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1. Ακαλίδης Σταύρος
Δήλωση: Συμμετέχω στη διαδικασία για να καταδείξω την ενεργό συμπαράστασή
μου, στις δραστηριότητες και τις προσπάθειες του ΔΕΕ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΑΛΙΔΗΣ
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2. Γεωργιτσανάκος Δούκας
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 20162019
Με την παρούσα επιστολή μου εκδηλώνω ενδιαφέρον, υποβάλλοντας ταυτόχρονα
την αντίστοιχη αίτηση υποψηφιότητας, για την ενεργή συμμετοχή ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.
Πρωταρχικό μέλημα άπαντων των μελών του Επιμελητηρίου είτε μετέχουν στη
Διοίκηση είτε ως απλά μέλη αυτού, δέον θα ήταν να αποτελέσει η εξύψωση και η
κατάταξη αυτού ως ισότιμου και αναγνωρισμένου επιστημονικού φορέα κατά τη
διαδικασία διαβούλευσης συζήτησης και θεσμοθέτηση των δημοσίων πολιτικών
και μεταρρυθμίσεων, που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση εν γένει.
Αναλογιζόμενοι την εγχώρια και τη διεθνή πολιτική συγκυρία (κρίση, προσφυγικό)
την οποία διέρχεται η χώρα τους σημερινούς χαλεπούς καιρούς, ισχυρά είναι η
πεποίθηση ότι η διοικητική πρακτική και δράση πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας

συλλογικότητας που επιδιώκει τον ίδιο κοινό σκοπό, όπου έκαστος συμμετέχων,
ανεξαρτήτως οιασδήποτε διάκρισης, απεμπολίζει την ατομικότητα και το ιδίο
συμφέρον προς την ωφέλεια της ομάδας.
Είναι πλέον καιρός για οριστική ανατροπή του ανορθολογικού τρόπου σκέψης με
τη διατύπωση απλά θεωριών για το πώς μπορεί να αλλάζει η Διοίκηση προς το
καλύτερο με τη μετάβαση στην πρακτική εφαρμογή των θεωριών μέσω του
επιστημονικού και άκρως δομημένου κοινωνικού διαλόγου όλων των
εμπλεκομένων μερών.
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Με βάση τα ανωτέρω μνημονευθέντα θεωρώ ότι είναι χρέος μου να συμπράξω
αποφασιστικά, αν η συνδρομή μου κριθεί αναγκαία, προς την κατεύθυνση της

οικοδόμησης μιας Δημόσιας Διοίκησης αντάξιας των διεθνών προτύπων.
Μετά εκτιμήσεως,
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΣ
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3. Δραμαλιώτη Εύη

