Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
> Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη
> Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Θεσσαλονίκης
> Σπουδές στην Ψυχολογία και έκανε Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
> Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικού Πολιτισμού του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της
Κύπρου
> Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο των oπτικοακουστικών συστημάτων
επικοινωνίας
> Εκλέγεται για πρώτη φορά πρώτη Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης το 1998
> Επανεκλέγεται Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης το 2002, πρώτη σε σταυρούς
προτίμησης
> Είναι ιδρυτικό μέλος στην Κοινωνική Οργάνωση «Αγάπη» και στο Κέντρο Ενημέρωσης για
τον Εθελοντισμό «Ομάδα Μαζί σας»
> Εκλέγεται για πρώτη φορά Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία το 2004
> Επανεκλέγεται Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία το 2007, το 2009 και
στις διπλές βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2012

Από το 2004 έως σήμερα:

> Εκλέγεται Γραμματέας του Προεδρείου της Βουλής
> Ορίζεται Μέλος:
• της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων
• της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
• της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
• της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
• της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
• της Υποεπιτροπής για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία
• της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

Εκλέγεται Αντιπρόεδρος των Ομάδων Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων με το Εθνικό
Κοινοβούλιο της Ισπανίας και της Τσεχίας
> Ορίζεται Μέλος των Ομάδων Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων με τα Εθνικά Κοινοβούλια
της Ιταλίας, του Ισραήλ, της Τσεχίας, των Η.Π.Α., της Σαουδικής Αραβίας, της Σουηδίας,
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της Τυνησίας, της Ισπανίας, της Μ. Βρετανίας, της Πορτογαλίας και της Ρωσίας
> Ορίζεται Μέλος των Ομάδων των Διαρκών Επιτροπών:
• Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων / Τομέας Μακεδονίας – Θράκης
• Μορφωτικών Υποθέσεων / Τομέας Πολιτισμού
• Παραγωγής & Εμπορίου / Τομέας Τουρισμού
• Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης / Τομέας Δημόσιας Τάξης
• Κοινωνικών Υποθέσεων / Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Από τον Ιανουάριο του 2011 ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
Γραμματέας Εθελοντισμού & ΜΚΟ της Νέας Δημοκρατίας

Το 2012 ορίζεται μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από το Αρσάκειο Θεσσαλονίκης.
- Σπούδασε στην Ψυχολογία, στην Πληροφορική και στον Ελληνικό Πολιτισμό.
- Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Kingston University (U.K.) στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων.
- Γνωρίζει Αγγλικά, και είναι κάτοχος των διπλωμάτων Proficiency του Cambridge
University-U.K. και του Michigan University -U.S.A.
- Εργάστηκε επί σειρά ετών ως στέλεχος επιχειρήσεων oπτικοακουστικών μέσων.
- Εξελέγη, πρώτη σε σταυρούς γυναίκα, Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Θεσσαλονίκης το
1998 με τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη-Αναγέννηση» του Δημάρχου κ. Βασίλη
Παπαγεωργόπουλου.
- Επανεξελέγη, πρώτη σε σταυρούς μεταξύ όλων των υποψηφίων, Δημοτική Σύμβουλος, το
2002.
- Εξελέγη Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (2001-2002).
- Διετέλεσε Μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής.
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- Διετέλεσε Εντεταλμένη Σύμβουλος Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- Διετέλεσε Μέλος στις Επιτροπές Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
- Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και
Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- Διετέλεσε Αντιπρόεδρος και μέλος του Δημοτικού Βρεφοκομείου «Άγιος Στυλιανός».
- Διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Ορφανοτροφείου «Παπάφειο».
- Διετέλεσε Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Ε΄ Διαμερίσματος και
Πρόεδρος της 93ης Σχολικής Επιτροπής.
- Διετέλεσε εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης για την διεκδίκηση της EXPO 2008 και
μέλος της Ομάδας Επικοινωνίας, από τον Οκτώβριο του 2002, που εισηγήθηκε σειρά
ενεργειών προβολής της υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης.
