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ΣΥΝ ΤΟΜΑ  ΒΙΟ Γ Ρ ΑΦ Ι Κ Α  ΣΤΟ Ι Χ Ε Ι Α  Ε Ι ΣΗ ΓΗ ΤΩΝ  ( α λ φ α β η τ ι κ ά )  
 

Γεώργιος Βλάχος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος ∆.Σ. ΣΑΤΕ 
Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Πήρε το ∆ίπλωµα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήµιο Πατρών το 
1982. Γνωρίζει αγγλικά. Εγγεγραµµένος στο ΜΕΚ στην ∆΄τάξη για Ηλεκτροµηχανολογικά και Υδραυλικά έργα µε 
Α.Μ. 11737. Το 1982-83 υπηρέτησε την στρατιωτική θητεία του, ως έφεδρος αξιωµατικός στο Σώµα Υλικού 
Πολέµου ενώ την περίοδο 1983-1985 εργάστηκε ως Αναλυτής - Προγραµµατιστής στο Μηχανογραφικό κέντρο της 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας. Το 1985 ανέλαβε καθήκοντα ως υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Νοµού 
Αρκαδίας µε καθήκοντα Μελετών - Επιβλέψεων και Προϊσταµένου Συνεργείου & Μηχανολογικού Εξοπλισµού, θέση 
που διατήρησε έως το 1987 οπότε και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά στο χώρο παραγωγής 
δηµοσίων έργων µέσω ατοµικής επιχείρησης έως το 1991. Από το 1991 έως και το 1997 υπήρξε διαχειριστής της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. » και από το 1997 έως και το 2002 διαχειριστής της Εργοληπτικής Επιχείρησης 
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Από το 2002 κατέχει την θέση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.». Από το Μάρτιο του 2003 είναι εκλεγµένο µέλος του ∆.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), στον οποίο διετέλεσε 
Μέλος (2014-2018), Ταµίας (2003 – 2006) και Πρόεδρος (2006 -2014), θέση στην οποία επανεκλέχθηκε τον Μάρτιο του 2018. Έχει 3 παιδιά. 
 

Εµµανουήλ Βράϊλας, Πολιτικός Μηχανικός, Ταµίας ∆.Σ. ΣΑΤΕ και ∆.Σ. ΣΤΕΑΤ 
Γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα. Το 1978 αποφοιτεί από το ΕΜΠ ως ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός και το 
1979 γίνεται κάτοχος του Diplome D’ Etude Approfondies (D.E.A.) από το Υδραυλικό Τµήµα της Ecole National 
Superieure d’Electronique, Electrotechnique, Informatique et Hydraulique de Toulouse (ENSEEIHT) της 
Πολυτεχνικής Σχολής της Τουλούζης στη Γαλλία. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και γαλλικά. Εγγεγραµµένος στο ΜΕΚ 
στην ∆΄τάξη µε Α.Μ. 9531. Από το 1979 µέχρι και το 1990 εργάζεται στην ΓΕΚ ΑΕ, ως εργοταξιάρ-χης σε σειρά 
κτιριακών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από το 1990 µέχρι το 2002 είναι ∆ιευθυντής Έργων 
στην ΓΕΚ µε ευθύνη στα σηµαντικότερα δηµόσια και ιδιωτικά κτιριακά έργα της εταιρείας. Παράλληλα, την περίοδο 
1992 έως 1995 συµµετέχει σε συνεργασία µε Γερµανικές και Ιταλικές Εταιρείες, Γραφεία Συµβούλων, αναλυ-τές 