Αγαπητοί συνάδελφοι, για όσους δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι Παρασκευή (Εύη)
Δραμαλιώτη. Εδώ και τρία χρόνια έχω την τιμή να υπηρετώ τους σκοπούς και τις
αξίες του Διοικητικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) από τη θέση της Αντιπροέδρου. Το
ΔΕΕ αποτελεί έναν θεσμό, επιδρώντας διαχρονικά, με σοβαρότητα και καθαρό
λόγο, στην εξέλιξη της διοικητικής σκέψης. Διαθέτει εξέχοντα και πλέον
καταρτισμένα μέλη, ικανά να προσφέρουν τις επιστημονικές υπηρεσίες τους στην
αναβάθμιση του δημόσιου διαλόγου.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με πλείστα
ενδιαφέροντα πεδία της διοικητικής επιστήμης και να αναπτύξω τις απόψεις μου
σε αγαστή συνεργασία με τα υπόλοιπα εκλεκτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τις πολλές και ιδιαίτερες εμπειρίες που απέκτησα, ξεχωρίζω τη συμμετοχή
μου στην οργάνωση, αλλά και στη διεξαγωγή του Επιστημονικού Συνεδρίου του
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Επιμελητηρίου (Μάης 2015). Εκλεκτοί ομιλητές που δέχτηκαν με μεγάλη χαρά να
συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ανάπτυξη ενημερωμένων
θέσεων σχετικά με τις διαρκείς προκλήσεις μπροστά στο διοικητικό φαινόμενο, με
το βλέμμα όλων μας στραμμένο σε μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση που σέβεται
τον πολίτη, αλλά κυρίως την ίδια της την υπόσταση.
Σε αυτό το περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων και υψηλού επιπέδου συζήτησης,
νιώθω πραγματικά περήφανη για την παρουσίαση ενώπιον των αγαπητών μελών
μας της μελέτης μου για την αξιολόγηση του προσωπικού στο δημόσιου τομέα, με
μια αναλυτική συγκριτική ανασκόπηση όλων των σχετικών νομοθετικών
πρωτοβουλιών με χρονική αφετηρία τις αρχές της δεκαετίας του 1990.Στην όλη
αυτή επιστημονική προσπάθεια ήταν εξαιρετικά σημαντική η συμβολή του επίσης
μέλους μας και αποφοίτου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης κου Γιάννη Μπαλαμπανίδη. Εξίσου σημαντική θεωρώ την
εκπροσώπησή μας στη Βουλή με αφορμή τη συζήτηση των πρόσφατων νόμων για
τη δημόσια διοίκηση. Και, τέλος, είμαι πολύ χαρούμενη για την εκλογή μου στη
Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πνεύμα στενότερης
συνεργασίας-σύνδεσης του ΔΕΕ με την ΕΕΔΕ!
Κάπως έτσι, η διάθεση για συστηματική και αναλυτική επιστημονική παρουσίαση
των επίκαιρων ζητημάτων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, η καλλιέργεια
πνεύματος συνεργασίας και διαλόγου, η ομαδική-συνεργατική προσέγγιση των
θεμάτων, ο σεβασμός και η φιλία, είναι μερικά μόνο από τα κίνητρα ενασχόλησης
με αυτόν τον επιστημονικό σύλλογο.
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Κατά τον Αριστοτέλη, η ορμή (η κλίση) προς την κοινωνία αποτελεί φυσική επιλογή
του ανθρώπου, που επιθυμεί να συμμετέχει της κοινωνίας, που έχει την ανάγκη να
είναι «μέρος της πόλεως», θέλοντας να αναπτύξει τη φρόνηση και την αρετή.
Είναι αλήθεια ότι, η αναζήτηση νέων επιστημονικών εργαλείων, αλλά και το κυνήγι
μιας πρωτότυπης ιδέας ικανής να προσφέρει -έστω ένα λιθαράκι- για τη βελτίωση
και την πρόοδο της κοινωνίας, με γοητεύει πολύ.
Για όλα τα παραπάνω, επιθυμώ με όλη μου την καρδιά να είμαι και πάλι υποψήφια
στις επικείμενες αρχαιρεσίες και ζητώ εκ νέου τη στήριξή σας, θεωρώντας ότι
εξακολουθώ να είμαι χρήσιμη στην υπηρεσία των διαχρονικών επιστημονικών
σκοπών του Διοικητικού Επιμελητηρίου.
Λίγα λόγια για μένα:
Είμαι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και απόφοιτος της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Κατέχω δύο μεταπτυχιακούς
τίτλους σπουδών (Κράτος & Δημόσια Πολιτική-Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές
σπουδές). Υπηρετώ ως προϊστάμενη Τομέα στη Γενική Γραμματεία για το
συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, με επιστημονικό αντικείμενο τη βελτίωση της νομοθέτησης ως
εργαλείο ενίσχυσης του συντονισμού.
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4. Κάππας Βασίλης
ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΠΠΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σύντομο βιογραφικό
Γεννήθηκα τον Ιούνιο του 1969 στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησα από την
Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1993, με
ειδίκευση την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Το 1994, ολοκλήρωσα
μεταπτυχιακές σπουδές, στο University of Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο
αντικείμενο της Επιστήμης των Τροφίμων.
Επί οχτώ χρόνια εργάστηκα στην βιομηχανία τροφίμων σε μεγάλες Ελληνικές
εταιρείες

