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Προσωπικό ΜήνυμαΠροσωπικό Μήνυμα

Eυχαριστώ, όλες και όλους τους συμπολίτες μου στην Περιφέρεια Αττικής, γιατί με 
την αγάπη και τη στήριξή τους με ανέδειξαν Βουλευτή – και μάλιστα πρώτο – στις 
εκλογές του 2007. 

Εκλογές που έδωσαν και πάλι τη 
νίκη στη Νέα Δημοκρατία και τον 
Κώστα Καραμανλή, αλλά με ισχνή 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, 
τέτοια που επέτρεψε στον καθένα 
για τους δικούς του προσωπικούς 
λόγους να κάνει τα όποια μικρο-
πολιτικά του παιχνίδια, βάζοντας 
σε δοκιμασία την πορεία του 
κυβερνητικού έργου και της παρά-
ταξης γενικότερα. 

Παρά τις δυσκολίες, όμως, ο Κώ-
στας Καραμανλής κυβέρνησε έως 
σήμερα, παρουσιάζοντας έργο, 
που χαρακτηρίσθηκε από τόλμη, 
μεταρρυθμίσεις, νοικοκύρεμα, 
γεγονός που αποτελεί τη βάση για 
να βγει η χώρα από τα αδιέξοδα 
που οδηγήθηκε, λόγω των ευ-
καιριακών πολιτικών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και να μπει σε νέα ευρωπαϊκή τροχιά, ελπίδας και 
προοπτικής.

Η θητεία αυτή ταυτίστηκε με την 
πρώτη κυβερνητική μου παρουσία, 
αφού ο πρωθυπουργός μου εμπι-
στεύθηκε τον δύσκολο τομέα της 
αγοράς. 

Σε μια περίοδο, μάλιστα, που η 
εκρηκτική άνοδος των τιμών των 
πρώτων υλών, αφ’ ενός, και η 
διεθνής οικονομική κρίση, αφ’ 
ετέρου, δημιούργησαν ανεξέλε-
γκτες καταστάσεις στην αγορά. 

Οι πολίτες καθημερινά απαιτούσαν 
παρεμβάσεις, που θα προστάτευαν 
τα συμφέροντά τους και θα στήρι-
ζαν το εισόδημά τους. 
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Φίλες και Φίλοι,
Τη μάχη αυτή την κερδίσαμε. Και την κερδίσαμε, όχι γιατί λύσαμε όλα τα προβλήματα της 

αγοράς, (κάτι τέτοιο, άλλωστε, ήταν 
και είναι ανέφικτο, αφού συνε-
χώς παρουσιάζονται δυσκολίες), 
αλλά γιατί πείσαμε τους πολίτες, 
ότι έχουμε την πολιτική βούληση 
και το σθένος, με εργατικότητα και 
συνέπεια να σταθούμε δίπλα τους, 
κοντά τους, βάζοντας τα προβλή-
ματα από κοινού απέναντι. 

Αλλάξαμε το θεσμικό πλαίσιο της 
αγοράς και ζητήσαμε από όλους 
τους φορείς να το σεβαστούν. 
Επανενεργοποιήσαμε τον ελεγκτι-
κό μηχανισμό, θέτοντας τον καθέ-
να ενώπιον των ευθυνών του. 

Εντοπίσαμε έπειτα από εμπεριστα-
τωμένους ελέγχους και τιμωρή-
σαμε, όσους δε σεβάστηκαν τον 
Έλληνα πολίτη και καταναλωτή, 

ανακοινώνοντας δημόσια το όνομά τους, όσο ηχηρό 
και να ήταν αυτό.

Έτσι αντιστρέψαμε το κλίμα, σε έναν τομέα που στο 
παρελθόν δημιουργούσε πολιτική φθορά, από την 
καθημερινή γκρίνια όλων, κερδίζοντας, παράλληλα, 
την εμπιστοσύνη των πολιτών. Με εργατικότητα, με 
σοβαρότητα, με γνώση, με τόλμη.

Φίλες και Φίλοι,
Με τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας κι εγώ προσπά-
θησα, κάθε στιγμή, να σας την ανταποδώσω, αγω-
νιζόμενος με ήθος και εντιμότητα, δικαιώνοντας την 
επιλογή σας. 

