
 

 

 

                                                       Πειραιάς,  22.2.2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα με τον 

Γιάννη Μώραλη και τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» στις δημοτικές 

εκλογές του Μαΐου, θα είναι η κα Αθηνά Σταμελάκη. 

 

Η κα Σταμελάκη ζει στο Χατζηκυριάκειο. Είναι δικηγόρος Πειραιά, 

απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο 

Ιδιωτικό, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο και στο Φορολογικό 

Δίκαιο.  

Είναι εκλεγμένη Σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Πειραιά και εκλεγμένη Σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου Ταμείου Αλληλοβοήθειας 

Δικηγόρων Πειραιά.  

Υπήρξε υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος, ενώ διετέλεσε από το 2007 έως 

το 2010 μέλος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης για τον 

Πολιτισμό και την Ανάπτυξη Πειραιά.  



Έχει ενεργό δράση στην Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής 

(Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) και στην Παγκόσμια Οργάνωση Προστασίας του 

Περιβάλλοντος (WWF).  

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του 

τόνισε:  

«Καλωσορίζω στον συνδυασμό μας  την Αθηνά Σταμελάκη, η οποία θα 

είναι υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα  στις 

αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Πρόκειται για μια αξιόλογη νέα 

γυναίκα, μάχιμη δικηγόρο Πειραιά, με πολυετή ενασχόληση στα 

δρώμενα του Νομικού κλάδου, ενώ έχει συμμετάσχει ξανά στις 

δημοτικές εκλογές. Χαίρομαι που η Αθηνά Σταμελάκη θα είναι υποψήφια 

με τον «Πειραιά Νικητή», γιατί πιστεύω ότι με τις ιδέες και τις προτάσεις 

της, μπορεί να συμβάλει στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα. Έχω ξαναπεί πως 

για εμένα προσωπικά αλλά και για τον συνδυασμό μας, οι Δημοτικές 

Κοινότητες επιτελούν σημαντικό ρόλο, καθώς είναι πιο κοντά στους 

δημότες και επιλύουν πιο άμεσα θέματα που αφορούν στις γειτονιές της 

πόλης μας. Ειδικά τώρα, που με το Νόμο του Κλεισθένη, οι Κοινότητες 

θα επιφορτιστούν με μεγαλύτερες αρμοδιότητες, είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να συμμετέχουν Πειραιώτες με διάθεση προσφοράς».  

 

Η κα Αθηνά Σταμελάκη, σε δήλωσή της επεσήμανε:  

«Ο Πειραιάς μέρα με την μέρα κερδίζει το στοίχημα για το αύριο. Στην 

προσπάθεια αυτή, είναι  τιμή μου, που ο Δήμαρχος Γιάννης Μώραλης με 

εμπιστεύεται ως υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλο για την Α΄ Δημοτική 

Κοινότητα. Ως μάχιμη δικηγόρος, με συνεχή παρουσία στα δρώμενα του 

Δήμου μας, μέσα από την εμπειρία μου με τα καθημερινά προβλήματα 

αλλά και τις ανάγκες της πόλης μας, γνωρίζω από πρώτο χέρι τις 

δυνατότητες αλλά και τις ευκαιρίες που έχουμε. Ζητώ από τους 



Πειραιώτες  να στηρίξουν την προσπάθεια μου με την υπόσχεση η δική 

μου φωνή  θα είναι η δική τους Δυνατή Φωνή μέσα στο Δημοτικό μας 

Συμβούλιο. Μαζί με τον Γιάννη Μώραλη κάνουμε τον Πειραιά μία πόλη 

που αξίζει να ζεις».    