προγραµµάτων και Πανεπιστήµια, σε Οµάδα Εργασίας για την δηµιουργία λογισµικού για τη Μελέτη και κατασκευή βιοµηχανικών κτιρίων 
«Computer Integrated Project – Oriented Model for the Building Industry (COMBI)» στο πλαίσιο του προγράµµατος ESPRIT της ΕΟΚ ενώ το 
1996 συµµετέχει στη δηµιουργία ενός πρωτότυπου προγράµµατος περιβάλλοντος εργασίας µε τα απαιτούµενα για αυτό εργαλεία το οποίο 
δίνει την δυνατότητα συνεχούς συνεργασίας µελετητών και κατασκευαστών κτιριακών έργων, το TOCEE (Towards A Concurrent Engineering 
Environment in the Building and Engineering Structures Industry). Την ίδια χρονιά είναι ο υπεύθυνος της οµάδας ανάπτυξης του Συστήµατος 
∆ιασφάλισης Ποιότητας της ΓΕΚ Α.Ε. Από το 2002 µέχρι και σήµερα είναι µέλος του ∆.Σ. και ∆/ντης Συµβάσεων και Προσφορών της ΤΕΡΝΑ 
Α.Ε.. Ανάλογες θέσεις καθώς και άλλες θέσεις ευθύνης υπηρετεί ως εκπρόσωπος του Οµίλου Εταιρειών ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ σε πλήθος εταιρειών του 
οµίλου. Εκλεγµένο µέλος του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ τον Μάρτιο του 2006, Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου από τον Μάρτιο του 2009 έως τον Μάρτιο 
του 2015 και Ταµίας του Συνδέσµου από τον Μάρτιο του 2015, θέση στην οποία επανεκλέχθηκε τον Μάρτιο του 2018. Έχει διατελέσει 
Αντιπρόεδρος και Ταµίας του ∆.Σ. του ΣΤΕΑΤ.  
 

Κωνσταντίνος Μ. Καλέργης, Πρόεδρος ∆.Σ. ΣΕΓΜ 
Είναι Μηχανικός-Μελετητής, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας µελετών και συµβουλευτικών 
υπηρεσιών ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ. Ξεκίνησε την σταδιοδροµία του από τον Τοµέα Υδατικών Πόρων 
& Περιβάλλοντος του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, συµµετέχοντας στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και 
σε πλήθος σηµαντικών ερευνητικών προγραµµάτων και ειδικών µελετών. Το 1995 συνίδρυσε την εταιρεία ΡΟΪΚΟΣ 
ΑΕ, την οποία διοικεί µέχρι σήµερα. ∆ιαθέτει σηµαντική πείρα σε θέµατα προγραµµατι-σµού, υλοποίησης και 
διαχείρισης τεχνικών έργων και µελετών. Έχει αναλάβει, επιτυχώς, καθήκοντα διοίκη-σης, συντονισµού και 
παρακολούθησης δεκάδων συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών συµβούλου διαφόρων κατηγοριών έργων 
(υδραυλικά, περιβαλλοντικά, κτιριακά, συγκοινωνιακά, τοπογραφικά, πολεοδοµικά, κ.ά.). Ασχολείται επισταµένως, 

επί µακρά σειρά ετών, µε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων (µελετών και έργων), διοικητικού δικαίου και διαδικασιών δηµόσιας διοίκησης, καθώς 
και νοµοθεσίας ανωνύµων εταιρειών. Έχει συµµετάσχει σε διάφορες θεσµικές Επιτροπές, όπως η Γνωµοδοτική Επιτροπή Μελετών, και σε 
Οµάδες Εργασίας για θέµατα του τεχνικού κλάδου. Από το 2012 εκλέγεται µέλος του ∆.Σ. του ΣΕΓΜ, τη διετία 2014-2015 διετέλεσε 
Αντιπρόεδρος και από το 2016 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του Συνδέσµου. Είναι παντρεµένος µε τη Μηχανικό Αλεξάνδρα Παπαδήµα 
Καλέργη, µε την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Έλενα και τον Μιχάλη. 
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Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Α.Ε.Π.Π. - Πρόεδρος Εφετών ∆.∆. επί τιµή 
Πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Με την ιδιότητα 
του δικαστικού λειτουργού, µετεκπαιδεύθηκε στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου αρχικά στο «King's College 
London»στο γνωστικό αντικείµενο: «∆ίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». Στη συνέχεια, στο «London School of 
Economics» (LSE) στο γνωστικό αντικείµενο «Social Policy and Administration» µε έµφαση στη Χωροταξία, το 
Περιβάλλον και την Κοινωνική Ασφάλιση. Υπηρέτησε, κατά χρονολογική σειρά, στα ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία 
Αθηνών, Μυτιλήνης, Πειραιώς και στα ∆ιοικητικά Εφετεία Αθηνών, Τρίπολης, Αθηνών. Το γνωστικό αντικείµενο της 
δικαιοδοτικής λειτουργίας του καλύπτει το σύνολο των εκδικαζόµενων από τα διοικητικά δικαστήρια διαφορών, 
όπως κοινωνικοασφαλιστικών, φορολογικών, τελωνειακών, µισθολογικών, αστικής ευθύνης, κεφαλαιαγοράς, 

