ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1975 και μεγάλωσα στο Περιστέρι. Είμαι το δεύτερο
παιδί μιας κλασικής μικροαστικής οικογένειας, καθώς ο πατέρας μου ήταν υπάλληλος
στον ΟΤΕ και η μητέρα μου νοικοκυρά. Πρωταρχικός στόχος των γονιών μου ήταν η
εκπαίδευση των παιδιών τους και σε αυτήν επικέντρωσαν τις προσπάθειες τους,
πιστεύοντας, ότι η Παιδεία αποτελεί το μοναδικό μέσο για την δημιουργία σωστών και
ισορροπημένων ανθρώπων. Με αυτή την αρχή μεγάλωσα και αυτήν προσπαθώ να τηρώ
ακόμα και σήμερα, που είμαι πλέον και εγώ μητέρα δύο παιδιών.
Έχοντας αποφασίσει από πολύ μικρή ηλικία, ότι θα γίνω δικηγόρος, ασχολήθηκα
με τις κλασικές σπουδές, αποφοίτησα από το Πρότυπο Κλασικό Λύκειο Περιστερίου και
γράφτηκα με εισαγωγικές εξετάσεις στην Νομική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου το έτος 1997 και εν
συνεχεία παρακολούθησα το Μεταπτυχιακό του Α Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου του ιδίου
Πανεπιστημίου. Παράλληλα, έκανα την άσκηση μου στον Καθηγητή Εργατικού Δικαίου,
αείμνηστο πλέον Αθανάσιο Καρδαρά και το έτος 1999 ενεγράφην στον Δικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών, του οποίου είμαι μέλος μέχρι και σήμερα ως Δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγω. Είμαι υποψήφια διδάκτορας Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Από το έτος 1999 διατηρώ δικηγορικό γραφείο, που ειδικεύεται σε ζητήματα
εργατικού, διοικητικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου. Το 2006 κατόπιν επιλογής,
ορίστηκα Νομική Σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ, στην οποία συνεχίζω να παρέχω τις υπηρεσίες
μου μέχρι και σήμερα. Το 2013 επιλέχθηκα Νομική Σύμβουλος της Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ), ενώ συνεργάστηκα και με την Ομοσπονδία Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) για συνταξιοδοτικά θέματα. Από το

έτος 2010

απασχολούμαι ως Νομική Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων
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Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ ΟΤΑ) ενώ συνεργάζομαι σχεδόν με όλες τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις του Δημοσίου Τομέα.
Έχω παραστεί ενώπιον όλων των Ανωτάτων Δικαστηρίων τόσο σε εθνικό (Άρειος
Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο) όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
(Ευρωπαϊκό Δικαστήριο). Διατέλεσα μέλος της επιστημονικής ομάδας Κοινωνικού
Πολύκεντρου (Α.Δ.Ε.Δ.Υ), για τη σύνταξη μελέτης για τον θεσμό των συλλογικών
διαπραγματεύσεων στη Δημόσια Διοίκηση ενώ παράλληλα έχω διδάξει ως επιμορφωτής
σε σεμινάρια του Κοινωνικού Πολύκεντρου σε θέματα ασφαλιστικού –συνταξιοδοτικού
δικαίου και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.
Έχω αναλάβει για λογαριασμό Ελλήνων Ομογενών και οργανώσεων της
Ομογένειας την δικαστική διεκδίκηση της αναγνώρισης του δικαιώματος τους για
συμμετοχή στις Εθνικές και λοιπές εκλογικές διαδικασίες.
Συμμετείχα σε Επιτροπή, που συστήθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης – Γενική
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τον καθορισμό της νομικής γραμμής άμυνας
της Ελλάδος στην παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ζήτημα
της ισότητας των ανδρών και γυναικών Δημοσίων Υπαλλήλων σε θέματα
συνταξιοδότησης (ως εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.). Παρείχα νομική Υποστήριξη σε έργα
του Κοινωνικού Πολύκεντρου ενώ συμμετείχα στην Επιτροπή Σύνταξης του Νομικού
Βήματος, περιοδικού, που εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
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