Υποψήφιος Bουλευτής
Εθνικές Εκλογές 2019

ΨΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εργασιακή Εμπειρία – Σταδιοδρομία


(Ιαν. – Ιουλ. 1992) πρακτική μέσω του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Commet, στην “Paul Mann & Associates”, International Contract & Export Law Consultants. Devere House, 62 Vicar Lane, Bradford BD 1 5 AH-ENGLAND. Τα κυριότερα
αντικείμενα της πρακτικής αυτής ήταν: τεχνοοικονομικές μελέτες, χρηματοοικονο-
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μικά, μάρκετινγκ, ανάπτυξη διεθνών σχέσεων, όπως επίσης και επισκέψεις σε εταιρείες που ήταν πελάτες της “Paul Mann & Associates


Από 25/6/1997 έως 30/5/1998 εργαζόμουν ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος
στην εταιρεία SCOPLIFE (Member of Scottish Provident Group), όπου απέκτησα το
πτυχίο του ασφαλιστικού- χρηματοοικονομικού συμβούλου.



1998 – Ιούνιο 2008. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας CRETA FINANCE Α.Ε.Λ.Δ.Ε., με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση σε αγοραπωλησίες μετοχών
του Ελληνικού χρηματιστηρίου.



Την περίοδο 2000-2002 δίδασκα στο κέντρο ελευθέρων σπουδών Center of Business Studies (CBS College) στα τμήματα marketing & Διοίκησης Επιχειρήσεων.



2008 - 2012 Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ της εταιρείας Επενδυτική Κρήτης Α.Ε.Ε.Δ με αρμοδιότητες στην διαμεσολάβηση σε αγοραπωλησίες Μετοχών και Ομολόγων του Ελληνικού όσο και Διεθνών Χρηματηστηρίων. Επίσης είμαι υπεύθυνος για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



2012 - σήμερα, Σύμβουλος Διαχείρισης Περιουσίας στην Universal Asset Management ΑΕΠΕΥ

Εκπαίδευση
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (1981- 87) με γενικό βαθμό 17
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας 1988-92)
Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Πτυχιακή: «Ο ρόλος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην
Επιχείρηση»
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ECONOMICS 1993-1994 LEEDS UNIVERSITY (ad hoc/taught postgraduate course in
Economics)
M.B.A. (Master in Business Administration, 1994-95 full Time) UNIVERSITY OF
LEICESTER Dissertation: Tourism Prospects in Greece and a Viability Study for Hotel
Complex in Crete. (Προοπτικές του τουρισμού για την Ελλάδα και έκθεση βιωσιμότητας ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Κρήτη).
Μιλάω Αγγλικά
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Εκλογική Περιφέρεια
Ηρακλείου Κρήτης
Πολιτική Σταδιοδρομία




Στις Νομαρχιακές Εκλογές (Οκτώβριος 2006) εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος με
το συνδυασμό «Νέα Προοπτική» που διετέλεσα μέχρι το 2010.
Επίσης στις επιμελητηριακές εκλογές (Δεκέμβριος 2011) εξελέγη ως μέλος του Δ.Σ
του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με θητεία ως το 2016.
Από το 2012 είμαι μέλος της Δημιουργίας ξανά!

Προσωπικά Στοιχεία
Έχω έναν γιο 9 ετών.
Είμαι κάτοχος άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος (αριθμός αδείας
1411097262).
Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
Βρίσκομαι στην Δημιουργία Ξανά από την γέννηση της και είμαι πολύ περήφανος γι’αυτό.
Όπως συνηθίζω να λέω «είναι διαφορετικό να είσαι Δημιουργία Ξανά!». Η καθαρότητα και
η ορθότητα των απόψεων που υποστηρίζουμε μας δίνει ξεκάθαρο πλεονέκτημα στον
πολιτικό στίβο τουλάχιστον όσον αφορά την ειλικρίνεια και την ανιδιοτέλεια των
προθέσεων μας. Το ανθρώπινο δυναμικό της Δημιουργίας είναι το καλύτερο που
στελεχώνει τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας. Άνθρωποι που απηύδησαν από το ψέμα, την
κοροϊδία και τις καταστροφικές πολιτικές επιλογές διαχρονικά όλων όσων κυβέρνησαν
μετά την μεταπολίτευση. Το κίνητρο μας λοιπόν είναι να δούμε για μας και τα παιδιά μας
αυτή η χώρα να μεταλλάσσεται σε ένα κανονικό, σύγχρονο και εύρωστο κράτος. Θέλει
όμως πολύ κουπί και προσωπικά είμαι διατεθειμένος να το τραβήξω. Ευελπιστώ στην
στήριξη σας ώστε να έχω την δυνατότητα να αποδείξω ότι αυτά που σκεφτόμαστε και αυτά
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που επικοινωνούμε στην Δημιουργία ξανά! μπορούν να υλοποιηθούν. Η κατάρτιση και τα
εφόδια γνώσης που έχω αποκτήσει, συνεπικουρούμενα από την θέληση και την τόλμη που
με διακρίνει, αποτελούν για μένα την κρίσιμη βάση για να υπάρξει μια σοβαρή, δυναμική
και επιτυχής εκπροσώπηση στην Ελληνική Βουλή.
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