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ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• εξειδίκευσηστονεσωτερικόέλεγχο (internal  audit  specialist)  απότην IRS  (Internal
Revenue Service) τουΥπ. Οικ/κών Η.Π.Α.

• απόφοιτος Οικονομικού Παν/μίου Αθήνας (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), τμήμα οικονομικό, ειδίκευση
στατιστική

• απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών (DeutscheSchuleAthen), γυμνάσιο-λύκειο

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

• Γερμανικά> άριστα (επίπεδο μητρικής γλώσσας), GrossesDeutschesSprachdiplom
• Αγγλικά    > άριστα       ,,          ,,              ,,          , Certificate of Proficiency

      (χρήση και  των δυο παραπάνω γλωσσών ως γλώσσα εργασίας  σε  διεθνείς    
συναντήσεις  / επάρκεια για διδασκαλία)

• Ισπανικά  > βασικές γνώσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1983 – 2010  Υπουργείο Οικονομικών, κλάδος εφοριακών και συγκεκριμένα:

• 1983-1991 : άσκηση φορολογικού ελέγχου, ελεγκτής σε διάφορες Δ.Ο.Υ.
• 1991-1999 : Διεύθυνση Φ.Π.Α. Υπουργείου Οικονομικών , αναλυτικά:

▪ υπεύθυνη  από  ελληνικής  πλευράς  για  τη  μελέτη,  τον  σχεδιασμό  και  την
εφαρμογή  του  συστήματος  ενδοκοινοτικών  συναλλαγών,  καθώς  και  του
ελέγχου  αυτών  (VATInformationExchangeSystem –  VIES),  με  συνεχή
εκπροσώπηση της χώρας στις αντίστοιχες επιτροπές και ομάδες εργασίας
της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  στις
Βρυξέλλες.  Εκπαίδευση και  εποπτεία των αρμόδιων ελεγκτών στον τομέα
αυτό.

▪ εθνική  συντονίστρια  πειραματικών προγραμμάτων με  στόχο την  ελεύθερη
μετακίνηση υπαλλήλων φορολογικής διοίκησης μεταξύ Κρατών Μελών της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (MatthaeusTaxProgramme)  και  μόνιμο  μέλος  της
αντίστοιχης υποεπιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

▪ Εκπρόσωπος  της  χώρας  σε  διεθνές  και  κοινοτικό  επίπεδο  σε  θέματα
νομοθετικής  εναρμόνισης  και  διακρατικών  σχέσεων  σε  διάφορους  τομείς
αρμοδιότητας του Υπουργείου.

▪ Απεσταλμένη του Υπουργείου Οικονομικών στα αντίστοιχα υπουργεία όλων
των  κρατών  μελών  για  μελέτη  και  επεξεργασία  των  φορολογικών  τους
συστημάτων και οργάνωσης και στη συνέχεια σχετικές εισηγήσεις-προτάσεις
στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία για υιοθέτηση νέας τεχνογνωσίας και
μεθόδων με σκοπό την βελτίωση και εξυγίανση της ελληνικής φορολογικής
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διοίκησης.
▪ Εύρεση, αξιολόγηση εκμετάλλευση και διαχείριση ευρωπαϊκών και διεθνών

προγραμμάτων υποστήριξης και χρηματοδότησης για την αναμόρφωση και
τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος και των υπηρεσιών

▪ Διοργανώτρια και προεδρεύουσα σε διευρωπαϊκές και διεθνείς συναντήσεις,
συσκέψεις και σεμινάρια σε Ελλάδα, Βρυξέλλες καθώς και σε άλλα κράτη
μέλη και τρίτες χώρες.

▪ Συμμετοχή ως εκπρόσωπος της χώρας μας σε αποστολές υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης για  την προετοιμασία υπό ένταξη χωρών σε τομείς
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών

• 1999-2010: Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και αναλυτικότερα:
▪ επικεφαλής τομέα διεθνούς συνεργασίας 
▪ υπεύθυνη  (projectmanager)  κοινούπρογράμματος  IRS /Υπ.Οικ/κών

''Εσωτερικός  έλεγχος  και  υπηρεσιακή  ακεραιότητα  της  Ελληνικής
Φορολογικής  Υπηρεσίας''  και  επικεφαλής  εκπαίδευσης  των  οικονομικών
επιθεωρητών για την εφαρμογή του. Για την συμμετοχή και προσφορά στο
συγκεκριμένο  πρόγραμμα  δόθηκε  την  11/12/2000  εύφημος  μνεία
αναγνώρισης  και  εκτίμησης  της  εξαιρετικής  εργασίας  τόσο  από  τον  τότε
υπουργό οικονομικών της  Ελλάδας Γ.Παπαντωνίου  όσο και  από τον  τότε
πρέσβη  των  ΗΠΑ  N.  Burns εξ  ονόματος  του  Υπ.  Οικ/κών  των  ΗΠΑ  L.
Summers.