Με αυτό τον ακατάλυτο δεσμό μεταξύ μας, που 
δυναμώνει ακόμη περισσότερο από τη διαχρονική 
σχέση φιλίας και εκτίμησης, σας ζητώ την στήριξη για 
νέους αγώνες, για την παράταξη και την πατρίδα.      
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Αποτελεσµατικά!

Γιώργος
Βλάχος
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Φίλες και Φίλοι,
Η Περιφέρεια Αττικής πολλές φορές 

βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Η ανά-
πτυξή της συγκέντρωνε κατά καιρούς το 
ενδιαφέρον πολλών επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών. 

Για όλους εμάς, που ζούμε σ’ αυτήν την 
περιοχή ξεκάθαρος στόχος μας, ήταν και 
είναι να βρεθεί το σημείο ισορροπίας, όπου 
οι όποιες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες δε 
θα οδηγούν σε υποβάθμιση του περιβάλ-
λοντος και της ζωής των κατοίκων. Έτσι, 
μέχρι σήμερα, τα χωροταξικά σχέδια, η 
ανάπτυξη επαγγελματικών πάρκων, οι νέοι 
αυτοκινητόδρομοι, εντάχθηκαν με γνώμονα 
το σεβασμό της περιοχής μας.

Όμως, από την εποχή διακυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ, κάθε προσέγγιση επίλυσης 
άλλων μεγάλων, χρόνιων πια θεμάτων, 
που ταλανίζουν τη ζωή μας και κρατούν σε 
ομηρία τους πολίτες, (είτε πρόκειται για τα 
σπίτια τους, είτε πρόκειται για τις ιδιοκτησίες 
τους), δεν οδήγησε σε απτό αποτέλεσμα. Η 
εκτός σχεδίου δόμηση δεν αντιμετωπίστη-
κε, λες και δεν υπάρχει ως πρόβλημα. 

Δυστυχώς, και το σημειώνω με αίσθημα 
ευθύνης, οι Ζ.Ο.Ε. και οι Ζώνες Προστα-
σίας παρέμειναν για χρόνια στη λογική των 
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που τις «ανακά-
λυψαν». Ο φόβος να αντιμετωπισθούν με 
τόλμη τα προβλήματα της Αττικής παρέ-
μεινε και ευθύνη γι’ αυτό έχουν όλες οι 
πολιτικές δυνάμεις του τόπου, σε κεντρικό 
ή αυτοδιοικητικό επίπεδο. 

Πιο συγκεκριμένα, η αντιπολίτευση 
δεν τόλμησε να ψηφίσει την αλλαγή του 
άρθρου 24 του Συντάγματος, που θα 
επέτρεπε, επιτέλους, να πούμε δάσος, το 
πραγματικό δάσος. Έτσι, αφήσαμε στο 
έλεος του καθενός τον τόπο μας, αφού η 

ζωή μας έχει διδάξει ότι, όπου η προστασία 
επιδιώκεται με απόλυτες απαγορεύσεις, 
ουσιαστικά ευνοείται η αυθαιρεσία, προς 
«όφελος» των λίγων βέβαια. 

Είναι ξεκάθαρο ότι προστασία χωρίς 
κανόνες, δίκαιους και ρεαλιστικούς δεν 
υπάρχει. 

Η τεράστια καταστρεπτική πυρκαγιά στη 
ΒΑ Αττική απέδειξε, δυστυχώς, με δυσβά-
σταχτο κόστος για τους συμπολίτες μας που 
ζουν εκεί και φυσικά για το περιβάλλον, 
πόσο δίκιο είχαμε, όταν με αφορμή τη συ-
ζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, 
υποστηρίζαμε ότι πρέπει να μπουν κανόνες 
πραγματικής προστασίας του περιβάλλο-
ντος. Όλοι εκείνοι, «ειδικοί» και μη, με τη 
συνεχή και στείρα άρνησή τους, όχι μόνο δε 
βοήθησαν, αλλά συνέβαλαν, με τον τρόπο 
τους, στη σημερινή καταστροφή. 

Δυστυχώς, όσο η πολιτεία, φοβούμε-
νη τους «κατ’ επάγγελμα προστάτες του 
περιβάλλοντος», θα επιμένει σε δήθεν 
θωράκιση του Πεντελικού Όρους, εκεί, 
που σήμερα βρίσκεται... η άσφαλτος της 
Λ. Μαραθώνος ή η δομημένη παράκτια 
ζώνη, την ίδια ώρα, μάλιστα, που ο πολύ-
παθος ορεινός όγκος κτίζεται –άγνωστο 
πώς–, βάζοντας «στο ίδιο τσουβάλι» το 
πραγματικό δάσος με τους προπολεμικούς 
οικισμούς, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο 
με αυτό, που εδώ και καιρό γνωρίζουμε. 
Καταστροφή του περιβάλλοντος και συνε-
χής εξαφάνιση των δασών.

