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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Οξθσκνζία ηεο λέαο Γεκνηηθήο Σπκβνύινπ Μαρίας Θεμελή

Δλώπηνλ ηνπ Γεκάξρνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ Γηάλλε
Φσζηεξόπνπινπ νξθίζηεθε ζήκεξα ην πξσί ε λέα Γεκνηηθή
Σύκβνπινο Θεμελή Μαρία, επηιαρνύζα ηνπ πιεηνςεθνύληνο
ζπλδπαζκνύ, κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ Διονύζε Υαηδεδάκε
ελόςεη ησλ πξνζερώλ Βνπιεπηηθώλ εθινγώλ θαη ηελ εθινγή ηνπ
Γιάννε Φωζηερόποσλοσ σο λένπ Γεκάξρνπ ηεο Πόιεο.
«Καιή απηνδηνηθεηηθή θαη δεκηνπξγηθή πνξεία» επρήζεθε ν
Γήκαξρνο Παιαηνύ Φαιήξνπ ζηε λέα Γεκνηηθή Σύκβνπιν,
ηνλίδνληαο όηη είλαη πνιύ ραξνύκελνο θαζώο έλαο λένο άλζξσπνο
πιαηζηώλεη ηελ θνηλή πξνζπάζεηα γηα ην θαιό ηεο Πόιεο.
Δπραξηζηώληαο ηνλ Γήκαξρν, ε θ. Θεκειή, ππνζρέζεθε πσο ζα
ζπλδξάκεη κε όιεο ηεο ηηο δπλάκεηο ζην έξγν ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
θαη πσο ζα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο, ππεξεηώληαο ζσζηά
πξώηα θαη πάλσ από όια ην ζεζκό ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Αθνινπζεί ην βηνγξαθηθό ηεο λέαο Γεκνηηθήο Σπκβνύινπ:
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Θεμελή Μαρία
ύμβοσλος ζηραηεγικής επικοινωνίας
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη ζπνύδαζε ζην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Δίλαη θάηνρνο
δύν αθόκα πηπρίσλ, Γεκνζηνγξαθίαο θαη Marketing Communications.
Δξγάζηεθε ζην ρώξν ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπ Marketing θαη ηεο δηαθήκηζεο ζε πνιύ πςειέο
ζέζεηο γηα κεγάιεο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, ηξάπεδεο, ηδξύκαηα πνιηηηζκνύ θαη ηερλώλ.
Σήκεξα είλαη ηδηνθηήηξηα εηαηξείαο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο κε ζεκαληηθνύο πειάηεο ζην
ρώξν ηεο Υγείαο, ηεο Οηθνλνκίαο, ηνπ Δκπνξίνπ, ηνπ Digital Marketing θαζώο θαη ηνπ
κεγαιύηεξνπ πνιπεζληθνύ νξγαληζκνύ επαγγεικαηηθήο δηθηύσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα,
αλέπηπμε ηελ πξώηε νκάδα επαγγεικαηηώλ ζηελ Διιάδα γηα επαγγεικαηηθή δηθηύσζε, ζην Π.
Φάιεξν, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηελ ηνπηθή πξνβνιή ζε δηεζλέο
επίπεδν.
Από κηθξή ήηαλ αλήζπρν πλεύκα, δηάβαδε θαη έγξαθε πνιύ. Πηζηεύεη ζηελ εμέιημε, αξλείηαη
πεηζκαηηθά ηελ θξίζε, ηελ θαηάζιηςε, ηα όξηα!
Λαηξεύεη ηε ζάιαζζα, ηα ηαμίδηα, ηνπο αλζξώπνπο!
Αξζξνγξαθεη γηα θνηλσληθά ζέκαηα κε άξζξα ζηνλ ηνπηθό ηύπν θαη ζε πνιιά άιια ΜΜΔ.
«Η Πξηγθίπηζζα Τύρε θαη πώο λα ηελ θαηαθηήζεηε» , ην πξώην παξακύζη ηεο είλαη
αθηεξσκέλν ζην Π. Φάιεξν, ηελ πόιε πνπ δεη θαη αγαπαεη. Δίλαη ε πξώηε ηεο επίζεκε επαθή
κε ηνλ θόζκν ησλ εθδόζεσλ θαη κέξνο ησλ εζόδσλ ηνπ βηβιίνπ δίλνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
ζθνπώλ ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ θαη ηνπ Κνηλσληθνύ Σπζζηηίνπ ηνπ Π. Φαιήξνπ.
Αζρνιείηαη ελεξγά θαη δηνξγαλώλεη εθδειώζεηο γηα θηιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο κε όξακα κηα
πην αλζξώπηλε θνηλσλία , πξνσζεη ηνλ εζεινληηζκό θαη βνεζάεη κέζσ νκάδσλ εζεινληώλ ηηο
θνηλσληθέο δνκέο (Κνηλσληθό Παληνπσιείν, Κνηλσληθό Σπζζίηην) ηνπ Γήκνπ Π. Φαιήξνπ.
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