Βιογραφικό
Κωνσταντίνου Φιλιππακόπουλου
Υποψηφίου Περιφερειακού Συμβούλου Βόρειου Τομέα
Γεννήθηκα στο Χολαργό το 1985 και από τότε ζω στου Παπάγου. Αφού ολοκλήρωσα τις
εγκύκλιες σπουδές μου στο 2ο Λύκειο Παπάγου εισήλθα στη Θεολογική Σχολή Αθηνών απ’ όπου
αποφοίτησα το 2007. Ακολούθησα μεταπτυχιακές σπουδές στο Κανονικό Δίκαιο και στην
Εκκλησιαστική Ιστορία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Σήμερα είμαι
τελειόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.
Είμαι κάτοχος πιστοποιήσεων από Πανεπιστημιακά Σεμινάρια σχετικά με την εκπαίδευση, τη
ψυχολογία και το περιβάλλον. Έχω λάβει μέρος σε πλήθος συνεδρίων και ημερίδων σε σχέση με το
αντικείμενο των σπουδών μου καθώς και αυτοδιοικητικά και περιβαλλοντικά θέματα. Επίσης έχω
πραγματοποιήσει ομιλίες σε δημόσιους φορείς και σωματεία.
Το 2006 ξεκίνησα να ασχολούμαι με την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκλεγόμενος Δημοτικός
Σύμβουλος Παπάγου σε ηλικία 21 ετών και συνάμα ο νεότερος δημοτικός σύμβουλος στη Χώρα για
την περίοδο εκείνη. Ανέλαβα Υπεύθυνος του Γραφείου Νεολαίας του Δήμου Παπάγου,
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Παπάγου, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δασοπροστασίας Παπάγου, Μέλος Επιτροπών.
Το 2009 ήμουν εκ των ιδρυτικών μελών του Πανελληνίου Δικτύου Αθλητικών Οργανισμών
«ΔΙΑΥΛΟΣ», στο οποίο εκλέχτηκα μέλος του ΔΣ και Ταμίας.
Από το 2012 έως το 2014 ήμουν Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού
αναλαμβάνοντας την οργάνωση και εποπτεία γύρω από τους τομείς των Δημοσίων Σχέσεων, της
Επικοινωνίας και της εξεύρεσης πόρων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων .
Μέλος εθελοντικών συλλόγων επί χρόνια, έχω συμμετάσχει σε δράσεις με κέντρο των
άνθρωπο και το περιβάλλον, σε όλη την Αττική.
Την στρατιωτική μου θητεία την υπηρέτησα στην Πολεμική Αεροπορία. Έχω εργαστεί στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Αποφάσισα σε αυτές τις εκλογές να προσφέρω στην Αττική, σε μία από τις πιο όμορφες
περιφέρειες της Πατρίδος μας.
Ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί την Αττική μας πιο όμορφή, πιο ανθρώπινη, πιο ασφαλή. Ελάτε
να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Αττική αντάξια της ιστορίας της και της θέσεως της.
Για μια Αττική με έργο.