(ΔΕΛΤΑ

πρότυπος

βιομηχανία

γάλακτος,

Όμιλος

ΝΗΡΕΥΣ

ιχθυοκαλλιέργειες Χίου) σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της Διασφάλισης και
ελέγχου ποιότητας.
Τον Δεκέμβριο του 2004 εισήχθην στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, από
την οποία αποφοίτησα τον Νοέμβριο του 2006, από το Τμήμα Περιφερειακής
Διοίκησης.
Επί τέσσερα χρόνια (2007-2011) εργάστηκα στην Περιφέρεια κεντρικής
Μακεδονίας (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης) κυρίως στο
αντικείμενο της εφαρμογής του Νόμου περί στοχοθεσίας στη Δημόσια Διοίκηση.
Τον Μάρτιο του 2011, αποσπάστηκα ως ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου
Θεσσαλονίκης, Ι. Μπουτάρη, σε θέματα διοικητικής αναδιοργάνωσης. Στο πλαίσιο
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αυτό συντόνισα την Ομάδα Εργασίας για την δημιουργία του νέου Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα
εργάστηκα για την εφαρμογή του Νόμου, περί των τριών υπογραφών στα
διοικητικά έγγραφα καθώς και τον διαχωρισμό πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας
και την συνέχεια της Διοίκησης.
Τον Απρίλιο του 2014, προσελήφθην στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως συμβασιούχος
υπάλληλος, προκειμένου να εργαστώ στην Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task
Force for Greece), στο αντικείμενο της εισήγησης μεταρρυθμιστικών πολιτικών
και συντονισμός τεχνικής βοήθειας προς την Ελληνική κυβέρνηση, στους τομείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αγροτικής Πολιτικής.
Μετά από δύο περίπου χρόνια παραιτήθηκα από την θέση μου και ταυτόχρονα
παραιτήθηκα και από το Ελληνικό Δημόσιο. Σήμερα εργάζομαι σε Εταιρεία
πληροφορικής στους τομείς εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης και εφαρμογών
ευφυούς γεωργίας, ενώ παράλληλα παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
Διεθνείς Οργανισμούς, που υλοποιούν προγράμματα μεταρρυθμίσεων στη Χώρα.
Είμαι παντρεμένος με την Χημικό Αργυρίου Βάγια, και έχω μία κόρη δέκα ετών.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η προαγωγή της Διοικητικής Επιστήμης στον Δημόσιο τομέα, παραμένει
ζητούμενο ακόμη και σήμερα και εν μέσω μιας μοναδικής κρίσης αξιών και
θεσμών στη Χώρα που όμως προβάλλεται ως δημοσιονομική. Η ποιότητα και η
αξιοπιστία των θεσμών, που στηρίζουν το οικοδόμημα του Κράτους δεν έχουν
περιβληθεί της εμπιστοσύνης των πολιτών, προκειμένου το Κρατικό οικοδόμημα
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να λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος των πολιτών, με βάση τις ιδεολογικές
τοποθετήσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία
χρόνια έχουν γίνει βήματα προόδου, αλλά ο ρυθμός παραμένει πολύ αργός.
Η Δημόσια Διοίκηση, ως ο βραχίονας υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών,
παραμένει ο μεγάλος ασθενής, κυρίως λόγω των εφαρμοζόμενων πολιτικών και
δευτερευόντως, λόγω της στάσης και συμπεριφοράς κάποιων στελεχών και
υπαλλήλων.
Η εφαρμογή των αρχών της Διοικητικής Επιστήμης, είναι ο μόνος τρόπος για την
καταπολέμηση της αναποτελεσματικότητας και της αναξιοκρατίας που επικρατεί
ακόμη και σήμερα στον Δημόσιο τομέα. Για τον λόγο αυτό, η ύπαρξη του ΔΕΕ
καθώς και η διεύρυνση των σκοπών που εκφράζει αποτελούν προτεραιότητα
σήμερα, την εποχή της μεγάλης προσπάθειας θεσμικής ανάταξης που επιχειρείται
στη Χώρα. Οι παρεμβάσεις του, θα πρέπει να συστηματοποιηθούν και να
διευρυνθούν ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε σύντομα να καταστεί ο πλέον
αξιόπιστος φορέας εισήγησης πολιτικών και μεταρρυθμίσεων στην Ελληνική
πραγματικότητα.
Δεν θα πρέπει όμως ποτέ να πέφτουμε στην παγίδα της απλοποίησης και
ισοπέδωσης κάποιων πραγμάτων που αφορούν την εφαρμογή των αρχών της
Διοικητικής Επιστήμης στον Δημόσιο Τομέα. Οι διαφορές στην Οργάνωση και τις
βασικές αρχές διοίκησης, μεταξύ κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών
Οργανισμών είναι υπαρκτές και πολύ ουσιαστικές. Για εμάς που έχουμε βιώσει και
τις δύο πραγματικότητες, το συγκεκριμένο γεγονός είναι πασιφανές.
Όσοι άκριτα εισηγούνται την εφαρμογή των αρχών μάνατζμεντ στον Δημόσιο
Τομέα, χωρίς να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες, είτε βιώνουν μια δική τους
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πραγματικότητα, είτε προσδοκούν σε κάποιο κέρδος, μέσα από την εκπόνηση μιας
μελέτης, που θα καταλήξει σε κάποιο συρτάρι.
Η αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, βασίζεται στην ποιότητα των
θεσμών και τις αρχές της καλής νομοθέτησης, παράλληλα με την ύπαρξη μελετών
διοικητικών επιπτώσεων, από την αλλαγή ή/και μετατροπή του θεσμικού πλαισίου.
Αυτά είναι τα βασικά προαπαιτούμενα, για την επιτυχία οποιασδήποτε προσπάθεια,
εφαρμογής μεταρρυθμιστικών πολιτικών, που στοχεύει στην βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης.
Η εισαγωγή της έννοιας της στοχοθεσίας στην μεθοδολογία αξιολόγησης των
δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς την ανάλογη προετοιμασία (ορθός ορισμός στόχων,
ορθός ορισμός δεικτών και αξιόπιστη μεθοδολογία μέτρησης) απαξιώνει το πολύ
σημαντικό εγχείρημα, το οποίο ανεπιτυχώς επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί από το
2004.
Ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα, τέτοια εγχειρήματα, μόνο απλά δεν μπορούν να
χαρακτηριστούν. Πόσο μάλλον στον Δημόσιο Τομέα, με όλες τις ιδιαιτερότητες που
αναφέρθηκαν προηγουμένως και με ουσιαστική απουσία των λεγόμενων