τηλεπικοινωνιών, προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού, του ανταγωνισµού των τηλεπικοινωνιών, των σηµάτων, ακυρωτικών διαφορών 
και διαφορών από διοικητικές συµβάσεις. Υπηρέτησε επί σειρά ετών (εικοσαετία περίπου), στην αρχή µε το βαθµό του Εφέτη και στη συνέχεια 
µε το βαθµό του Προέδρου Εφετών, σε Ειδικά Τµήµατα του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και στο ∆ιοικητικό Εφετείο Τρίπολης, µε κύριο 
δικαιοδοτικό αντικείµενο τις διαφορές από διοικητικές συµβάσεις µελέτης και εκτέλεσης έργων, προµήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών 
στον κύκλο δραστηριότητας του ∆ηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων και Οργανισµών του ∆ηµοσίου και των Οργανισµών πρώτου και 
δεύτερου βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης των δικαστηρίων, εκλέχθηκε από τις οικείες Ολοµέλειες και άσκησε, 
παράλληλα µε τα δικαιοδοτικά του καθήκοντα, και καθήκοντα «∆ιοίκησης» στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, ως µέλος και ως 
αναπληρωτής Πρόεδρος του Συµβουλίου ∆ιεύθυνσής του και, ακολούθως, στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών ως µέλος για δύο (2) συνεχόµενες 
θητείες και ως αναπληρωτής Πρόεδρος του Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης του δικαστηρίου τούτου. Υπήρξε Επόπτης επί σειρά ετών του σταδίου της 
πρακτικής άσκησης - κατάρτισης των σπουδαστών διοικητικής κατεύθυνσης της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών (ΕΣ∆I). Άσκησε µε 
αφοσίωση, συνέπεια και υψηλή αίσθηση ευθύνης τα καθήκοντά του αυτά και θεωρήθηκε πολύτιµη η συνεισφορά του στο εκπαιδευτικό έργο 
της Σχολής. Το πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, αναφέρεται σε νοµικά θέµατα που έχουν απασχολήσει τη δικαστηριακή 
πρακτική και έχουν αποτελέσει αντικείµενο επιστηµονικών συζητήσεων. Εκτείνεται κυρίως στα πεδία οργάνωσης των δικαστηρίων, κοινωνικών 
ασφαλίσεων, αστικής ευθύνης, βελτίωσης της διοικητικής δράσης, κεφαλαιαγοράς και διοικητικών συµβάσεων.  
 

 Σέργιος Λαµπρόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής ΕΜΠ 
Είναι διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και πτυχιούχος Οικονοµολόγος Πανεπιστηµίου Αθηνών. Απέκτησε 
µεταπτυχιακό τίτλο MSc in Management Science στο Imperial College του Λονδίνου και είναι διδάκτωρ ΕΜΠ. Έχει 
διατελέσει Εργολήπτης ∆ηµοσίων (∆∆∆ΓΓ/1980) και Ιδιωτικών Έργων, Αντιπρόεδρος του Ταµείου Εθνικής 
Οδοποιίας, Τεχνικός Σύµβουλος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εταιριών 
Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόµων, Γενικός ∆ιευθυντής της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για µια δεκαετία από την ίδρυσή 
της, Γενικός Γραµµατέας Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ηµοσίων Έργων στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων και Πρόεδρος του Τεχνικού Συµβουλίου ΕΜΠ. Έχει συµµετάσχει σε επαγγελµατικούς και επιστηµονικούς 
φορείς και δράσεις. Είναι Οµότιµος Καθηγητής στον Τοµέα Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης Τεχνικών Έργων της 

Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. 
 