Δυστυχώς, όσο οι πολίτες δεν μπορούν 
να αποψιλώσουν το χωράφι τους, όσο δεν 
μπορούν να καθαρίσουν από τα ξερόκλαδα 
την περιοχή τους, όσο η διάνοιξη δασικών 
δρόμων απαγορεύεται από τους κάθε 
λογής «ειδικούς», τόσο μια τοπική φωτιά 
θα εξελίσσεται σε καταστροφή ολόκληρης 
περιοχής.

Σταθερή Αξία
Στην Περιφέρεια του Ν. Αττικής
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Δυναμική Πορεία
Φίλες και Φίλοι,

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, εάν, σήμε-
ρα, στα αποκαΐδια της Β.Α. Αττικής κάποιοι 
επιχαίρουν ικανοποιημένοι, ότι, τάχα, εδώ 
και χρόνια επιτελούν το «χρέος» τους απέ-
ναντι στο Αττικό περιβάλλον. Εκεί, δηλαδή, 
όπου, αύριο, θα ζήσουν τα παιδιά μας. 
Προσωπικά, όμως, θλίβομαι γιατί, παρά την 
προσπάθεια, δεν κατάφερα στο ποσοστό 
που μου αναλογεί, να προλάβω το κακό.

Η εκτός σχεδίου δόμηση παραμένει, 
επειδή διαχρονικά κάποιοι επέλεξαν την 
διατήρηση της αυθαιρεσίας και την ομηρία 
των πολιτών κι όχι τους κανόνες. 

Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει τέλος, με 
εντάξεις στο Σχέδιο και συνοπτικές δια-
δικασίες όλων των περιοχών που έχουν 
δομηθεί. 

Ο αγώνας για την Αττική είναι αγώνας για 
τη ζωή μας κι ως εκ τούτου είναι διαρκής. 
Γι’ αυτό και θα συνεχισθεί η δική μας προ-
σπάθεια, αντιδρώντας στην υποβάθμιση, 
συζητώντας κάθε πρόταση που αλλάζει 
τους κανόνες στη περιοχή, προς όφελος 
των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό:

 *	 	Η	διαχείριση	των	στερεών	αποβλήτων	
δεν	μπορεί	να	γίνει	σε	ΧΥΤΑ	και	ΔΕΝ	ΘΑ	
ΓΙΝΕΙ.

 *	 	Με	ευθύνη	τοπικών	συνδέσμων	και	με	
σύγχρονες	μεθόδους	δικής	τους	επιλο-
γής	κάθε	περιοχή	πρέπει	να	διαχειριστεί	
τα	απορρίμματά	της.

 *	 	Τα	αποχετευτικά	δίκτυα	που	είναι	σε	εξέ-
λιξη,	καθώς	και	βιολογικοί	καθαρισμοί	
πρέπει	να	προχωρήσουν.	Η	επιστημονι-
κή	τεκμηρίωση	καθώς	και	η	κοινωνική	
προσέγγιση	δημιουργεί	νέα	δεδομένα	
που	μπορούν	να	δώσουν	οριστική	λύση	
στο	μεγάλο	θέμα	των	υγρών	αποβλή-
των.

 *	 	Το	νέο	σχέδιο	του	Υπουργείου	Ανάπτυ-
ξης	για	τα	επαγγελματικά	πάρκα,	δίνει	
λύσεις	και	αναπτυξιακή	προοπτική	σε	αρ-
κετές	περιοχές	της	Περιφέρειας	Αττικής.

 *	 	Τα	νέα	χωροταξικά	σχέδια	του	ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ	πρέπει	να	υλοποιηθούν.

 *	 	Η	στήριξη	από	μέρους	μας	–	σε	επίπεδο	
κεντρικής	πολιτικής	σκηνής	(ΘΗΣΕΑΣ	
ΙΙ)	–	επιμέρους	θεμάτων	των	τοπικών	
κοινωνιών	σύμφωνα	με	τις	προτάσεις	
των	ΟΤΑ	είναι	αδιαπραγμάτευτη.	