«εργαλείων μάνατζμεντ» (επιβράβευση και τιμωρία).
Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ιδανικοποιούμε την λειτουργία Δημοσίων
Διοικήσεων άλλων Χωρών. Η επαφή μου, με δημοσίους υπαλλήλους άλλων Χωρών
αλλά και διεθνών Οργανισμών, κατά την διάρκεια της υπηρεσίας μου στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μου έδωσε αυτήν την εντύπωση. Σαφώς και υπάρχουν
περισσότερο ή λιγότερο λειτουργικά συστήματα, αλλά θεωρώ ότι η διαδικασία
αξιολόγησης, έχει συγκεκριμένα προβλήματα και σε άλλες Χώρες και
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Οργανισμούς. Το θετικό όμως είναι ότι εκεί έχει βρεθεί ένα modus vivendi, για
την αποτελεσματική λειτουργία της Διοίκησης, η οποία όμως κυρίως βασίζεται
στην εμπιστοσύνη στις απλές διαδικασίες και θεσμούς, καθώς και στον σαφή
διαχωρισμό ρόλων μεταξύ του πολιτικού και του διοικητικού επιπέδου.
Τα παραπάνω ουσιαστικά περιγράφουν και την άποψή μου, για το περιεχόμενο της
επιστημονικής

τουλάχιστον

παρέμβασης,

την

οποία

θα

πρέπει

να

προτεραιοποιήσει η νέα Διοίκηση του ΔΕΕ. Και αυτό είναι «η ανάδειξη των

απαραίτητων προσαρμογών στην εφαρμογή των αρχών της Διοικητικής Επιστήμης
στον Δημόσιο Τομέα, αλλά και η ταυτόχρονη ανάδειξη της τεράστιας σημασίας της
εφαρμογής των αρχών της καλής νομοθέτησης».
Κατά την γνώμη μου αυτές είναι δύο κρισιμότατες προτεραιότητες, που η νέα
Διοίκηση του ΔΕΕ, θα πρέπει συστηματικά να τις επεξεργαστεί, πάντα μέσα από
την συνεισφορά των μελών του ΔΕΕ, αλλά και εξωτερικών εξειδικευμένων
συνεργατών και επιστημόνων.
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, υποβάλω την υποψηφιότητά μου, για το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ
Βασίλης Κάππας
Τακτικό μέλος ΔΕΕ
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5. Καραγιάννη Τάνια
Προς την Εφορευτική Επιτροπή
Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του ΔΕΕ
Με την παρούσα επιστολή, σας γνωστοποιώ την υποψηφιότητά μου στις
επικείμενες εκλογές ανάδειξης νέου Δ.Σ. του Δ.Ε.Ε. και σας κοινοποιώ
σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Με εκτίμηση,
Τ. Καραγιάννη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Κωνσταντίνα (Τάνια) Ιπ. Καραγιάννη
Εργάζεται στο «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης» («Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.») ως διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕΔιοικητικού/Οικονομικού, από το 2005, οπότε και διορίστηκε μέσω Πανελλήνιου
Γραπτού Διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.
Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου της
Τριτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης του Δημοσίου, Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από το 2009 έως
σήμερα. Στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., διετέλεσε Οργανωτική Γραμματέας, καθώς και υπεύθυνη του
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Τομέα «Διεθνών Σχέσεων» και του Τομέα «Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας»,
ενώ παράλληλα συμμετείχε ως μέλος στο Δ.Σ. του Δ.Ε.Ε., για την περίοδο 2013-2016.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου
Πειραιά, με μεταπτυχιακές σπουδές Ειδίκευσης στη Στατιστική και κατεύθυνση
στις Στατιστικές Μεθόδους στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών, του
Τμήματος Στατιστικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες, αγγλικά και γαλλικά.
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6. Ξηροτύρη Μαρία
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΞΗΡΟΤΥΡΗ
Θεωρώντας, αφενός ότι το ΔΕΕ διαθέτει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο δυναμικό και
αφετέρου ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης πολυσχιδούς δραστηριότητας
είτε στο μελετητικό είτε στο συμβουλευτικό πεδίο, θέτω υποψηφιότητα για το ΔΣ
μας, προκειμένου, να συμβάλλω στον προσανατολισμό του ΔΕΕ προς κατευθύνσεις
πιο πρακτικές-επιχειρησιακές.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κατά το οποίο θα είναι απαραίτητη μια άλλη, πιο
επαγγελματική σχέση ολωνών μας με το ΔΕΕ, ώστε αυτό να μπορεί να
συμβάλλεται, να αναλαμβάνει δεσμεύσεις και να ανταπεξέρχεται με επιτυχία στις
όποιες υποχρεώσεις του, μπορώ να συνεισφέρω στην κοινή προσπάθεια με την
εμπειρία και τις γνώσεις που απέκτησα από την πολυετή δραστηριότητά μου στον
ιδιωτικό τομέα.
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7. Οικονόμου Γιώργος
Δήλωση προς την Εφορευτική Επιτροπή
Ονοματεπώνυμο:

Γιώργος Οικονόμου

Κατάθεση υποψηφιότητας για:

