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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
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Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Αθηνών µε αρµοδιότητα στο γραφείο
Παιδείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιβάλλοντος και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
Μέλος του Τοµέα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Αυτοδιοίκησης και ∆ικαιοσύνης του
ΠΑΣΟΚ, µε κατευθύνσεις ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
∆ηµοτική Σύµβουλος Αµαρουσίου.
Γεν. Γραµµατέας ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµαρουσίου.
Πρόεδρος ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αµαρουσίου (υπεύθυνη παιδείας όλων
των σχολείων στο Μαρούσι).

•

Πρόεδρος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας ∆ήµου Αµαρουσίου. Από τη θέση αυτή µε
δική µου ιδέα, κατατέθηκε πρόταση για χρηµατοδότηση από την «Κοινωνία της
Πληροφορίας» µε αντικείµενο τη δηµιουργία ηλεκτρονικών εκθεµάτων µε θέµα την
µυθολογική πανίδα της αρχαίας Ελλάδας. Το αναφέρω αυτό, διότι, κατά τη γνώµη µου, η
πρόταση αυτή αποτελεί πρακτική εφαρµογή της πολιτικής αντίληψης του ΠΑΣΟΚ σχετικά
µε την κοινωνία της πληροφορίας και τις νέες τεχνολογίες.

•

Υπεύθυνη προγράµµατος Scuolaxenia µε αρµοδιότητα την υποδοχή και φιλοξενία
αντιπροσωπειών µαθητών και εκπροσώπων ∆ήµων (∆ηµάρχων κλπ) από 22 χώρες της
Ευρώπης στο Μαρούσι κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων. Στα πλαίσια της
αρµοδιότητας αυτής ήρθα σε επαφή µε όλους τους Συλλόγους του Αµαρουσίου
προκειµένου να συντονίσω την ενεργό συµµετοχή τους στο πρόγραµµα αυτό.
Έχω διατελέσει επί µακρόν πρόεδρος του εξωραϊστικού Συλλόγου της περιοχής του
Αµαρουσίου στην οποία διαµένω («Τα Ανάβρυτα»), του οποίου είµαι και ιδρυτικό µέλος.
Έχω χρηµατίσει στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή απλό µέλος πολλών συλλόγων που
εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στο Μαρούσι (πχ Γεν. Γραµµ. Συλλόγου Σποϊτών
Καρπάθου Αµαρουσίου).
Προσφέρω εθελοντική βοήθεια για τις ανάγκες του συλλόγου «Το χαµόγελο του
παιδιού» που µεριµνά για τη φροντίδα εγκαταλελειµµένων και κακοποιηµένων παιδιών.
Από το 2002 και εξής, δηµοσιεύω στον τοπικό τύπο άρθρα γενικού (επαγγελµατικού
και πολιτικού) ενδιαφέροντος µε πρόσφατο παράδειγµα το άρθρο µου σχετικά µε την
πολιτική επικαιρότητα του δήµου Αµαρουσίου διαπραγµατευόµενη και το θέµα του νέου
µοντέλου ανάπτυξης της πόλης. (Τέλος Εποχής. Μετά τον Τζανίκο, τι; ΑΜΑΡΥΣΙΑ
-52006, σελ. 8)
Είµαι δικηγόρος, και διατηρώ το γραφείο µου στο ιστορικό κέντρο του ∆ήµου
Αµαρουσίου.
Σπούδασα στη Νοµική Σχολή Αθηνών και έχω δύο µεταπτυχιακούς τίτλους: στο
Εµπορικό ∆ίκαιο (Νοµική Σχολή Αθηνών) και στο Φορολογικό ∆ίκαιο (Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών).
Γλώσσες: Αγγλικά (άπταιστα), Γαλλικά (άριστα), Ισπανικά (καλή γνώση)
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