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Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Βορείου Τομέα με τον συνδυασμό 
του υποψήφιου Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού «Ανεξάρτητη 
Αυτοδιοίκηση Αττικής – Τώρα γνωρίζεις – Μόνο με ΄Εργο» 
 
Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Σγουρό για την εμπιστοσύνη και την  τιμή που 
μου έκανε να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της παράταξής  του ως 
υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλο Βορείου Τομέα περιφέρειας Αττικής. 
 

Είμαι δικηγόρος, απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 
Ασκώ πολυετή μαχόμενη δικηγορία, με εξειδίκευση στο τομέα  των 
τηλεπικοινωνιών, στο διοικητικό, αστικό  και εμπορικό δίκαιο, έχοντας 
προσφέρει τις υπηρεσίες μου σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. 

Είμαι σύζυγος του Ανδρέα Αζά, μηχανολόγου-μηχανικού του ΕΜΠ και 
μητέρα δύο ανήλικων παιδιών. 

΄Εχοντας πολυετή εμπειρία στον στίβο της μαχόμενης δικηγορίας και 
την ευθύνη της καθημερινότητας της οικογένειάς μου,  γνωρίζω το μέγεθος 
των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η εργαζόμενη μητέρα, ο 
οικογενειάρχης, η νέα γενιά, ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, ο ηλικιωμένος, ο 
κάθε πολίτης της Αττικής σε όποια κοινωνική και πολιτική ομάδα ανήκει. 
Και εγώ ως κάτοικος και πολίτης του Βορείου Τομέα θα είμαι εδώ παρούσα, 
με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, να αντιμετωπίσω τα καθημερινά 
και έκτακτα γεγονότα,  με γνώση, εμπειρία και θέληση . 

Η επιλογή μου να συμπορευθώ με την παράταξη του κ. Σγουρού, ήταν 
συνειδητή και επιβεβλημένη, γνωρίζοντας το έργο του και την δημιουργική 
πολυετή συμβολή του, μεταξύ άλλων, ως πρώην Γ.Γ. Αθλητισμού, πρώην 
Νομάρχης και Περιφερειάρχης  Αττικής, θέλοντας και επιθυμώντας να του 
δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσει το επιτυχημένο  έργο του, διότι διέπεται από  
αρχές και αξίες που με εκφράζουν. 

Ο κ. Σγουρός έχει πολλαπλώς αποδείξει, αγνοώντας το  όποιο πολιτικό 
κόστος,  με γνώμονα μόνο το κοινωνικό συμφέρον, ότι μπορεί να 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα,  
ασκώντας όχι μόνο χρηστή διοίκηση με οργάνωση και σχεδιασμό, αλλά  και  
με αυτοπρόσωπη παρουσία στα κρίσιμα γεγονότα κάθε φορά που κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει η Περιφέρεια, από όποια θέση και αν την υπηρετούσε. 

 
Πολίτη της Αττικής, «τώρα γνωρίζεις» ότι «μόνο με έργο»,  μπορεί να 
ξαναμπεί το «τρένο στις ράγες της κανονικότητας» και η αυτοδιοίκηση να είναι 
πάλι ανεξάρτητη από μικροπολιτικές επιδιώξεις, αποκτώντας η ΑΥΤΟδιοίκηση 
την πραγματική της έννοια. 
 
Πολίτη της Αττικής, διεκδικούμε, «ένα δημόσιο αξίωμα όπου η αξιοπρέπεια 
και ο αυτοσεβασμός είναι η ελάχιστη προϋπόθεση».  
 
Η συμμετοχή σου είναι απαραίτητη, πάρε την σωστή απόφαση !!! 
  
Με εκτίμηση 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελένη Αζά-Θεοδωρακοπούλου 
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Βορείου Τομέα με τον συνδυασμό 
του υποψήφιου Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού «Ανεξάρτητη 
Αυτοδιοίκηση Αττικής – Τώρα γνωρίζεις – Μόνο με ΄Εργο» 
Δικηγόρος Αθηνών  
 
 
Κιν. 6987607600 
Email edtheodor@gmail.com 

Η περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει του 
δήμους  
 
1.Πεντέλης 
2.Κηφισιάς 
3. Μεταμόρφωσης 
4.Πεύκης-Λυκόβρυσης 
5. Αμαρουσίου 
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6.Ψυχικού-Φιλοθέης 
7.Χολαργού-Παπάγου 
8.Ν.Ιωνίας 
9.Βριλησσίων 
10.Αγ.Παρασκευής 
11.Χαλανδρίου 
12.Ηρακλείου 
 