Διοικητικό Συμβούλιο
Σύντομο μήνυμα

Αξιότιμοι συνάδελφοι, μέλη του ΔΕΕ,
Το Διοικητικό Επιμελητήριο συνιστά έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό στο πεδίο
της διοικητικής θεωρίας και πρακτικής, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική
σφαίρα. Επιπρόσθετα, αποτελεί μια γνήσια δεξαμενή σκέψης και μελέτης του
διοικητικού φαινομένου, στοιχείο που τεκμηριώνεται από το έργο των μελών του
Επιμελητηρίου με όρους: α) οργάνωσης και συμμετοχής σε επιστημονικά
συνέδρια, β) παρουσίας στη διεθνή και εγχώρια επιστημονική βιβλιογραφία, γ)
συγγραφής βιβλίων και υποστήριξης ερευνητικών πρωτοβουλιών και δ) παροχής
τεχνογνωσίας κατά το σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων
διοικητικής μεταρρύθμισης.
Η αναγνώριση του επιτυχημένου έργου των μελών παρελθόντων διοικήσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των μελών της απερχόμενης, αποτελεί, κατά την
προσωπική μου εκτίμηση, το σημείο αφετηρίας για την θητεία του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου. Δεδομένων των δυνατοτήτων, των ευκαιριών και των
περιορισμών που υφίστανται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δηλώνω
την επιθυμία μου να συμμετάσχω σε μια κοινή προσπάθεια περαιτέρω
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ενδυνάμωσης του έργου του Επιμελητηρίου. Ως εκ τούτου, θέτω υπ’ όψιν σας την
υποψηφιότητά μου για το ΔΣ του Διοικητικού Επιμελητηρίου. Παράλληλα,
καταθέτω την πρόταση για την προσπάθεια ανάπτυξης υπερεθνικής δράσης και
συνεργασιών μέσω της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας με συναφείς φορείς
άλλων χωρών.
Καλή συνέχεια σε όλες/όλους τις/τους συνυποψηφίους και στα μέλη του ΔΕΕ.
Με εκτίμηση,
Γιώργος Οικονόμου
Απόφοιτος ΕΣΔΔ
ΜΔΕ ΟΠΑ, Υπ. διδ. ΕΚΠΑ
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8. Παπαδημητρίου Κώστας
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Δ.Ε.Ε.
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Το ΔΕΕ, μέσα από τη δράση που ανέπτυξε κατά τα 13 χρόνια λειτουργίας του
(2003-2016), ανέδειξε τις Αξίες που το προσδιορίζουν και τις Αρχές που διέπουν
τη δραστηριότητά του. Η στοχαστικότητα, η μετριοπάθεια, η ορθολογικότητατεκμηρίωση, όπως και η πίστη στη Δημοκρατία, στη δύναμη του διαλόγου, στη
λογική θετικού αθροίσματος, στη φιλικότητα και στη θετική αντιμετώπιση των
πραγμάτων, συγκαταλέγονται σε αυτές. Μέσα σε ένα τέτοιο αξιακό πλαίσιο,
ανέπτυξε δραστηριότητα, επιστημονική και παρεμβατική στο δημόσιο διάλογο και
σήμερα έχει κερδίσει μια ικανοποιητική θέση μεταξύ των συλλογικών φορέων του
χώρου.
Τόσο όμως οι αρχές του αυτές όσο και το δυναμικό που διαθέτει και ακόμα
περισσότερο, που μπορεί να συσπειρώσει, ανοίγουν νέους ορίζοντες και πολύ
μεγαλύτερες προοπτικές και για γόνιμη επιστημονική εργασία αλλά και για
δημιουργική παρέμβαση στα σχετικά ζητήματα. Σε μια τέτοια, νέα εποχή για το
ΔΕΕ, εκτιμώ ότι τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά πλέον και όχι τόσο η
προσωπική-φιλική σχέση (όπως ήταν στα μέχρι σήμερα συμβούλια), είναι τα
κρίσιμα συνεκτικά στοιχεία και οι απαραίτητοι όροι για την επιτυχία.
Με όραμα, έναν οργανισμό της Κοινωνίας Πολιτών, πλουραλιστικό (στις απόψεις)
αλλά και συνεκτικό (στις Αρχές-Αξίες), με υποδειγματική δημοκρατική-θετικήαποτελεσματική λειτουργία, που θα αναπτύσσει τόσο τη Διοικητική θεωρία όσο και
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την παρεμβατική δράση, προς όφελος πάντα της ίδιας της Κοινωνίας, με
στρατηγική στόχευση την επιρροή στα δημόσια πράγματα και την ανάπτυξη
πλούσιας-δυναμικής σχετικής επιχειρησιακής δράσης κάθε είδους (μελετητικής,
ερευνητικής, συνεργατικής κλπ), επιθυμώ να συνεισφέρω υποβάλλοντας
υποψηφιότητα για το νέο ΔΣ.
Αθήνα 17-11-2016
Με τιμή
Κώστας Παπαδημητρίου
(συνημμένο σύντομο βιογραφικό)

ΣΥΝΟΨΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου συνδυάζει σπουδές τόσο Διοικητικής Επιστήμης,
της οποίας είναι διδάκτωρ όσο και Δημοσίου Δικαίου. Επιπλέον, είναι απόφοιτος
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Η’ σειρά, 1995), έχει διατελέσει
υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών (1995-2000), όπου άσκησε καθήκοντα
προϊσταμένου και ειδικός επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη (2000-2015).
Στα εκπαιδευτικά θέματα, είναι κάτοχος τίτλου Παιδαγωγικών της ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ,
έχει εργαστεί ως καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης πριν την είσοδό του στη Σχολή,
είναι ενταγμένος από το 2000 στο Μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ, έχει διδάξει
διοικητική-οργανωτική θεωρία και νομιμότητα τόσο στο ΙΝΕΠ όσο και στη Σχολή,
στην οποία διδάσκει ανελλιπώς από το 2006 μέχρι σήμερα. Ομοίως, διδάσκει στο
Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και περιστασιακά έχει αξιοποιηθεί και από
ιδιωτικές εταιρίες ως εμπειρογνώμων θεμάτων Διοίκησης. Με αυτόν τον τίτλο,
συμμετείχε στο ΔΣ του ΕΚΔΔΑ την περίοδο 2012-2014.
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Πέραν των παραπάνω επαγγελματικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών, είναι
πολύ γνωστό συνδικαλιστικό στέλεχος, έχοντας διατελέσει επί 12ετία στο ΔΣ της
ένωσης αποφοίτων ΕΣΔΔ, γραμματέας των συλλόγων εργαζομένων Υπουργείου
Εσωτερικών και Συνηγόρου του Πολίτη, πρόεδρος στην ομοσπονδία συλλόγων του
Υπουργείου Εσωτερικών (στην οποία ανήκει και ο σύλλογος εργαζομένων ΕΚΔΔΑ)
και αντιπρόσωπος στην ΑΔΕΔΥ.
Επιπλέον, ως ενεργός πολίτης δραστηριοποιείται στην οικεία επιστημονική
κοινότητα και σήμερα είναι πρόεδρος του Ομίλου Διοικητικών ΕπιστημόνωνΔιοικητικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ), ενώ από τα εφηβικά του χρόνια και έπειτα, είτε
παλαιότερα ως αθλητής αγώνων είτε σήμερα ως αθλούμενος, είναι δραστήριο
μέλος της κοινότητας του στίβου.
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9. Ραμματά Μαρία

ΜΑΡΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ιδρυτικό μέλος του Διοικητικού Επιμελητηρίου και μέλος του 1ου Διοικητικού
Συμβουλίου του ΔΕΕ επί Προεδρίας του Καθηγητή κ. Αντώνη Μακρυδημήτρη.
Οι εξελίξεις στη δημόσια διοίκηση και οι επιθυμητές μεταρρυθμίσεις της που
ποτέ δεν ήρθαν, αποτελούσαν πάντοτε μέρος των προβληματισμών μου που άλλοτε
είχα την ευκαιρία να καταγράψω δημόσια και άλλοτε να διοχετεύσω σε δράσεις
στο πλαίσιο του χώρου εργασίας μου, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (έως το τέλος του 2015). Από το χώρο αυτό, είχα την
ευκαιρία να γνωρίσω αρκετούς από εσάς, είτε ως επιστημονικά υπεύθυνη
σεμιναρίων, είτε ως συνάδελφος-εισηγήτρια σε σεμινάρια. Από το Ακαδημαϊκό
έτος 2015, έως σήμερα εργάζομαι ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), όπου διδάσκω στη θεματική ενότητα
«Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική».
Το «μικρόβιο» αυτό, για ενασχόληση με την ανάλυση της οργάνωσης και
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης το απέκτησα από τα χρόνια της φοίτησής μου
στη Grande Ecole – ΕΝΑ- για 18 μήνες, και έπειτα, για 4 χρόνια σπουδών
προετοιμασίας για το διδακτορικό μου, όπου διαπίστωσα ότι η εύρυθμη λειτουργία
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της δημόσιας διοίκησης μπορεί να μην είναι μόνο μία ευχή, αλλά και
πραγματικότητα, φυσικά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Θεωρώ το ΔΕΕ ως ένα think tank κατάλληλο για την προώθηση θεμάτων της
επικαιρότητας της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης (αναδιοργάνωση των δομών,
αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, απλούστευση
των διοικητικών διαδικασιών, ζητήματα κινήτρων, ποιότητα των νομοθετικών
ρυθμίσεων, σχέσεις πολιτικής-διοίκησης, κ.ά.), είτε ως μέσο πίεσης προς κάποιες
κατευθύνσεις που θα συμφωνηθούν εκ των προτέρων με τα μέλη του ΔΕΕ, είτε ως
μέσο προαγωγής ενός διαρκούς διαλόγου επί θεμάτων της δημόσιας διοίκησης.
Θεωρώ ιδιαίτερα χρήσιμη τη δράση του ΔΕΕ στον τομέα της εγρήγορσης των
μελών του ως προς τα θέματα που συνεχώς αναφύονται στη δημόσια διοίκηση των
«καιρών των Μνημονίων». Η δουλειά του ΔΕΕ μπορεί να πηγαίνει επέκεινα της
κατάθεσης απόψεων, είτε με ημερίδες, είτε με επαφές με φορείς στους οποίους
κοινοποιούνται τα σχετικά εργαλεία του ΔΕΕ, με επικοινωνία με ΑΕΙ,ΤΕΙ, με
συμπράξεις με άλλους φορείς, με διεθνείς συνεργασίες, κ.ά.
Πιστεύω

