
 

 

 

 

 

 

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη 

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος  

Εκλογικής Περιφέρειας Χολαργού 

 

Γεννήθηκα στο Γύθειο Λακωνίας από μητέρα Μανιάτισσα, το γένος Ρογκάκου – 

Γραφάκου και μεγάλωσα στα Χανιά, πατρίδα του πατέρα μου, Αξιωματικού της 

Ελληνικής Χωροφυλακής. 

Πτυχιούχος της Σχολής Στελεχών Αεροπορικών Επιχειρήσεων, εργάστηκα σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Ομιλώ τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα. 

Διετέλεσα μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων Χανίων, ήμουν ενεργό μέλος στο 

σύστημα προσκόπων και πρωταθλήτρια στίβου στα 200 μ. στο Νομό Χανίων. 

Η ενασχόλησή μου με την πολιτιστική μας κληρονομιά και η ενεργός συμμετοχή μου 

στα κοινά, δεν είναι παρά η συνέχεια της οικογενειακής μου παράδοσης, των 

αείμνηστων θείων μου, Κώστα Μουντάκη (πανελλήνια γνωστού συνθέτη και 

δημιουργού της κρητικής μουσικής) και Μανώλη Μουντάκη (Δήμαρχο Χανίων) και 

Στράτη Αθανασάκου (Βουλευτή Ν. Θεσπρωτίας). 

Παντρεμένη με τον Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. Δημήτριο Αθανασάκο, έχουμε δυο παιδιά. 

Τον Άγη, Μηχανικό Περιβάλλοντος που κατοικεί με την οικογένειά του στου 

Παπάγου και τη Νιόβη, Χημικό Μηχανικό που κατοικεί με την οικογένειά της στο 

Χολαργό. 

Από τα παιδιά μας έχουμε τρία εγγόνια. 

Από το 2002 εκλέγομαι Δημοτική Σύμβουλος Χολαργού και από το 2010 Δημοτική 

Σύμβουλος του ενιαίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού. 



Διετέλεσα 

• Μέλος Δ.Σ. Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Χολαργού και του 

Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Χολαργού,  

• Πρόεδρος των Βρεφονηπιακών Σταθμών Χολαργού,  

• 6 φορές Αντιδήμαρχος στους τομείς Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού, 

Κοινωνικής Πολιτικής και Προώθησης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας. 

• Μέλος Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 

Η δημιουργία του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου, η σύσταση του Τοπικού 

Συμβουλίου Νέων, η κατάρτιση σύγχρονου κανονισμού λειτουργίας των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών, η ενδυνάμωση του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, ήταν 

μερικές από τις κύριες παρεμβάσεις μου στον πρώην Δήμο Χολαργού. 

Στον ενιαίο Δήμο συμμετείχα ενεργά και ανέπτυξα πολλές πρωτοβουλίες για την 

υλοποίηση του προγράμματος της παράταξης «Μαζί για την Πόλη μας». 

Επιγραμματικά αναφέρονται 

• Η ενεργοποίηση της δομής προώθησης της απασχόλησης,  

• Η δημιουργία του θεσμού των υποτροφιών σε ιδιωτικά φροντιστήρια μέσης 

εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, σε αθλητικά σωματεία, σχολές χορού, Ωδεία κ.α   

• Η συμβολή μου στον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων πληροφορικής σε 

Λύκεια της πόλης μας 

• Η προώθηση πολλών εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικών 

επισκέψεων για τους μαθητές όλων των σχολείων 

• Η οργάνωση για δύο συνεχόμενα έτη των «Ημερών Περικλέους», με 

συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων  

• Η διοργάνωση των «Ημερών Νεολαίας», καθώς και 

• Η υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 

Για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, πιστεύω ότι οι πολίτες θα δώσουν την 

ευκαιρία στον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλία Αποστολόπουλο και στην 

παράταξη «Μαζί για την Πόλη μας» να συνεχίσουμε το σπουδαίο έργο που έχουμε 

ξεκινήσει, ώστε να κάνουμε την όμορφη πόλη μας ακόμα καλύτερη.  

Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη 

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής 



 