 *	 	Η	ένταξη	έργων	της	Περιφέρειας	Αττικής	
σε	ευρωπαϊκά	προγράμματα	θα	συνεχι-
σθεί,	με	προϋπόθεση	την	ύπαρξη	ολο-
κληρωμένων	προτάσεων	από	μέρους	
των	ΟΤΑ.	

Φίλες και Φίλοι,
Με αφορμή τη διεθνή οικονομική κρίση, 

μπορεί να γίνει μια νέα αρχή και για την 
πατρίδα μας, αλλά και για την περιοχή μας. 
Χρειάζεται όλοι μαζί να σχεδιάσουμε το 
αύριο, μακριά από εκλογικές και μικροκομ-
ματικές σκοπιμότητες. Ο τόπος μας πλήρω-
σε τις επιπόλαιες, ευκαιριακές πολιτικές του 
παρελθόντος, γι’ αυτό και δεν υπάρχουν 
περιθώρια επανάληψής τους. 

Ας το παραδεχτούμε δημόσια, χωρίς 
περιστροφές. Ότι το καλό του τόπου μας, 
είναι καλό για όλους και δεν μπορεί να 
μπαίνει στην μικροκομματική λογική και 
σκοπιμότητα. Τα φαινόμενα αυτά έκαναν 
τον κόσμο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη 
του στη δυνατότητα της πολιτικής να λύνει 
προβλήματα. Γι’ αυτό έχουμε χρέος να αλ-
λάξουμε την εικόνα της πολιτικής και των 
πολιτικών. Αυτό το χρέος το αναλαμβάνει ο 
καθένας μας ατομικά. Με τον πολιτικό του 
λόγο, την τεκμηρίωση των θέσεών του, τον 
τρόπο ζωής του. Επομένως οι πολίτες θα 
κρίνουν τι τους ταιριάζει, τι τους εκφράζει, 
ποιος έχει αξιοπιστία, ποιος μπορεί να τους 
εκπροσωπεί.

Στην Περιφέρεια του Ν. Αττικής

 Έντιµα και... 
Αποτελεσµατικά!

Γιώργος
Βλάχος
Yφυπουργός Ανάπτυξης
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ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

2007
2009

 1)	 	Κατάργηση	καταχρηστικών	όρων	στα	 δάνεια	 όπως	 είχαν	προσδιοριστεί	
από	τα	δικαστήρια

 2)	 	Πιστοποίηση	καταναλωτικών	οργανώσεων	και	15πλασιασμός	της	χρημα-
τοδότησής	τους

 3)	 	Ρύθμιση	λειτουργίας	κέντρων	αδυνατίσματος	και	γυμναστηρίων
 4)	 	Θέσπιση	ενιαίου	κανονισμού	λειτουργίας	Επιμελητηρίων
 5)	 	Ρύθμιση	λειτουργίας	καταστημάτων	stock	–	outlet	για	την	προστασία	του	

καταναλωτή
 6)	 	Αγορανομική	Διάταξη	για	τα	κυλικεία	για	την	προστασία	του	καταναλωτή
 7)	 	Κωδικοποίηση	 Αγορανομικής	 Νομοθεσίας	 για	 την	 καλύτερη	 λειτουργία	

της	αγοράς	και	την	ενημέρωση	των	επιχειρήσεων
 8)	 	Ρύθμιση	με	Αγορανομική	Διάταξη	για	την	ευκρινή	αναγραφή	τιμών	στις	συ-

σκευασίες	προϊόντων	για	την	αποτροπή	παραπλάνησης	των	καταναλωτών	
 9)	 	Νομοθετική	ρύθμιση,	για	πρώτη	φορά,	της	λειτουργίας	των	«εισπρακτι-

κών	εταιρειών»
 10)	 	Επιβολή	 κανόνων	 Τεκμηρίωσης	 Τιμών	 στις	 ενδοομιλικές	 συναλλαγές	

(τεκμηρίωση	τιμών	με	τις	οποίες	διακινούνται	προϊόντα	σε	άλλες	χώρες	
από	διεθνείς	ομίλους,	για	τη	σύγκριση	των	τιμών	σε	Ελλάδα	–	Ε.Ε.)	