- Συμμετείχε στις παρουσιάσεις της πόλης της Θεσσαλονίκης, ως υποψήφιας για την
διοργάνωση της EXPO 2008, στη Γενική Συνέλευση του Β.Ι.Ε. στο Μονακό (Δεκέμβριος,
2002), στην συνάντηση εργασίας στο Παρίσι (Ιανουάριος, 2003), στη Γενική Συνέλευση του
Β.Ι.Ε. στο Παρίσι (Ιούνιος, 2003) και στο Συμπόσιο της Τεργέστης (Ιούνιος, 2003).
Σημαντική είναι η προσφορά της Έλενας Ράπτη στο τομέα του εθελοντισμού.
-Το Μάρτιο 2000 ίδρυσε την Κοινωνική Οργάνωση «Αγάπη», μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση
βασισμένη στην κοινωνία των ενεργών πολιτών και του εθελοντισμού, με ενεργή συμμετοχή
σε όλα τα θέματα του σύγχρονου κοινωνικού προβληματισμού και με κέντρο της δράσης της
τον άνθρωπο και τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις.
-Ως εκπρόσωπος, στην αρχή, και ως ιδρυτικό μέλος, έως σήμερα, που η Κ.Ο. «Αγάπη»
συμπληρώνει μια κοινωνική διαδρομή 8 ετών, έχει να επιδείξει ένα πλούσιο και
πολυεπίπεδο έργο που διατρέχει όλους τους τομείς της ανθρώπινης καθημερινότητας. Σε
δεκάδες εκδηλώσεις και δημόσιες συζητήσεις ασχολήθηκε με την δωρεά ανθρωπίνων ιστών
και οργάνων, την παράνομη εμπορία και διακίνηση ανθρώπων (trafficking), την
ενδοοικογενειακή βία, (με την κατάθεση μαζί με γυναίκες συναδέλφους της σχετικής
πρότασης νόμου), με την παρένθετη μητρότητα, με το AIDS, με τις μονογονεϊκές
οικογένειες.
-Το Σεπτέμβριο 2002 ίδρυσε το Κέντρο Ενημέρωσης για τον Εθελοντισμό «Ομάδα Μαζί
Σας», με σκοπό την δημιουργία ενός χώρου επικοινωνίας ανάμεσα στις εθελοντικές
οργανώσεις και τους πολίτες, την προβολή του έργου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
στην κοινωνία αλλά και στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν χορηγική
δραστηριότητα.
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-Συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του «Χάρτη της Κοινωνικής Συνέργειας», μια
πρωτοβουλία του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης που αφορά την προσέγγιση τριών
διαφορετικών χώρων, της πολιτείας, των Μ.Κ.Ο. και των επιχειρήσεων, σε ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κοινωνική δράση
πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων.
-Τον Οκτώβριο 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων της
απένειμε το μετάλλιο των «Φίλων του Προσκοπισμού» για την προσφορά της στον
οδηγισμό και στο κίνημα του εθελοντισμού συνολικότερα.
-Το Μάρτιο 2006, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του Υπουργείου Υγείας
την βράβευσε για την κοινωνική της προσφορά και για την προσπάθειά της στη προώθηση
της ιδέας της δωρεάς οργάνων σώματος.
Η μετάβασή της στην κεντρική πολιτική σκηνή γίνεται το 2004.
- Τον Μάρτιο του 2004 εκλέγεται Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με την παράταξη της Ν.Δ., ως
η νεότερη βουλευτής στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
- Επανεκλέγεται Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία το 2007 το 2009 και
το 2012
- Ορίζεται Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της
Βουλής.
- Ορίζεται Μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
- Ορίζεται Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
- Ορίζεται Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
Με τους τομείς της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, της εκπαίδευσης, της τοπικής
αυτοδιοίκησης, των μεταφορών και συγκοινωνιών, του πολιτισμού και της οικονομικής
ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, να βρίσκονται στο επίκεντρο του κοινοβουλευτικού της
έργου πραγματοποιεί σειρά επισκέψεων με σκοπό την καταγραφή και μεταφορά των
αιτημάτων των φορέων και της τοπικής κοινωνίας στη Βουλή.
