ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
του ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Ενεργειακός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Ε. Μ. Πολυτεχνείου και Μηχανικός
Περιβάλλοντος

Γεννήθηκε

το

1957

στην

Κερατέα.

Είναι

πτυχιούχος Ενεργειακός

Ηλεκτρολόγος

Μηχανικός του Ε. Μ. Πολυτεχνείου και Μηχανικός Περιβάλλοντος. Είναι πατέρας δύο
παιδιών. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας με ειδίκευση στους τομείς πληροφορικής,
περιβάλλοντος και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και ενέργειας. Έχει εργαστεί επίσης στους
τομείς της εκπαίδευσης (πληροφορική, περιβάλλον, αυτοδιοίκηση) και της ενέργειας. Σήμερα
εργάζεται ως μελετητής σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα.
Έχει πλούσια εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο στην Κερατέα, τη Λαυρεωτική, την
Ανατολική Αττική όσο και ευρύτερα.


Δήμαρχος Κερατέας την περίοδο 2007-2010.



Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης στο Δήμο Λαυρεωτικής από το 2011 μέχρι
σήμερα.



Εκλέχθηκε δύο τετραετίες Νομαρχιακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής (1995-1998 και
2003-2006).



Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).



Διετέλεσε Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής από το 2003 έως το 2010, ως εκπρόσωπος
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.



Η θητεία του στην Αυτοδιοίκηση ξεκίνησε με την εκλογή του το 1982 ως Δημοτικός
Σύμβουλος Κερατέας (1983-1986). Επανεκλέχθηκε μετά τη στρατιωτική του θητεία το 1990
πρώτος

σε

σταυρούς Δημοτικός

Σύμβουλος

Κερατέας,

απ’

όλους

τους

συνδυασμούς (1991-1994).


Από το 1998 έως το 2000 ανέλαβε υπεύθυνος του τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με πλούσια δράση και
εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



Από το 1978 συμμετέχει στην επιτροπή σύνταξης της Πανελλήνιας Επιστημονικής έκδοσης
«ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟ - ΚΕΝΤΡΩΣΗ» ενώ από το 1994 ανέλαβε τη διεύθυνση και
έκδοσή της, ως το 1999.

Όλα αυτά τα χρόνια έχει εκπροσωπήσει Δήμους και Κοινότητες της Αττικής στους παρακάτω
φορείς:


Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμών και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής (1991-1994
και 1997-1998).



Οργανισμός Αθήνας (1998-1999 και 2005-2010) με σημαντική δράση για τα θέματα της
Ανατολικής Αττικής.



Επιτροπή Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών (1997-1999) που
καθιέρωσε τις αντικειμενικές αξίες γης στις εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες.



Έχει διαρκή συμμετοχή στις θεματικές επιτροπές της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α., της Κ.Ε.Δ.Ε. (πρώην
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε). και της Ε.Ν.Α.Ε. (συλλογικοί φορείς της Αυτοδιοίκησης) από το 1992 έως σήμερα
από τις οποίες έχει αντλήσει πλούσια εμπειρία με παρεμβάσεις σε σημαντικά προβλήματα της
Αττικής.



Έχει διατελέσει σύμβουλος πολλών Δήμων της περιοχής (Καλύβια, Λαύριο, Άγιος
Κωνσταντίνος, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Παιανία, Κουβαράς) σε ζητήματα μηχανοργάνωσης
Δήμων, ΒΙΟΠΑ, οικιστικής και τοπικής Ανάπτυξης.



Συμμετείχε ενεργά στις Συντονιστικές Επιτροπές Αγώνα κατά της εγκατάστασης
χωματερής στην Κερατέα από το 1996.



Εκλεγμένος Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής από το 2007 έως το
2010 (8 Δήμοι και Κοινότητες), από το 2014 μέχρι σήμερα (2 Καλλικρατικοί Δήμοι) και μέλος
του Δ.Σ. από το 2011 έως το 2014. Επί προεδρίας του άρχισε η πλήρης ανακύκλωση
στη Λαυρεωτική (Λαύριο, Κερατέα, Καλύβια, Ανάβυσσος, Αγ. Κωνσταντίνος, Παλαιά
Φώκαια, Σαρωνίδα, Κουβαράς) και ξεκίνησαν οι χρηματοδοτήσεις και οι ολοκληρωμένες
δράσεις για την πυρασφάλεια.



Έχει διατελέσει πρόεδρος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων πολιτιστικών και αθλητικών
σωματείων στην Κερατέα, το Λαύριο και την Αττική.



Είναι μέλος της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής των Επιστημονικών
Συναντήσεων Νοτιοανατολικής Αττικής (1980-2005) και μέλος της Εταιρείας Μελετών
Λαυρεωτικής με θητεία και στο Διοικητικό Συμβούλιο.



Έχει πλούσια δράση στη Λαυρεωτική, με συμμετοχή σε συνέδρια, σε φορείς και με την
ενεργή υποστήριξη και συνεργασία με εξωραϊστικούς συλλόγους, του κυνηγητικού συλλόγου
και των μαθητικών κοινοτήτων για θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Εδώ και τρεις
δεκαετίες εθελοντικά ξεναγεί σχολεία και φορείς στη Λαυρεωτική γη, τα μνημεία και τον
Εθνικό Δρυμό Σουνίου.



Έχει δημοσιεύσει άρθρα – μελέτες για τα οικιστικά και αναπτυξιακά προβλήματα της Αττικής,
ενώ έχει συμμετοχή με εισηγήσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια Αυτοδιοίκησης και
Περιφερειακής Ανάπτυξης.



Εξέδωσε τη μηνιαία εφημερίδα «ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» (1989-1994, με 48 φύλλα).

