2014 - 2015 Αποσπάσθηκα στο κίνημα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων όπου εργάσθηκα
στην γραμματεία Οργανωτικού του κινήματος και στην γραμματεία Συνδικαλισμού.
΄Ημουν υποψήφια στις Περιφερειακές εκλογές το έτος 2014 όπου κατέκτησα την
τρίτη θέση.
Επίσης ήμουν υποψήφια στις Βουλευτικές εκλογές 2015 Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου
όπου κατείχα την 3η και 4η θέση αντίστοιχα, εκλέχθηκα πρώτη επιλαχούσα
βουλευτής.
2010 - 2014 Εργάσθηκα στην Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Τουρισμού
2009 - 2011 Συνεργάσθηκα δύο { 2 } χρόνια με τον βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο
στην υποβολή προτάσεων σε θέματα εργασίας και μεταναστευτικό.
2006 - 2009 Στο διάστημα αυτό υπηρέτησα στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Τουρισμού κου Ευσταθόπουλου έχοντας αρμοδιότητα την εισερχόμενη και
εξερχόμενη αλληλογραφία του.
2010 - 2014 Εργάσθηκα στην Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Τουρισμού
2017 μέχρι την ημέρα που αποσπάσθηκα στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
υπηρέτησα στην Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων Τουρισμού
Στις 10-10-2017 παρακολούθησα ημερίδα με θέμα " Εσωτερικός έλεγχος - πρόληψη
της διαφθοράς - δεοντολόγία και ηθική: ένα τρίπτυχο για την αποτελεσματική
διοίκηση του 2020 η οποία διοργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία για την
καταπολέμηση της διαφθοράς με την στήριξη της Γαλλικής Τεχνικής βοήθειας
Expertise
France και σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Μικρό χρονικό διάστημα υπηρέτησα στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο της Υπουργού κας
Φάνης Πετραλιά καθώς επίσης και στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως του
Υπουργείου κας Μαρίας Γιαννίρη.
1990 - 2006 Υπηρέτησα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής - Επιτελείο
ΓΑΔΑ και στην Διεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών, στο χρονικό αυτό διάστημα της
θητείας μου παρακολούθησα προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα υπαλληλικός
κώδικας δεοντολογίας, θέματα προστασίας του πολίτη, Διοικητικές πράξεις,
αστυνομία - κοινωνία και ψυχολογία της οργάνωσης της αστυνομίας. καθώς και
θέματα ενημέρωσης πολιτών σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : Είμαι στέλεχος του ΕΛΚΕΔΑ [ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ] από την ίδρυσή του Μάρτιος 2011
Επίσης είμαι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνορωσικού
Συνδέσμου Φιλίας και Συνεργασίας- Υπεύθυνη του Τομέα Ανάπτυξης και
εκπρόσωπος του Ελληνορωσικού Συνδέσμου Φιλίας και Συνεργασίας Ιονίων Νήσων.