Οι κύκλοι των επισκέψεών της περιλαμβάνουν ενδεικτικά,
- τα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης
- τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
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- τον Πρόεδρο των Νοσοκομειακών Ιατρών
- το Σωματείο Νοσηλευτών Κεντρικής Μακεδονίας
- τις υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως το Κέντρο Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων
«Άγιος Παντελέήμων», το Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων «Ο Μελιτεύς», το
Κέντρο Περίθαλψης Παίδων «Άγιος Δημήτριος» και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
- το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
- το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
- το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
- τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης του Νομού Θεσσαλονίκης (Κ.Δ.Α.Υ.)
- τα επιμελητήρια
- τις στρατιωτικές μονάδες
- τις Διοικήσεις όλων των Δήμων και των κοινοτήτων του Πολεοδομικού συγκροτήματος
- τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης
- όλους τους φορείς πολιτισμού
- τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες της Θεσσαλονίκης, κ.ά.
Η κοινοβουλευτική της παρουσία είναι αναλόγως παραγωγική με πλήθος παρεμβάσεων σε
όλα τα θέματα αιχμής της Θεσσαλονίκης και σε όλα τα πεδία κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Ένας ενδεικτικός απολογισμός περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Βουλή,
-για την κατασκευή υπέργειων διαβάσεων στο Α.Π.Θ.
- για την κατασκευή διόδου για τη σύνδεση της περιοχής «Ξηροκρήνης» με την οδό
Μοναστηρίου
- για την χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – ΤΕΙ Σίνδου
- για την κατασκευή προαστιακού σιδηροδρόμου
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- για τη ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης δυσλεκτικών μαθητών
- για την δημιουργία γηριατρικών κλινικών και ολοκληρωμένου πλαισίου γηριατρικής
φροντίδας
- για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για τις μεταμοσχεύσεις
- για την διεύρυνση των προνομίων και την ενίσχυση κοινωνικών παροχών προς τους
Έλληνες νεφροπαθείς
- για τη δημιουργία Νοσοκομείου Παίδων στην Θεσσαλονίκη
- για την κατασκευή του 6ου προβλήτα ΣΕΜΠΟ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης
- για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
- για τη λειτουργία κέντρων υποστήριξης και φιλοξενίας γυναικών – θυμάτων κακοποίησης
- για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του Δήμου Πολίχνης
- για τη δημιουργία Αστικού Κέντρου Υγείας στον Δήμο Αμπελοκήπων
- για την επίλυση της εκκρεμότητας έκδοσης οικοδομικής αδείας του Κλειστού
Γυμναστηρίου Τριανδρίας
- για την ανέγερση Ενιαίου Λυκείου στον Δήμο Πεύκων
- για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου των γυναικών που
υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις
- για την ενίσχυση των αστυνομικών μέτρων πρόληψης και καταστολής της
μικροεγκληματικότητας
- για την προώθηση θεσμικών και εργασιακών αιτημάτων των ανδρών της ΕΛΑΣ
- για τη ρύθμιση παγίων αιτημάτων ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- για την μετατροπή των συμβάσεων των εργασιακών συμβούλων του Ο.Α.Ε.Δ. σε αορίστου
χρόνου
- για τη δημιουργία σύγχρονου εκθεσιακού κέντρου στην Θεσσαλονίκη
- για την ανανέωση των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και
Υπουργείου Πολιτισμού
- για την επιτάχυνση των διαδικασιών υιοθεσίας ανηλίκων
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- για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος μετατάξεων των δικαστικών επιμελητών
-για την χρήση φυσικού αερίου από τον στόλο του ΟΑΣΘ
-για την πρόσληψη ατόμων που ανετράφησαν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης
«Άγιος Στυλιανός» και για την αναβάθμισή του σε επίσημο φορέα αναδοχής ανηλίκων
- για την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης για προμήθεια υλικού αιμοκάθαρσης
- για τη λειτουργία της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
- για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό υποδομών προσγείωσης ελικοπτέρων στις
μεγάλες νοσηλευτικές μονάδες της χώρας
- για την πρόσβαση των Α.Μ.Ε.Α. στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις
- για τη χρήση αναβολικών στον σχολικό αθλητισμό και τη κατάχρηση των ευνοϊκών
διατάξεων εισαγωγής μαθητών-αθλητών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
- για την θαλάσσια εμπορευματική διακίνηση καταναλωτικών προϊόντων και εξοπλισμού
από και προς τον Ο.Λ.Θ.