πολύ

στην

εξειδίκευση

των

μελών

του

ΔΕΕ

(επιστημονική,

επαγγελματική), στη συνεισφορά όλων -ειδικά των Αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ-, μέσω
Τομεακών Επιτροπών και στην αξία της συλλογικότητας. Επιπλέον, θεωρώ τη
δικτύωση ως προαπαιτούμενο για την προώθηση απόψεων και ιδεών, ως εκ
τούτου κρίνω ως ζωτικής σημασίας τη δικτύωση του ΔΕΕ και με άλλους
παρόμοιους φορείς επιστημονικών κοινοτήτων.
Θα χαιρόμουν αν μου δίνατε με την ψήφο σας την ευκαιρία να συνεισφέρω με την
εξειδίκευσή μου σε θέματα δημόσιας διοίκησης ως μέλος του ΔΣ του ΔΕΕ με
στόχο να φέρουμε αποτελέσματα σε συγκεκριμένους σκοπούς που θα τεθούν από
κοινού, να αναβαθμίσουμε, κατά το δυνατόν, την όψη της δημόσιας διοίκησης και
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να δοθεί μία νότα αισιοδοξίας στο δημοσιοϋπαλληλικό Σώμα που με την κρίση
έχει υποστεί αρκετά πλήγματα.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Η Δρ Μαρία Ραμματά είναι, διοικητική επιστήμων, απόφοιτος της Ecole Nationale
d’Administration – Ε.Ν.Α. - Promotion Victor Schoelcher), όπου απέκτησε το
Μεταπτυχιακό της δίπλωμα «Diplôme International d’Administration Publique»
και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Université Paris I, Panthéon
Sorbonne (Noμικό Τμήμα). Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Σύγχρονη ελληνική
δημόσια διοίκηση ανάμεσα στη γραφειοκρατία και το μάνατζμεντ» και
εκπαιδευτικών συγγραμμάτων που απευθύνονται στους σπουδαστές της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε στελέχη της
δημόσιας διοίκησης. Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά
περιοδικά. Εξειδικεύεται στη δημόσια διοίκηση και την πολιτική, στην οργάνωση
και λειτουργία των οργανώσεων, στη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα, στη
διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και στον επιχειρησιακό ανασχεδιασμό. Διαθέτει
πολυετή διδακτική εμπειρία, στους παραπάνω τομείς, στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο (Διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, Τμήμα “Δημόσια Διοίκηση
και Πολιτική”), στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
(Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα

