ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΝΤΙΝΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΑΓΗ
Γεννήθηκα στη Δημητσάνα Αρκαδίας και εγκαταστάθηκα στο Γαλάτσι με την
οικογένειά μου το 1969.
Τελείωσα το ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας.
Ως φοιτήτρια συμμετείχα ενεργά στα φοιτητικά δρώμενα από θέση ευθύνης.
Παίρνοντας το πτυχίο μου, δίδαξα στη Σχολή Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ
Αθήνας επί 8 έτη, ενώ παράλληλα άνοιξα Φυσικοθεραπευτήριο στο Γαλάτσι,
το οποίο διατηρώ έως σήμερα.
Είμαι μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, της
Επιστημονικής Εταιρείας των Φυσικοθεραπευτών και της
Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Φυσικοθεραπευτών.
Ασχολήθηκα με τα κοινά του Γαλατσίου για πρώτη φορά το 1982. Το 1986
εκλέχθηκα για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου με τη
«Δημοκρατική Συνεργασία» και με Δήμαρχο το Βασίλη Παπαδιονυσίου,
θέση που διατήρησα έως και το 2006. Στις δημοτικές εκλογές του 2006 και
του 2010 συμμετείχαν ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος.
Όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιήθηκα σε διάφορες Επιτροπές και Νομικά
Πρόσωπα του Δήμου μας, μεταξύ των οποίων και η Δημαρχιακή Επιτροπή
(διετέλεσα μέλος της επί πολλά έτη). Τη δε διετία του 2000-2002 διετέλεσα
Αντιδήμαρχος, με ευθύνη ΚΑΠΗ - Κοινωνική Πρόνοια.- Αθλητισμός.
ΚΑΠΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
 Από τη θέση της Αντιπροέδρου του ΚΑΠΗ (υπήρχε μόνο το 1ο ΚΑΠΗ),
συνέβαλα στη δημιουργία των 2ου και 3ου ΚΑΠΗ.
 Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στα ΚΑΠΗ έως το 2002, υπήρξε
ριζική αναδιοργάνωση των λειτουργιών των ΚΑΠΗ, με παράλληλη
ανάπτυξη της Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία άνοιξε το δρόμο για τη
δημιουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 Συνέβαλα αποφασιστικά στη μεταφορά του ιατρείου του ΠΙΚΠΑ από
την Κυψέλη στο Γαλάτσι, στην οδό Σουρή 12. Δημιουργήθηκε για
πρώτη φορά Κέντρο Προληπτική Ιατρικής, παρέχοντας ιατρικές
υπηρεσίες στη γυναίκα – μητέρα – παιδί, με επιστημονικό προσωπικό
(γυναικολόγος, παιδίατρος, νοσηλεύτριες, κοινωνική λειτουργός).
 Οργάνωσα ειδική επιστημονική ομάδα με υπεύθυνο τον Καθηγητή της
Ορθοπεδική Μονάδος Σκολιώσεως - Κυφώσεως του ΚΑΤ, σε
συνεργασία με φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας
και σε συνεργασία με τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια του Δήμου μας.
Εξετάστηκαν στο χώρο των Σχολείων, 2.500 χιλιάδες μαθητές και
μαθήτριες, και δόθηκαν οδηγίες και ιατρικές συμβουλές εγγράφως
προς τις οικογένειές τους. Η εξέταση αυτή πραγματοποιήθηκε δύο
φορές.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Αντιδήμαρχος:
 Έγινε δυναμικό ξεκίνημα του μαζικού αθλητισμού σε συνεργασία με τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 Καθιερώθηκε Διαδημοτικό Τουρνουά Τένις για πρώτη φορά με 11
Δήμους στο Άλσος Γαλατσίου.

 Οργανώθηκαν δύο ενδοδημοτικά τουρνουά Τένις για παιδιά έως 15
ετών και δύο για βετεράνους, τα οποία έγιναν πλέον θεσμός.
 Οργανώθηκαν αγώνες στίβου, με επίδειξη τοξοβολίας, σε συνεργασία
με την Ολυμπιακή Παιδεία, με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών απ’
όλα τα Γυμνάσια του Γαλατσίου.
 Οργανώθηκαν στο Δήμο Γαλατσίου για πρώτη φορά πανελλαδικά, σε
συνεργασία με την Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (πινγκ
πονγκ), δωρεάν μαθήματα στα Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας, όπου
εκατοντάδες παιδιά γνώρισαν το δημοφιλές άθλημα. Παράλληλα, οι
μαθητές συμμετείχαν σε τουρνουά που έγινε στους Δήμους Βούλας,
Ρέντη και Κορυδαλλού. Στο τέλος της χρονιάς, οργανώθηκε με μεγάλη
επιτυχία και τη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδος, τουρνουά στο Κλειστό
Γυμναστήριο του Άλσους, όπου πήραν μέρος 400 παιδιά. Με αυτόν τον
τρόπο, τα παιδιά του Γαλατσίου γνώρισαν και αγάπησαν το Ολυμπιακό
αυτό άθλημα εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
 Διοργανώθηκε τελετή βράβευσης της Εθνικός Ομάδος Ανσάμπλ –
Ρυθμική Γυμναστική για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ.
 Ανακαίνισα την αίθουσα Γυμναστικής για τις γυναίκες, επί της οδού
Αρτέμιδος.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 Το 1997 τοποθετήθηκα απ’ το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Γενική
Γραμματέας του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Αττικής (48
σταθμοί, σύνολο 4.500 παιδιά, 370 εργαζόμενοι). Αργότερα, διετέλεσα
Πρόεδρος του Ιδρύματος επί 2ετίας. Ως Πρόεδρος προώθησα και
επέβαλα ριζικές τομές στη λειτουργία του. Συνεργάστηκα στενά και
εποικοδομητικά με τη UNICEF, το Υπουργείο Πολιτισμού, τη ΔΕΗ, τους
Δήμους Ηλιούπολης, Αλίμου, Αγίας Παρασκευής και Ν. Ηρακλείου,
αλλά και με οργανωμένους καταυλισμούς των σεισμοπαθών της
Αττικής.
 Είμαι από τα ιδρυτικά στελέχη του Πανελληνίου Δικτύου Αιρετών
Γυναικών Τοπικής & Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου και
διετέλεσα Γενική Γραμματέας επί πολλά έτη. Στόχος μας ήταν η
οργάνωση συνεδρίων, η επιμόρφωση σε ειδικά θέματα των
εκλεγμένων γυναικών σε όλη την Ελλάδα.
 Πρωτοστάτησα με πολλούς συνδημότες μας στην επαναλειτουργία του
Συλλόγου Πελοποννησίων Γαλατσίου, όπου διετέλεσα και μέλος του
Δ.Σ. και παραμένω ενεργό μέλος.
 Με πρωτοβουλία μου, ιδρύθηκε στην «Α.Ε. Γαλατσίου» το Τμήμα
Ρυθμικής Γυμναστικής, το οποίο επί δεκαετία και πλέον κατέκτησε
σημαντικές διακρίσεις πανελλαδικά (χρυσό μετάλλιο), παραμένοντας
σταθερά μέσα στους 8 πρώτους συλλόγους από τους 47,
πανελληνίως.
 Διετέλεσα μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας
(ΕΓΟ) και υπήρξα Έφορος της Εθνικής Ομάδας Ρυθμικής
Γυμναστικής.

