
          

 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό από το 1978. 

Είναι παντρεμένη και μητέρα 2 παιδιών. 

Είναι απόφοιτος της Ελληνογαλλικής σχολής Καλαμαρί στη Θεσσαλονίκη. 

Εργάσθηκε στον τομέα του μηχανολογικού και αρχιτεκτονικού σχεδίου σε γνωστή εταιρία της 

Θεσσαλονίκης. 

Γνώρισε τον σύζυγό της Ζεράρ Σαίας, επιχειρηματία,  με ιστορία στον οικογενειακό 

ασφαλιστικό κλάδο. Με δική του παρότρυνση, άφησε τη δική της επαγγελματική ενασχόληση 

και τον ακολούθησε σε νέες προκλήσεις, στον καθαρό ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό χώρο. 

Από την συμπρωτεύουσα…..στην πρωτεύουσα, έτσι την περιέγραφαν τα διάφορα περιοδικά 

του ασφαλιστικού τύπου. 

Η επαγγελματική της σταδιοδρομία, σε έναν χώρο καθαρά ανδροκρατούμενο, ειδικά εκείνη 

την περίοδο, συνεχίστηκε με επιμονή, υπομονή, αγάπη και μεράκι και πέρασε από όλα τα 

στάδια  λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρίας. Από την σύνταξη των γενικών όρων ενός 

συμβολαίου, μέχρι και την τελευταία υπογραφή.  

Παρακολούθησε ατέλειωτα σεμινάρια, μελέτησε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία,  

πραγματοποίησε πολλά επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό σε εταιρίες μεγάλου κύρους, 

ήρθε σε επαφή με προσωπικότητες του διεθνούς ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού χώρου. 

Μια αθόρυβη αλλά δυναμική γυναικεία παρουσία που κατάφερε να της δοθεί επάξια ο τίτλος 

της Συνδιευθύνουσας Συμβούλου και Αντιπροέδρου της Interasco Α.Ε.  

Θεωρεί την ενασχόληση με τα κοινά λειτούργημα, δικαίωμα και υποχρέωση κάθε πολίτη, για 

μια οργανωμένη κοινωνία πολιτών. 

Είναι στο πλευρό του Δημήτρη Γαλάνη, υπ. Δημάρχου ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ με το 

συνδυασμό «ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ». Η νέα δημοτική παράταξη έχει στόχο να κάνει το 

προάστιό μας πραγματικό «ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ».  

Μέσα από 7+1 απαράβατες αρχές ξεκινά μια προσπάθεια με σκοπό να ο δήμος μας να 

παρέχει : 

1. Ποιότητα ζωής  

2. Ασφάλεια 

3. Πράσινο, καθαρό Προάστιο 

4. Ποιο χαμηλά τέλη, πιο υψηλή ανταποδοτικότητα 

5. Αποτελεσματική διοίκηση 

6. Ενότητα 

7. Σεβασμός στο συμπολίτη μας 

+1. Πρώτα οι δημότες 

Η διαδρομή ξεκίνησε και ο προορισμός της είναι ένα καλύτερο μέλλον για το Προάστιό 

μας και τους δημότες μας.   Ας διανύσουμε αυτή τη διαδρομή με όραμα, ήθος και 

δυναμισμό για το παρόν και το μέλλον κάθε δημότη. 
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