Ιωάννης Οικονοµίδης, ∆ιευθυντής Πιστοποίησης Συστηµάτων TÜV Hellas  
Είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστηµίου του Sussex και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
M.Sc. του Πανεπιστηµίου του Southampton της Μ. Βρετανίας. Εργάστηκε κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα σε 
διευθυντικές θέσεις υψηλής ευθύνης στον βιοµηχανικό, εµπορικό, κατασκευαστικό και µελετητικό τοµέα. ∆ιετέλεσε 
Πρόεδρος του ∆Σ της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ (2002 - 2004), Πρόεδρος του ΤΕΕ /Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας (2000-
2001), Μέλος και Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (1998-2003). Από τον Οκτώβριο 
του 2009 έως τον Ιούλιο του 2012 κατείχε την θέση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων. Από το καλοκαίρι 
του 2012 εργάζεται στην Γερµανική Εταιρία Επιθεωρήσεων Πιστοποιήσεων TUV HELLAS ( TUV NORD GROUP) στην 
οποία κατέχει τη θέση του ∆/ντή Πιστοποίησης. 
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Αγγελική Πουλοπούλου, Πρόεδρος 1ου Κλιµακίου Α.Ε.Π.Π.  
Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Νοµικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι κάτοχος LL.M 
– London School of Economics and Political Science, Droit International - Université de Fribourg και Πτυχίου 
Νοµικής (ΕΚΠΑ). Από το 2017 έως σήµερα είναι Μέλος της ΑΕΠΠ. Έχει διατελέσει Νοµική Σύµβουλος της ∆ιοίκησης 
της «Piraeus Bank Real Estate» µε αντικείµενο την παροχή νοµικών συµβουλών επί ανάπτυξης ακινήτων (large 
scale development projects), επενδυτικών σχεδίων, και διαγωνιστικών διαδικασιών. Επίσης, έχει εργασθεί ως 
∆ικηγόρος στη ∆ικηγορική Εταιρία «Καρατζά και Συνεργάτες» µε ειδίκευση στο διοικητικό και εταιρικό δίκαιο και το 
δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, ενώ παρείχε νοµική υποστήριξη σε κατασκευαστικές εταιρείες µε ηγετική θέση στην 
αγορά, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Έχει επίσης εργασθεί ως ∆ικηγόρος στη 

∆ικηγορική Εταιρία «Φορτσάκης - ∆ιακόπουλος - Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες», µε ειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο και το δίκαιο ακινήτων. 
Κατά την διάρκεια αυτής της συνεργασίες παρείχε συνεχή νοµική υποστήριξη του ΤΑΙΠΕ∆ καθ’ όλη τη διάρκεια της αποκρατικοποίησης του 
Ελληνικού, νοµική υποστήριξη σε επενδυτικό σχήµα µε ενδιαφέρον να χρηµατοδοτήσει υποψήφιο για την απόκτηση του 90% των µετοχών 
της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγµένης Α.Ξ.Ε.», καθώς και συνεχή νοµική υποστήριξη στην εταιρεία COSCO στο πλαίσιο της συµµετοχής της στη 
διαγωνιστική διαδικασία για την αγορά πλειοψηφικού πακέτου µετοχών (67%) της ΟΛΠ ΑΕ., κλπ. Ως ∆ικηγόρος στη ∆ικηγορική Εταιρία 
«Φλογαΐτης - Σιούτη», ειδικεύτηκε σε υποθέσεις διοικητικού και πολεοδοµικού δικαίου, περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενέργειας (ενδεικτικά: 
υπόθεση Αχελώου ποταµού εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Αττικής, υπόθεση διπλής ανάπλασης Βοτανικού-Αλεξάνδρας εκπροσωπώντας το 
∆ήµο Αθηναίων). Συναρθρογράφος για την περίπτωση της Ελλάδας της έκδοσης της Παγκόσµιας Τράπεζας "Benchmarking Public Procurement 
2017". Γνωρίζει άριστα Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά, πολύ καλά Γερµανικά ενώ γνωρίζει Κινέζικα και Ισπανικά. 
 

Γεώργιος Συριανός, Πρόεδρος Σ.Τ.Ε.Α.Τ. 
Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Έλαβε το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού από το 
ΕΜΠ. Από το 1977 µέχρι και το 1981 εργάστηκε σε αντικείµενα µελετών και κατασκευαστικών τεχνικών έργων, ενώ 
υπήρξε στέλεχος της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων από το 1981 µέχρι και το 1989. Από το 1990 
προχώρησε προς τον ιδιωτικό τοµέα όπου είχε τις θέσεις Γενικού ∆ιευθυντή ή Τεχνικού ∆ιευθυντή σε 
κατασκευαστικές εταιρείες, µε αντικείµενο την κατασκευή µεγάλων τεχνικών έργων. Σήµερα είναι Πρόεδρος της 
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ενώ συγχρόνως έχει θέσεις ευθύνης σε εταιρείες Παραχώρησης αυτοκινητοδρόµων. 
Είναι Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ, ενώ διετέλεσε µέλος του ∆Σ του ΕΒΕΑ.  
 