 11)	 	Ρύθμιση	για	τη	διακίνηση	των	γαλακτοκομικών	που	οδήγησε	σε	πτώση	
των	τιμών

 12)	 	Ρυθμίσεις	για	τη	καλύτερη	λειτουργία	Λαϊκών	Αγορών
 13)	 	Απελευθέρωση	των	προσφορών	στα	εμπορικά	καταστήματα	πριν	τις	εκ-

πτώσεις
 14)	 	Αλλαγή	τρόπου	τιμολόγησης	φαρμάκων	με	σκοπό	την	πτώση	των	τιμών
 15)	 	Νέος	κανονισμός	λειτουργίας	Κεντρικών	Αγορών	Αθηνών	–	Θεσσαλονί-

κης	που	επιτρέπει	την	ευκολότερη	πρόσβαση	των	παραγωγών	σε	αυτές
 16)	 	Ρυθμίσεις	για	τη	διαφάνεια	στη	διακίνηση	και	εμπορία	των	οπωρολαχα-

νικών	(δίγραμμες	επιταγές	–	αναγραφή	τιμής	στο	Δελτίο	Αποστολής)
 17)	 	Δημιουργία	Μητρώου	παραγωγών	και	συσκευαστηρίων	για	τη	πάταξη	ελ-

ληνοποιήσεων	των	προϊόντων
 18)	 	Υποχρεωτική	 καταβολή	 κοστολογικών	 στοιχείων	 από	 εταιρείες	 για	 τα	

προϊόντα	που	διακινούν	για	τον	καλύτερο	έλεγχο	των	τιμών
 19)	 	Υποχρεωτική	 γνωστοποίηση	 στο	 Υπουργείο	 Ανάπτυξης	 των	 συμφωνιών	

μεταξύ	εταιρειών	και	Σούπερ	Μάρκετ	για	τη	διαφάνεια	στη	λειτουργία	της	
αγοράς

 20)	 	Υποχρεωτική	αναγραφή	στα	τιμολόγια	των	εκπτώσεων	που	δίνουν	οι	εται-
ρείες	στα	Σούπερ	Μάρκετ

 21)	 	Απαγόρευση	ανασυσκευασίας	οπωρολαχανικών	για	την	πάταξη	των	ελ-
ληνοποιήσεων	

 22)	 	Αλλαγή	του	Νόμου	για	τη	λειτουργία	της	Επιτροπής	Ανταγωνισμού	με	στό-
χο	την	επιτάχυνση	της	έκδοσης	των	αποφάσεων

Έργα και ημέρες  του Υφυπουργού Γιώργου Βλάχου

Δύο χρόνια στο  τιμόνι του Υπουργείου Ανάπτυξης
    με δράσεις  και έργο που μένει!
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 23)	 	Δημιουργία	Παρατηρητηρίου	Τιμών	160	βασικών	προϊόντων	καθημερινής	
χρήσης	(περίπου	2000	κωδικοί)

 24)	 	Δημιουργία	Μεικτών	Κλιμακίων	με	ευθύνη	των	Δήμων	για	τη	πάταξη	του	
παραεμπορίου	

 25)	 	Δημιουργία	Υπηρεσίας	Εποπτείας	της	Αγοράς	(Αγορανομία)	για	τον	καλύ-
τερο	έλεγχο	της	αγοράς	και	την	προστασία	του	καταναλωτή

 26)	 	Καθιέρωση	της	ιχνηλασιμότητας	στην	εμπορία	αγροτικών	προϊόντων	για	
να	έχουν	οι	καταναλωτές	πλήρη	εικόνα	των	αγορών	τους

 1)	 	Επιβολή	βαρύτατων	προστίμων	και	παραπομπή	συσκευαστηρίων	και	επι-
χειρήσεων	διακίνησης	οπωρολαχανικών	στον	Εισαγγελέα	και	στις	κατά	
τόπους	αρμόδιες	αρχές	για	ελληνοποιήσεις	προϊόντων	και	υψηλές	τιμές

 2)	 	Σφράγισμα	επιχείρησης	για	παραπλάνηση	του	καταναλωτή
 3)	 	Επιβολή	βαρύτατων	προστίμων	σε	επιχειρήσεις	Σούπερ	Μάρκετ
 4)	 	Έξωση	εταιρειών	διακίνησης	αγροτικών	προϊόντων	από	τις	Κεντρικές	Αγο-

ρές	Αθηνών	–	Θεσσαλονίκης	για	ελληνοποίηση	αγροτικών	προϊόντων
 5)	 	Επιβολή	προστίμων	σε	κέντρα	αδυνατίσματος	και	γυμναστηρίων	
 6)	 	Επιβολή	βαρύτατων	προστίμων	σε	παρόχους	εναλλακτικής	σταθερής	τη-

