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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά από γονείς πρόσφυγες δεύτερης γενιάς.
Είναι παντρεμένη και μητέρα μίας κόρης 1,5 έτους. Αποφοίτησε από το 1 ο Δημοτικό Σχολείο
Καλαμαριάς και συνέχισε την εκπαίδευση της στο Αμερικανικό Κολλέγιο «ΑΝΑΤΟΛΙΑ».
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος δύο
μεταπτυχιακών διπλωμάτων, στο Δημόσιο Δίκαιο και τις Πολιτικές Επιστήμες (LLM) και στις
Οικονομικές Επιστήμες και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Μιλά αγγλικά, γερμανικά,
γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά.
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διατηρεί από το 2003
δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, ασκώντας μάχιμη δικηγορία. Η επιστημονική της
δραστηριότητα επικεντρώνεται στους τομείς των δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων, του
δημοσίου και φορολογικού δικαίου και του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Από το 2013
είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και τις Η.Π.Α., ενώ υπό την
ιδιότητά της ως νομικού και οικονομολόγου συμμετέχει ως μέλος σε πλήθος επιστημονικών
επιτροπών και ως εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες.
Κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και με ενεργό συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δράσεις
και επιτροπές του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, προσφέρει επί σειρά ετών εθελοντική
εργασία σε κοινωφελή ιδρύματα, σημειώνοντας έντονο ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο,
ενώ επιδεικνύει διεθνή δράση για τη διάσωση του πολιτισμού και των ελληνοχριστιανικών
μνημείων του Πόντου.
Με γνώμονα τον πολιτισμό της καθημερινότητας του δημότη της πόλης που μεγάλωσε
και ζει, είναι από το 2010 είναι εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Καλαμαριάς.
Διετέλεσε από το 2010 έως το 2014 Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Καλαμαριάς και από το 2010 έως σήμερα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Καλαμαριάς, ενώ το διάστημα 2010-2012 θήτευσε ως μέλος του Δ.Σ. της δημοτικής
επιχείρησης Καλαμαριάς ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ.
Κατά τη διετία 2014-2015 διετέλεσε Εντεταλμένη Σύμβουλος Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμαριάς, με τομέα ευθύνης τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Από το 2015 έως και σήμερα υπηρετεί το Δήμο από θέση ευθύνης ως Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Εξυπηρέτησης Πολιτών και ως
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς.
•

Έχει επίσης διατελέσει:
Ιδρυτικό μέλος της Ευξείνου Λέσχης Ευρωπαίων Πολιτών.

•
•
•
•
•

Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στις Βαλκανικές
Χώρες.
Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Διαβαλκανικής Συνεργασίας Γυναικών Ελλάδας.
Ιδρυτικό μέλος της διεθνούς European Lawyer’s Community.
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Καλαμαριάς «ΝΑΪΑΔΕΣ».
Ειδική Σύμβουλος - Μέλος του Δικτύου Πολιτών «ΥΠΕΡΒΑΣΗ».

Διακρίνεται για τις γνώσεις της, τις δεξιότητες της, την εντιμότητά της και τη
διαφάνεια στον τρόπο εργασίας της, στοιχεία που επιχείρησε και κατάφερε να
εφαρμόσει και κατά την διάρκεια της θητείας της σε θέσεις ευθύνης, υιοθετώντας μια
δημοτική πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Χωρίς κομματικές αγκυλώσεις
και στεγανά, αγωνίζεται καθημερινά για έναν Δήμο εφάμιλλο των
προτύπων των πρωτοπόρων ευρωπαϊκών πόλεων, με οικονομική
ανάπτυξη και έμφαση στις νέες τεχνολογίες, όπου η παιδεία, ο
πολιτισμός και η γόνιμη κριτική του ενημερωμένου πολίτη
αποτελούν σύμμαχο της Διοίκησης και διαμορφώνουν τη νέα
κοινωνική του ταυτότητα.