▪ Τομέας  Δίωξης  Ναρκωτικών,  Όπλων,  Αρχαιοκαπηλίας,  Ραδιενεργών  &
πυρηνικών.
• Κεντρική υπηρεσία – επιτελικά καθήκοντα:
1. Διεθνής συνεργασία και εναρμόνιση εθνικής πολιτικής .
2. Σύνδεσμος στην Europol
3. Μόνιμη εκπρόσωπος στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών κατά των

ναρκωτικών  και  του  εγκλήματος
(UnitedNationsOfficeonDrugs&Crime /UNDC ) στη Βιέννη.

4. Μόνιμη εκπρόσωπος στο πρόγραμμα διεθνούς ελέγχου ναρκωτικών
του  ΟΗΕ  (UnitedNationsInternationalDrugControlProgramme/
UNDCP) στη Βιέννη,  όπου εκτός της ολομέλειας του τομέα δίωξης
συμμετείχα και στην ολομέλεια του τομέα πρόληψης και υγείας.

5. Μέλος  της  οριζόντιας  ομάδας  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  για  τα
ναρκωτικά (HorizontalWorkingPartyonDrugs /HDG)

6. Συμμετοχή σε επιτροπές του ΟΟΣΑ  για θέματα καταπολέμησης του
ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες

7. Συμμετοχή σε διάφορους άλλους φορείς κατά των ναρκωτικών όπως
το  ευρωπαϊκό  παρατηρητήριο  για  τα  ναρκωτικά  και  την  εξάρτηση
(EuropeanMonitoringCenterforDrugs&DrugAddiction /  EMCDDA),  το
ευρωπαϊκό  κέντρο  για  την  πρόληψη  &  τον  έλεγχο  ασθενειών
(EuropeanCenterforDiseasePrevention&Control / ECDC) κ.ά.

8. Μέλος του εθνικού συντονιστικού οργάνου κατά των ναρκωτικών
9. Αρμόδια για συνεργασία με ΟΚΑΝΑ, Υπουργείο Υγείας, ΕΛΑΣ
10. Διοργανώτρια  και  εισηγήτρια  εκπαιδευτικών  σεμιναρίων  υπαλλήλων

ανά την Ελλάδα
• Επιχειρησιακός τομέας:

▪ Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες (ΕΛΑΣ, Λιμενικό Σώμα, Πρεσβείες
και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών κλπ) σε διωκτικό επίπεδο

▪ συμμετοχή σε επιχειρήσεις
▪ προανακριτικά καθήκοντα, σύνταξη δικογραφίας



▪ προσαγωγή σε εισαγγελέα
▪ εκπροσώπηση  της  υπηρεσίας  και  στήριξη  κατηγορητηρίου  στο

δικαστήριο, δεδομένης της μη διάθεσης νομικής υποστήριξης με
δικηγόρους από πλευράς ελληνικού δημοσίου.

▪ Έρευνες  για  ξέπλυμα  χρήματος  προερχόμενου  από  διακίνηση
ναρκωτικών

ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΓΝΩΣΕΙΣ / ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MSWord,  Excel,  Powerpoint κλπ) καθώς και

εξειδικευμένων υπηρεσιακών πληροφοριακών συστημάτων
• εξειδίκευση στην ανάλυση κινδύνου (riskanalysis)
• διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και συμμετοχή ως εισηγήτρια σε σχολεία και

άλλους κοινωνικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς σχετικά με την πρόληψη και την
καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών.

• Μέλος πολιτιστικών συλλόγων
• Προσφορά  εθελοντικής  εργασίας  για  την  προστασία  και  ανάπλαση  του

περιβάλλοντος
• Ζωγραφική  /  καλλιτεχνικές  δημιουργίες  /  διακόσμηση εσωτερικών &  εξωτερικών

χώρων

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• δραστηριοποίηση επί σειρά ετών στο συνδικαλιστικό φορέα του κλάδου εφοριακών
• εκλεγμένη νομαρχιακή σύμβουλος για δύο θητείες, το 2002 και το 2006 (τρίτη σε

σειρά προτίμησης και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις)
• υποψήφια δήμαρχος Μεγανησίου το 2010 και επικεφαλής της αντιπολίτευσης επί

δύο χρόνια όπου και ακολούθησε παραίτηση για οικογενειακούς και προσωπικούς
λόγους.

• Υποψήφια  δημοτική  σύμβουλος  για  το  δήμο  Λευκάδας  το  2014  ,  όπου  δεν
συμμετείχε στη διεκδίκηση προτίμησης λόγω  τραγικού  συμβάντος. 


