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Η Δήμητρα Αγγελάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989 και μεγάλωσε στα Χανιά 
της Κρήτης από όπου και κατάγεται. 
Αποφοίτησε με αριστείο από το Πολυκλαδικό Γυμνάσιο Χανίων και από το 2ο 
Πειραματικό Λύκειο Αθηνών. 
Σπούδασε στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών από όπου 
αποφοίτησε το 2013. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MBA Total 
Quality Management Intl στην Οργάνωση και διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική 
Ποιότητα από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
Έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς σεμινάρια της Ακαδημίας 
Πλάτωνος στον τομέα των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας και έχει διακριθεί 
σε δύο Πανελλήνιους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς -Θαλής και Ευκλείδης- της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. 
Είναι κάτοχος 2 πτυχίων Proficiency Αγγλικών -Cambridge και Michigan- , 
πτυχίου Γερμανικών Zertifikat Deutsch καθώς και πιστοποίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών. 
Έχει επίσης μαθητεύσει 2 χρόνια σε σχολή Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου. 
Εργάστηκε για τρία χρόνια στον ιδιωτικό τομέα σε Χρηματιστηριακή εταιρεία ως 
διευθυντικό στέλεχος και παράλληλα πιστοποιήθηκε από την Ελληνική επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς στον ανώτερο βαθμό επαγγελματικής καταλληλότητας για 
ανάλυση επενδύσεων (Δ). 
Σήμερα εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης ως Μαθηματικός, προσφέροντας 
μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές. 
Το 2014 εργάστηκε για τέσσερις μήνες με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο 
Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού ως υπεύθυνη για τον έλεγχο αυθεντικότητας των 
πτυχίων των υπαλλήλων του Δήμου. 
Πρόσφατα δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά και στον τομέα του τουρισμού 
αναπαλαιώνοντας μία παλαιά, Ενετική οικία στην παλαιά πόλη των Χανιών και 
δημιουργώντας εκεί μία μικρή τουριστική μονάδα φιλοξενίας.  
Στις περιφερειακές εκλογές του 2014 έθεσε, για πρώτη φορά, υποψηφιότητα για 
Περιφερειακή Σύμβουλος στον κεντρικό τομέα Αττικής και  κατατάχθηκε στην 
ιδιαιτέρως τιμητική δεύτερη θέση, με 8.046 σταυρούς προτίμησης και εν συνεχεία 
τον Φεβρουάριο του 2018 εκλέχθηκε Περιφερειακή σύμβουλος. 
Τον Νοέμβριο του 2014 εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Παγκρητίου Ενώσεως Αττικής για το νομό Χανίων. 
Τον Ιανουάριο του 2015 πολιτεύτηκε στις Εθνικές εκλογές ως υποψήφια 
βουλευτής Α’ Αθήνας, όπου απέσπασε 4.195 σταυρούς. 
Έχει ασχοληθεί ενεργά με τον αθλητισμό και αγωνίστηκε στην ομάδα 
πετοσφαίρισης του ΚΥΔΩΝΑ ΧΑΝΙΩΝ. 
Τέλος, έχει απασχοληθεί εθελοντικά σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων και έχει 
συμμετάσχει σε ομαδικές δράσεις για την ανάδειξη της χλωρίδας και του φυσικού 
περιβάλλοντος της Κρήτης, δράσεις για τις οποίες έχει εκπονήσει και 
παρουσιάσει εργασία σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο 
Χανίων. 


