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Γεννήθηκα στη Λάρισα το 1975 και μεγάλωσα στα Τρίκαλα, με καταγωγή από τον 

Αμπελώνα Λάρισας και από τη Βοβούσα Ιωαννίνων. Είμαι κάτοικος Καισαριανής, 

παντρεμένη και έχω δύο παιδιά. Μιλώ αγγλικά και γερμανικά. 

Η εργασιακή μου εμπειρία ξεκινάει από τον ιδιωτικό Τομέα στην κατασκευή και 

επίβλεψη έργων πολιτικού μηχανικού (Υπεύθυνη τμήματος Υγείας και ασφάλειας 

εργοταξίου, τμήματος ποιότητας έργου, επίβλεψη οικοδομικών και σιδηροδρομικών 

εργασιών, μελέτες χάραξης σιδηροδρομικών γραμμών, επίβλεψη οικοδομικών 

εργασιών στο Ολυμπιακό γήπεδο του TAEKWONDO). 

Διορίστηκα μέσω ΑΣΕΠ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Επαρχείο Κέας και σήμερα εργάζομαι στο Δήμο Ζωγράφου στη Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης. 

Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με τα κοινά. Στις 26 Ιανουαρίου 2014 

συνυπέγραψα την Ιδρυτική Διακήρυξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος. 

Όραμά μου είναι μια Ευρώπη πολιτών και όχι υπηκόων, ίσων ευκαιριών και 

δικαιοσύνης.  

Επικοινωνία: 6972448890 

kellytsiata@gmail.com 

https://www.facebook.com/ktsiata 
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Οι Ευρωεκλογές του 2014 θέλουμε και μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για θετικές 

πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ε.Ε., ένα ηχηρό μήνυμα πολιτικής ήττας της 

νεοφιλελεύθερης πολιτικής των μνημονίων που οδήγησε σε κοινωνική και οικονομική 

διάλυση.    

Σε αυτές τις Ευρωεκλογές, κρίνονται πολιτικά οι δύο διαφορετικές στρατηγικές για την 

πορεία της χώρας και της Ε.Ε. Μια μειοψηφική στην κοινωνία πολιτική, των Κυβερνήσεων 

από το 2009, που ευνοεί και αναδιανέμει πλούτο, κοινωνική και πολιτική δύναμη υπέρ των 

ολίγων και σε βάρος της πλειοψηφίας του λαού της χώρας μας, πολιτική που σωρεύει 

αδιέξοδα, που έχει αποτύχει παταγωδώς, οδηγώντας σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης, 

ανεργίας και φτώχιας και η στρατηγική που υποστηρίζουμε και για την οποία 

αγωνιζόμαστε, κοινωνικά πλειοψηφική και οικονομικά βιώσιμη, που αφορά στην 

προοδευτική έξοδο από την κρίση, στην ανάπτυξη, στην αναδιανεμητική πολιτική, στην 

πάταξη της φοροδιαφυγής και στην αύξηση των δημόσιων εσόδων, στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας, στις επιχειρήσεις σε δυναμικούς κλάδους με νέες τεχνολογίες και στην 

αξιοπρεπή διαβίωση. 

Θέλουμε: Σταθερότητα και βεβαιότητα για το αύριο. Όχι άλλες πρακτικές πολιτικής 

εξαπάτησης και εκφοβισμού, που υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. 

Τώρα είναι η ώρα όλων μας, ως Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών. 

Για την ανασύνταξη της ελληνικής κοινωνίας και την ανάταξη της οικονομίας σε σταθερή 

και προοδευτική κατεύθυνση με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη για τις νέες και τους νέους, για 

τους ανέργους, για τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την φτώχεια.   

Από την ψήφο όλων μας,  εξαρτάται η πορεία της χώρας και της Ε.Ε.  

Ιδιαίτερα, σε αυτές τις Ευρωεκλογές αξίζει να επιλέξουμε το ψηφοδέλτιο του 

Σοσιαλιστικού Κόμματος. 

Να οδηγήσουμε σε πολιτική ήττα την νεοφιλελεύθερη πολιτική με τη ψήφο μας και στην 

αντιπολίτευση τις πολιτικές δυνάμεις που την ψήφισαν, την στήριξαν, την εφάρμοσαν 

και συνεχίζουν, παριστάνοντας –σε ένα θέατρο του παραλόγου- ότι σώζουν τη χώρα. 

Ως πολίτες, έχουμε το λόγο. Οι αρχές ασκούνται έμπρακτα. 

 


