνος διακίνησης και διάθεσης
φυτοφαρμάκων, καθώς και ως σύμβουλος φυτοπροστασίας.
Εργάστηκε από το 1998-2004 ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΑΤΕΙ Μεσολογγίου στο
τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, διδάσκοντας το μάθημα της
Μελισσοκομίας.
Με τις Αυτοδιοικητικές εκλογές θα ασχοληθεί για πρώτη φορά το Μάιο του 2019 ως
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με το συνδυασμό «Δυτική Ελλάδα - Δικαίωμα στην
Πρόοδο» του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.
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