 

Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας 
Είναι ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστηµίου Πατρών και ασκεί το Ελεύθερο Επάγγελµα. Έχει εργασθεί 
ως Σύµβουλος ∆ηµόσιων Οργανισµών, Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, ΟΤΑ και επιχειρήσεων για την απορρόφηση 
Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Ενδεικτικές αρµοδιότητες που έχει αναλάβει είναι: Σύµβουλος διαχείρισης ιδιωτικών και 
δηµοσίων επενδύσεων-Αναπτυξιακός Νόµος (2009-σήµερα), Σύµβουλος διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ (ιδιωτικός και 
δηµόσιος τοµέας) (2009-σήµερα), Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή σηµαντικών έργων (δηµόσια σχολεία, µουσεία, 
υδραγωγεία κλπ) στο εξωτερικό, Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων, Μελέτη, επίβλεψη, 
κατασκευή, εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, Έκδοση οικοδοµικών αδειών, Επίβλεψη οικοδοµών, 
Κατασκευή στρατιωτικών έργων, Έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας, Κατασκευαστής ιδιωτικών έργων, 

∆ιαχείριση-εκµετάλλευση ακινήτων. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Νεολαίας (2004-2010), της Εθνικής 
Συντονιστικής Επιτροπής για την Πανευρωπαϊκή καµπάνια του Συµβουλίου της Ευρώπης «Όλοι διαφορετικοί, Όλοι Ίσοι» (2006-2007) και της 
ΟΝΝΕ∆ (2001-2004). Από το 2006 είναι Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, ενώ από το 2014 είναι Μέλος ∆ιοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ. Το διάστηµα 
2012-2014 διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. 
 

Χρυσάνθη Χαραλαµποπούλου, Πρόεδρος 7ου Κλιµακίου Α.Ε.Π.Π. 
Είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ), της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΚ∆∆Α) και κάτοχος ∆ιπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών από τη Νοµική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ): στον Β΄ Τοµέα 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, µε Ειδίκευση στην Πολιτική ∆ικονοµία και στον Τοµέα ∆ιεθνών Σπουδών, µε Ειδίκευση στο 
Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. Εργάζεται ως ∆ικηγόρος µε ειδίκευση στο εργατικό, διοικητικό και εµπορικό δίκαιο. Είναι µόνιµο 
στέλεχος της ΓΓΥ του Υπ. ΥΜΕ, Προϊσταµένη του Τµ. Μελετών στη ∆/νση Νοµοθετικού Συντονισµού και 
Κωδικοποίησης (∆17) της ΓΓΥ/ΥΠΟΜΕ και Τακτικό µέλος σε Οµάδες Εργασίας και Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές 
(Γνωµοδοτική Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ) της ∆/νσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων, Ειδική Επιτροπή 
Επεξεργασίας Θεµάτων ∆ιευρωπαϊκού ∆ικαίου, ∆ιυπουργική Επιτροπή για τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις κλπ). 

Επίσης, είναι Ειδικός επιστήµονας της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, Στέλεχος και αναπληρώτρια Προϊσταµένη στο Τµήµα Ελέγχου της ∆/νσης Συντονισµού και 
Ελέγχου της Αρχής και Τακτικό µέλος της «Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) της Αρχής, στο πλαίσιο εφαρµογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)». Έχει δηµοσιεύσει: α) «Η πορεία προς τη δηµοσιονοµική και πολιτική ολοκλήρωση της Ε.Ε: µια 
κοινή ευθύνη και προοπτική» (Περ. «ΚΟΜΒΟΣ» της ΓΓΥ/ΥΠΟΜΕ, Τεύχος 5, Φεβρουάριος 2013), β) «Η ανθρωποκεντρική θεώρηση του 
∆ικαστηρίου του Στρασβούργου» (Περ. «ΚΟΜΒΟΣ» της ΓΓΕ/ΥΠΟΜΕ, Τεύχος 6, Ιούνιος 2013), γ) «Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ανάθεση των συµβάσεων παραχώρησης, τόσο στον «κλασικό» τοµέα, όσο και στον τοµέα των 
υπηρεσιών “κοινής ωφέλειας”» (Περ. «ΚΟΜΒΟΣ» της Γ.Γ.Ε/ΥΠΟΜΕ, Τεύχος 7, ∆εκέµβριος 2013). Είναι άριστη γνώστης της αγγλικής και της 
γαλλικής γλώσσας (Proficiency of Cambridge, Diplome d΄etudes superieures (SUPERIEURE III).  