λεφωνίας
 7)	 	Επιβολή	βαρύτατων	προστίμων	σε	εταιρείες	διακίνησης	πετρελαιοειδών	–	

πρατηρίων	υγρών	καυσίμων	για	παραπλάνηση	του	καταναλωτή	
 8)	 	Παραπομπές	στον	Εισαγγελέα	για	παραβίαση	της	Νομοθεσίας	για	την	κα-

τάθεση	συμφωνιών	σε	επιχειρήσεις
 9)	 	Επιβολή	προστίμου	ύψους	πολλών	εκατ.	ευρώ	σε	17	τράπεζες	για	παρα-

πλάνηση	του	καταναλωτή
 10)	 	32.000	 ανακλήσεις	 –	 μειώσεις	 τιμών	 καταναλωτικών	 προϊόντων	 από	

1/9/08	έως	2/9/09
 11)	 	Επιβολή	προστίμου	ύψους	2,5	εκατ.	ευρώ	σε	εταιρείες	για	μη	υποβολή	

κοστολογικών	στοιχείων,	αλλά	και	σε	Σούπερ	Μάρκετ	για	παραπλάνηση	
των	καταναλωτών

 12)	 	Μειώσεις	τιμών	φαρμάκων	με	όφελος	πάνω	από	126	εκατ.	ευρώ	για	τα	
Ασφαλιστικά	Ταμεία	και	το	κοινωνικό	σύνολο	για	την	περίοδο	Φεβρουά-
ριος	2008	–	Ιούλιος	2009

Έργα και ημέρες  του Υφυπουργού Γιώργου Βλάχου

Δύο χρόνια στο  τιμόνι του Υπουργείου Ανάπτυξης

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

    με δράσεις  και έργο που μένει!

blaxos_erga_hmeres teliko.indd   7 14/9/09   17:18:01



ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βιογραφικό Σημείωμα

Γιώργος Βλάχος
Yφυπουργός Ανάπτυξης
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής
Βασ.	Κωνσταντίνου	26	-	ΑΘΗΝΑ	11635	
τηλ.:	210	72	97	462,	fax:	210	72	22	028	
e-mail:	gvlahos@ath.forthnet.gr

www.gvlahos.gr

Ο Γεώργιος Θ. Βλάχος είναι Υφυπουργός Ανάπτυξης από το 2007. Γεννήθη-
κε το 1953. Είναι γεωπόνος πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 
Αθηνών. Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε ως Γεωπόνος στα Μεσόγεια 

έχοντας κατάστημα Γεωργικών Ειδών.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Εξελέγη τρεις φορές πρώτος Βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής, στις εκλογές 
της της 9ης Απριλίου 2000, της 7ης Μαρτίου 2004 και της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 
με το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. 
Μετείχε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στη Διαρκή Επιτροπή 
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης της Βουλής από το 2004 έως 
το 2007. 
Διετέλεσε υπεύθυνος του Κλάδου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης – 
ΟΑΕΔ – Εφαρμογής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), μέλος του Συλλόγου 
Γεωπόνων Αττικής και του Συλλόγου Επαγγελματιών Γεωπόνων.
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ. από το Μάρτιο του 1997 
έως τον Απρίλιο του 2000 και από το 2000 έως σήμερα.
Γραμματέας Οργανωτικού της Ν.Δ. από το Μάρτιο του 1997 
έως το Νοέμβριο του 1999. Ως Γραμματέας Οργανωτικού 
αναμόρφωσε τον Κ.Π.Ο., τη δομή και τη λειτουργία των 
οργανώσεων του κόμματος. 
Τομεάρχης και Περιφερειάρχης της Ν.Δ. στην Αττική 
1993-1997.
Γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης Κορωπίου 1987-
1990.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Ν.Ν.Ε.Δ και Γραμμα-
τέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 1979-1982. 
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ε.Φ.Ε.Ε. 1975-1977.
Μέλος του Δ.Σ. των φοιτητών της Γεωπονικής Σχολής 1974-1977.
Μέλος της Γραμματείας Φοιτητικού της ΟΝΝΕΔ 1974-1977.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Είναι παντρεμένος με την Αμαλία Σωφρόνη. Έχουν 
δυο αγόρια, τον Θόδωρο και τον Θανάση. Κατοικούν 
μόνιμα στο Κορωπί. 
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