Σπουδών

«Δημόσια

διοίκηση

και

επιχειρηματικότητα»), στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «International Public Administration»), στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και σε επιμορφωτικά σεμινάρια
για ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους. Εργάστηκε για τέσσερα έτη ως Δ/ντρια
Τομέα στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, ενώ για
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πολλά χρόνια δραστηριοποιήθηκε σε φορείς `που εργάζονται για την προώθηση
μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, όπως το Διοικητικό Επιμελητήριο
Ελλάδας όπου διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει εργαστεί επί 9
έτη στο δημόσιο τομέα ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα. Είναι μέλος : του Μητρώου
διδασκόντων του ΕΚΔΔΑ, του Μητρώου διδασκόντων Κολλεγίων (ΑΜ:207/2008),
του Μητρώου διδασκόντων της ΣΕΥΥΟ και του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (από το 2008).
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10. Σάββας Γιάννης
Είμαι απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ (σειρά ΙΓ΄). Διαθέτω μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην
"Πληροφορική και Διοίκηση", από το ΑΠΘ και διδακτορικό στην Ηλεκτρονική
(Μετασχηματιστική) Διακυβέρνηση από το ΓΠΑ.
Πάνω από 30 άρθρα μου, με θεματικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης, έχουν
δημοσιευθεί τόσο σε πρακτικά συνεδρίων, Ελληνικών και Διεθνών, όσο και σε
περιοδικά με κριτές (impact factor), καθώς και ως κεφάλαια βιβλίων.
Εργάζομαι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης στη θέση του
Διευθυντή Κοινωφελών Περιουσιών, τα τελευταία δυόμιση περίπου χρόνια, ενώ τα
προηγούμενα τριάμιση ήμουν Διευθυντής Οικονομικού. Για δύο χρόνια ήμουν
προϊστάμενος του τμήματος Διοίκησης Προσωπικού στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας. Έχω ασχοληθεί με την υποβολή και υλοποίηση πολλών εθνικών και
διεθνών έργων στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, INTEREG, MED, IST STREP.
Καταθέτω υποψηφιότητα για τις εκλογές του ΔΣ του ΔΕΕ για να προσπαθήσω να
βοηθήσω με τη σειρά μου στην επίτευξη των στόχων του Επιμελητηρίου. Να
ενεργοποιήσω δυνάμεις τις περιφέρειας και ιδίως της Θεσσαλονίκης, όπου ζω και
εργάζομαι. Στόχος μου είναι η δυναμική συμμετοχή του ΔΕΕ στην υλοποίηση
έργων του δημοσίου, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προοπτική του
ρόλου του, ως Συμβούλου της εκάστοτε κυβέρνησης για θέματα Δημόσιας
Διοίκησης.
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11. Τσουκαλάς Σπύρος
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Με αυτή την επιστολή θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση σας για την ευόδωση των
στόχων του Διοικητικού Επιμελητηρίου. Στη σύγχρονη κοινωνία όπου οι
συλλογικότητες απαξιώνονται, οι προσεχείς αρχαιρεσίες του Επιμελητηρίου είναι
μια ευκαιρία να αναδείξουμε την προσφορά του φορέα στα επιστημονικά πράγματα
ενός πεδίου το οποίο τόσο βάναυσα έχει πληγεί. Η αδυναμία σαφούς ορισμού του
πεδίου της διοικητικής επιστήμης στην ελληνική επιστημονική πραγματικότητα
και η σύγχυση στην εφαρμογή των βασικών αρχών της στη δημόσια και στην
κοινωνική σφαίρα αποτέλεσε δομική αδυναμία του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας
τις τελευταίες δεκαετίες.
Με δεδομένη την επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελματική καταξίωση των
μελών μας, το Διοικητικό Επιμελητήριο μπορεί να αποτελέσει οδηγό και
παραγωγό σύγχρονων επιστημονικών, μεθοδολογικών και πολιτικών εργαλείων
στο σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Μέσω της
παρουσίας μας στο δημόσιο διάλογο για τα σύγχρονα ζητήματα που άπτονται των
επιστημονικών μας ενδιαφερόντων, με μέσα όπως τη διενέργεια ερευνών και
μελετών, δημοσίων εκδηλώσεων και εκδόσεων, την εκπαίδευση νέων
επιστημόνων και στελεχών, μπορούμε να επιτύχουμε την προαγωγή μιας άλλης
κουλτούρας στα διοικητικά και οικονομικά πράγματα του τόπου μας.
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας, είναι απαραίτητο το άνοιγμα στην ευρύτερη
επιστημονική κοινότητα καθώς και στην κοινωνία των πολιτών, για τη δημιουργία
αναγκαίων συνεργιών. Η εξωστρέφεια αυτή προϋποθέτει τη διασφάλιση συνθηκών
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συνεργασίας και αλληλεγγύης στην επιστημονική και την επαγγελματική δράση ως
θεμελιώδη προτεραιότητα της συλλογικής μας δράσης.
Με τις σκέψεις αυτές και αρχές θέτω την υποψηφιότητά μου για τις αρχαιρεσίες
μας.
Με εκτίμηση,
Σπυρίδων Τσουκαλάς

Spyridon TSOUKALAS
email: stsoukal@yahoo.com
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12. Χόνδρου Παναγιώτα

ΝΟΤΑ ΧΟΝΔΡΟΥ
Με το παρόν υποβάλω την υποψηφιότητά μου για το ΔΣ του ΔΕΕ.
ΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η
δημόσια διοίκηση, για να εκσυγχρονιστούν οι κρατικές δομές και να μπορέσει να
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ξεπεράσει η χώρα μας την οικονομική και κοινωνική κρίση, είναι καθοριστικός.
Το μέσο για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι η αποτελεσματική και
αποδοτική διοίκηση των δημοσίων Υπηρεσιών με σύγχρονες μεθόδους
μάνατζμεντ, όρους αξιοκρατίας και δικαιοσύνης και πάντα με γνώμονα το δημόσιο
συμφέρον.
Σε αυτό το διαχρονικά δύσκολο εγχείρημα, η συμβολή του Διοικητικού
Επιμελητηρίου ήταν, είναι και θα είναι καίρια και ουσιώδης. Υπό αυτό το πνεύμα
και δεδομένης της αγάπης που ανέπτυξα σταδιακά για την διοικητική επιστήμη και
τέχνη, δηλώνω την ειλικρινή διάθεσή μου να συμβάλλω θετικά στην επίτευξη των
σκοπών του Διοικητικού Επιμελητηρίου, όπως αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό
του.
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Γεννηθείς το 1978 στην Αθήνα, απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του
Τμήματος Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης. Μεταπτυχιακές σπουδές: Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο
Μάνατζμεντ, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Εν
αναμονή εξέτασης της διπλωματικής εργασίας). Τέως Ειδική Γραμματέας του ΔΣ
της ΕΝΑΠ. Επαγγελματική εμπειρία: Ιδιωτικός τομέας- Διάφορες εμπορικές
επιχειρήσεις και Εγνατία Τράπεζα. Δημόσιος τομέας: Υπουργείο Εργασίας,
Υπουργείο Υγείας, Ειδική Υπηρεσία για την ενσωμάτωση των αρχών της Κ.Π.
EQUAL και από το 2013, Βουλή των Ελλήνων.
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