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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Τόπος γέννησης: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη.

 Σπουδές:
 Σπούδασε στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. από όπου αποφοίτησε το 1996.
 Στην ίδια Σχολή έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 Ασχολήθηκε στον β΄ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, ως υποψήφιος
Διδάκτωρ, ειδικότερα με το δικαίωμα στην αειφόρο ανάπτυξη.
 Επαγγελματική δραστηριότητα:
 Ασκεί συνεχώς μαχόμενη δικηγορία από το 1998, ενώ προήχθη σε δικηγόρο
παρ’ Αρείω Πάγω το 2006.
 Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης για δύο θητείες
(2002 έως 2008).
 Δίδαξε νομικά μαθήματα στο ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας και στις Σχολές
Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνόμων Πτολεμαΐδας και Τσοτυλίου.
 Διατηρεί το Δικηγορικό Γραφείο Ι. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
που ιδρύθηκε από τον Γαβριήλ Θεοφύλακτο κατά το έτος 1963 και έκτοτε
παρέχει αδιαλείπτως τις νομικές του υπηρεσίες. Αναλαμβάνει υποθέσεις που
καλύπτουν όλο το φάσμα της νομικής επιστήμης (αστικές, εργατικές, ποινικές
και διοικητικές υποθέσεις).

 Ενδιαφέροντα και δραστηριότητες:
 Έχει αρθρογραφήσει στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για θέματα τοπικού
και γενικότερου ενδιαφέροντος.


Εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών
(ΚΕ.Π.ΚΑ.) Νομού Κοζάνης από το 2004 έως το 2009 και Πρόεδρος του
ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας πλέον από το 2009 έως το 2015.



Από τη θέση αυτή προώθησε τα ζητήματα ενημέρωσης και προστασίας των
καταναλωτών και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τα ζητήματα υπερχρέωσης
των νοικοκυριών και προστασίας της πρώτης κατοικίας.

 Η ενασχόληση με τα κοινά:


Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εξελέγη Βουλευτής του Νομού Κοζάνης
με τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α.



Είναι μέλος:
a.

της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη διερεύνηση της
νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων και
των ιδιοκτητριών εταιριών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας,

b. της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας,
c. της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος
και λοιπών δομών εγκλεισμού κρατουμένων.
d. της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και
e. της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