- για την προώθηση επιχειρησιακών προγραμμάτων παραγωγής της ΕΛΒΟ
- για θέματα φύλαξης και απέλασης αλλοδαπών
- για την επίσπευση της λειτουργίας των Τμημάτων Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και
Οργανωμένου Εγκλήματος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης
- για τη λειτουργία Εθνικών Κέντρων Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας
- για την τοποθέτηση ψυχολόγων συνεργατών και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών
ιατρικής φροντίδας του Κεντρικού Ιατρείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης
- για τη σύσταση νέας Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος
στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
- για την αποδυνάμωση των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης στο Νομό Θεσσαλονίκης
- για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και ορίων ευθύνης των Δήμων και της Διεύθυνσης
Τροχαίας Θεσσαλονίκης
- για την επίλυση θεμάτων προσωπικού, υποδομών εκπαίδευσης και επιχειρησιακής
ικανότητας της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσω Θεσσαλονίκης
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- για την ενίσχυση του χορηγούμενου επιδόματος των ανδρών της Ε.Κ.Α.Μ. και τη ρύθμιση
των συνταξιοδοτικών τους αποδοχών
- για την προώθηση ενεργειών για τη μετεγκατάσταση του Αστυνομικού Τμήματος
Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις
- για την προώθηση θεσμικών και εργασιακών αιτημάτων των Ειδικών Φρουρών της
Ελληνικής Αστυνομίας
- για τη ρύθμιση εργασιακών θεμάτων του Πυροσβεστικού Σώματος Θεσσαλονίκης
- για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου των γυναικών που
υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις
- για την αναβάθμιση υποδομών και λειτουργία Πτέρυγας Νοσηλείας Κρατουμένων στο
Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
- για την επαναλειτουργία Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- για τη λειτουργία Ογκολογικού Τμήματος Δέρματος στο Νοσοκομείο Δερματικών και
Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης
- για την κατασκευή Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων και τη δημιουργία Κέντρου Χορήγησης
Υποκαταστάτων στο Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
-για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και τη φύλαξη των δικαστικώς
παραπεμπομένων ασθενών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
- για την προμήθεια
- κ.ά.
Ήταν ομιλήτρια σε σημαντικά νομοσχέδια στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε ένα
εύρος θεμάτων. Για τη ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, για
οικονομικά και διοικητικά θέματα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τους εφέδρους
υψηλής ετοιμότητας, για τη δια βίου μάθηση, για την ενίσχυση της οικογένειας, για τη
μεταρρύθμιση του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης, για τη μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ, για την αντιμετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας, για την πολιτιστική χορηγία, για την εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας προς δύο Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε θέματα
πνευματικής ιδιοκτησίας (στο οποίο ήταν εισηγήτρια) για την τροποποίηση και συμπλήρωση
των διατάξεων του ν. 2737/1999 για τις μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων,
για την ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού, για τους κρατικούς προϋπολογισμούς,
για την κύρωση της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης κ.α
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Συχνές είναι και οι επαφές της με τις κομματικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, με
πρόσφατες τις επισκέψεις και ομιλίες της στην κεντρική εκδήλωση του τμήματος γυναικών
Ο.Ν.Ν.Ε.Δ. Μονάχου και της ΝΟΔΕ Βαυαρίας και στην εκδήλωση της Οργάνωσης Νέων Ν.Δ.
στο Μιλάνο.
Τις ελεύθερες ώρες στο πρόγραμμα της ‘Έλενας Ράπτη σημαντική θέση έχει ο
κινηματογράφος, το θέατρο, οι εκδηλώσεις πολιτιστικού και εικαστικού περιεχομένου.
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