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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Τόπος, Ημερομηνία γέννησης και οικογενειακή κατάσταση:
Γεννήθηκα στο Μαρούσι Αττικής και αποφοίτησα από το Κλασικό Λύκειο Αναβρύτων.

 Σπουδές και επαγγελματική δραστηριότητα
Το πέρας των μαθητικών μου χρόνων ακολούθησε το έτος 2000 η εγγραφή μου στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Γκρίνουιτς (University of Greenwich), από την οποία
και αποφοίτησα το 2003. Ακολούθως, συνέχισα τις νομικές σπουδές μου και σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, αποφοιτώντας το 2004 με «Άριστα» από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
Γουεστμίνστερ (University of Westminster), αποκτώντας ειδίκευση στον τομέα του Διεθνούς
Εμπορικού Δικαίου (LLM in International Commercial Law).
Το 2004 επέστρεψα στην Αθήνα, όπου ακολουθώντας την ισχύουσα τότε διαδικασία
(ΔΟΑΤΑΠ) αναγνωρίστηκε το πτυχίο μου από την Νομική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η σαρανταετής επιτυχημένη πορεία του πατέρα μου ως δικηγόρου αποτέλεσε για εμένα την
έμπνευση για τη μετέπειτα επαγγελματική μου σταδιοδρομία, με στόχο όχι την απλή συνέχιση
μιας «οικογενειακής δικηγορικής παράδοσης», αλλά την ενασχόληση με μία επιστήμη διαρκώς
εξελισσόμενη, θελκτική και γεμάτη προκλήσεις. Έχοντας αποκτήσει κατά τη διάρκεια των
σπουδών μου σημαντικές και εμπεριστατωμένες γνώσεις αναφορικά με θέματα ναυτικού
δικαίου, αλλά και δικαίου του διαδικτύου και του ανταγωνισμού, καθώς επίσης και διεθνούς
εμπορικού δικαίου και δικαίου του καταναλωτή, επέλεξα και ως δικηγόρος να ασχοληθώ με
αντίστοιχες υποθέσεις, εφαρμόζοντας τις θεωρητικές γνώσεις μου και σε επίπεδο πράξης.
Επιλέγοντας συνειδητά εδώ και μία τετραετία τη μάχιμη δικηγορία ως τρόπο ζωής και εργασίας
και εργαζόμενη - ήδη από τα χρόνια της άσκησης - ως συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου
«Θεόδωρος Φραγκάκης & Συνεργάτες», έχω χειριστεί σειρά υποθέσεων αστικού και ποινικού
δικαίου καθώς επίσης και πολλές υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών και αλλά και
κόκκινων δανείων επιχειρήσεων. Παράλληλα είμαι νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών.

Η επαφή μου με την καθημερινή και δυστυχώς γεμάτη προβλήματα όψη της δικηγορίας δεν με
πτόησε οποιαδήποτε στιγμή. Αντιθέτως, η ιδιότητά μου ως εργαζόμενης γυναίκας, η οποία με
έφερε σε επαφή με χρόνιες δυσλειτουργίες, με παρακίνησαν να αναλάβω δράση ως
εκπρόσωπος μίας νέας γενιάς συναδέλφων προς το σκοπό της άμβλυνσης προβλημάτων που
χρονίζουν. Πιστεύοντας ακράδαντα πως οι νέοι άνθρωποι - έστω και αν υστερούν σε εμπειρία
- έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν με την όρεξη και τις ιδέες τους, αλλάζοντας τα «κακώς
κείμενα», δραστηριοποιήθηκα, πλαισιωμένη και από άλλους εκλεκτούς συναδέλφους, στην
ανάληψη διαφόρων ειδών κοινωνικών δράσεων, όπως ήταν η κατάθεση μήνυσης ενώπιον του
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά παντός υπευθύνου εκδότου, διευθυντή σύνταξης,
δημοσιογράφου και αρθρογράφου του Γερμανικού περιοδικού Focus (Φόκους) με στόχο την
προάσπιση της εθνικής μας αξιοπρέπειας, αλλά και την άρση ανισοτήτων.
Αντιμετωπίζοντας τη νομική όχι αποκλειστικά βιοποριστικά, αλλά κυρίως ως μια επιστήμη
«ζωντανή» και δεκτική σε αλλαγές και διαρκείς τροποποιήσεις - η επαφή με τις οποίες
αναζωογονεί κάθε δικηγόρο και τον κρατά σε επαφή με τη δικηγορική πραγματικότητα,
βελτιώνοντάς τον παράλληλα ως νομικό - έχω παρακολουθήσει σειρά διεθνών επιστημονικών
σεμιναρίων και συνεδρίων.

 Διακρίσεις και ενασχόληση με τα κοινά
Εξελέγην Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις εκλογές του 2011 και είμαι
δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αμαρουσίου.

