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Μέλος Κεντρικής Επιτροπής και Συντονιστής Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ.
Στις 18.7.2015 ορίστηκε Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών με Πρωθυπουργό τον
Α. Τσίπρα, θέση την οποία διατήρησε στις 28.8.2015 με Πρωθυπουργό τη Β. Θάνου στην
Υπηρεσιακή Κυβέρνηση και μετέπειτα στις 23.9.2015 με Πρωθυπουργό τον Α. Τσίπρα. Κατά τη
διάρκεια της 16μηνης θητείας του ως Αναπληρωτής Υπουργός, είχε αρμοδιότητα κυρίως σε
θέματα φορολογικών εσόδων και ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Από τους πρώτους μήνες της Υπουργικής του θητείας καταγράφηκε( βάσει των στοιχείων της
Βουλής) στην πρώτη θέση σε ομιλίες και απαντήσεις σε επίκαιρες ερωτήσεις, παρά το γεγονός
ότι δεν ήταν βουλευτής. Διετέλεσε μέλος της Διυπουργικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς και της Διυπουργικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του συστήματος Κοινωνικής
Ασφάλισης. Με την ολοκλήρωση της θητείας του (ανασχηματισμός 5.11.2016) κατέθεσε πλήρη
απολογισμό και προγραμματισμό.

Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας δράσης του στα κοινά, είχε εκλεγεί:
- Μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
- Αντιπρόεδρος στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών.
- Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εφοριακών και Πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Αττικής
και Κυκλάδων.

Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) και από το τρίτο έτος
των σπουδών του, εργάστηκε σε λογιστήρια μεγάλων επιχειρήσεων, μέχρι τον διορισμό του στο
Υπουργείο Οικονομικών το 1987.

Ενεργοποιήθηκε πολιτικά στην Αριστερά από τα φοιτητικά του χρόνια (ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ –
Β’ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ) και συμμετείχε στην ίδρυση του Συνασπισμού και στην εξέλιξή του σε ΣΥΡΙΖΑ
από διάφορες θέσεις ευθύνης.

Γεννήθηκε το 1960 στην Καβάλα από γονείς δασκάλους και μεγάλωσε στα χωριά Ξεριάς και
Χρυσοχώρι Καβάλας. Έχει καταγωγή παππούδων και γιαγιάδων από Καππαδοκία, Πελοπόννησο
και Ανατολική Θράκη. Από το 1972 κατοικεί στον Κορυδαλλό και από το 2003 μέχρι σήμερα στη
Νίκαια. Είναι παντρεμένος με τη Σοφία Γιάννου και έχουν δύο κόρες την Κατερίνα και την Ευδοκία,
οι οποίες εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και διαμένουν στη Νίκαια.
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