Γιάννης Μσλωνάκης
ΤΠΟΦΖΦΗΟ ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΘΔΤΖ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΘΟ ΖΚΔΗΧΚΑ
Γελλήζεθα ζηελ Αζήλα ην 1977.
Σα καζεηηθά κνπ ρξόληα ηα πέξαζα ζηα ζρνιεία ηεο Αγ. Παξαζθεπήο, όπνπ
θαη ηειείωζα ην 1ν Ιύθεην ην 1995.
Οι ζποσδές μοσ...
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ηνπ

Βξεηαληθνύ

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Hertfordshire, όπνπ εηδηθεύηεθα ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ηνπο ζεζκνύο, ηελ νξγάλωζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξωπαϊθήο
Έλωζεο.
πλέρηζα ηηο ζπνπδέο κνπ ζην Δξγαζηήξη Δπαγγεικαηηθήο Γεκνζηνγξαθίαο.
Κηιάω Αγγιηθά θαη Ηηαιηθά.
Η επαγγελμαηική διαδρομή μοσ...
Ζ επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία μεθηλά ακέζωο κεηά ηελ εθπιήξωζε
ηεο ζηξαηηωηηθήο κνπ ζεηείαο, ην 2002, ωο ζπλεξγάηεο ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα Οιπκπηαθώλ Αγώλωλ, αζρνινύκελνο κε ζέκαηα Δπηθνηλωλίαο
θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ.
Κεηαπήδεζα ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ρώξν ηεο
δηαθήκηζεο θαη ηνπ marketing όηαλ εξγάζηεθα ωο ζηέιερνο κεγάιεο
δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο.
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Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, όπνπ αζρνιήζεθα κε επξωπαϊθά πξνγξάκκαηα
ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ.
ήκεξα είκαη ζηέιερνο εηαηξείαο παξνρήο εμεηδηθεπκέλωλ ππεξεζηώλ ζε
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο ηνπ Ηδηωηηθνύ θαη Γεκόζηνπ Σνκέα, πνπ
αζρνιείηαη

θπξίωο

κε

ζπγρξεκαηνδνηνύκελα

πξνγξάκκαηα

ΔΠΑ,

πξνγξάκκαηα θνηλωληθώλ δνκώλ, θαζώο θαη ηε δηνξγάλωζε αζιεηηθώλ &
πνιηηηζηηθώλ γεγνλόηωλ.

Η εναζτόληζη με ηα κοινά...
H ελαζρόιεζή κνπ κε ηα θνηλά μεθηλά ζην Γπκλάζην θαη ην Ιύθεην ωο
Πξόεδξνο ηνπ 15κεινύο ζπκβνπιίνπ.
ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 2006 ζπκκεηείρα θαη εθιέρηεθα γηα πξώηε
θνξά θαη έγηλα ν λεόηεξνο δεκνηηθόο ζύκβνπινο ζηνλ Γήκν Αγίαο
Παξαζθεπήο.
Από ην 2007 έωο ην 2011 ππεξέηεζα ηελ πόιε ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ωο
Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνύ Άζιεζεο Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο
(ΟΑΓΑΠ).
Σν 2009 πξωηνζηάηεζα ζηελ ίδξπζε ηνπ παλειιαδηθνύ δηθηύνπ αζιεηηθώλ
νξγαληζκώλ «Γίαπινο», ζην νπνίν εθιέρηεθα αληηπξόεδξνο.
Από ην 2010 έωο ην 2012 ελίζρπζα ηε δηνηθεηηθή κνπ εκπεηξία ωο άκηζζν
κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Λνζνθνκείνπ «ΔΤΑΓΓΔΙΗΚΟ».
Από ην 2011 κέρξη ην 2014 δηεηέιεζα κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Πνιηηηζηηθνύ θαη
Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο (ΠΑΟΓΑΠ) θαη ηωλ
Παηδηθώλ ηαζκώλ (ΠΑΗΓΑΠ) ηνπ Γήκνπ καο.
Σν 2014 επαλεθιέρζεθα δεκνηηθόο ζύκβνπινο, πξώηνο ζε ζηαπξνύο, κε
ηελ αλεμάξηεηε δεκνηηθή θίλεζε «πκκαρία Δπζύλεο» θαη δηεηέιεζα
Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο
Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ Γήκνπ.
Από ην 2015 έωο ζήκεξα είκαη κέινο ηεο επηηξνπήο Πνιηηηζκνύ &
Αζιεηηζκνύ ηεο Θεληξηθήο Έλωζεο Γήκωλ Διιάδαο (ΘΔΓΔ).
Σν 2016, ζεωξώληαο όηη ηα ππάξρνληα πνιηηηθά ζρήκαηα έρνπλ θάλεη ηνλ
θύθιν ηνπο, δήιωζα ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή κνπ, πηζηεύνληαο όηη ε Αγία
Παξαζθεπή ρξεηάδεηαη αιιαγή.
Σνλ Κάξηην ηνπ 2018, καδί κε ζπλαδέιθνπο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην
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-

ΑΙΙΑΕΟΤΚΔ, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε πξάμε ηελ αιιαγή πνπ ρξεηάδεηαη ε
πόιε καο.

