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• Ο Γιάννης Μαριόλης γεννήθηκε το 1963, στον Άλιµο Αττικής. Εκεί 
µεγάλωσε και κατοικεί έως σήµερα. Η καταγωγή του είναι από την 
Λακωνική Μάνη. Είναι παντρεµένος µε την Αφροδίτη  και πατέρας 
τριών παιδιών, της Μαρίας, της Νίκης και του Βασίλη. 

• Εργάζεται ως µηχανολόγος, υπεύθυνος ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων στο Μέγαρο Ν.Υ.Μ.Α του ΟΤΕ από το 1982. Η 
µέχρι σήµερα κοινωνική, συνδικαλιστική, πολιτιστική και εκπαιδευτική 
δράση του εκφράζει την πολυεπίπεδη προσωπικότητα του. Έχει 
εκλεγεί σε υψηλές και υπεύθυνες θέσεις, έχει διακριθεί σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. 

• Είναι απόφοιτος της «Ακαδηµίας Εργασίας» και του «Προγράµµατος 
Εκπαίδευσης εκπαιδευτών Ενηλίκων» της ΓΣΕΕ και εκπαίδευσης 
«Στελεχών Κοινωνικών Επιχειρήσεων». ∆ιδάσκει σε προγράµµατα «∆ια 
βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» και σε προγράµµατα ενηµέρωσης στην 
Ένωση Εργαζοµένων Καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα και 
εκπαίδευσης εργαζοµένων µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη 
εκπροσώπησή τους στους συλλογικούς φορείς. 

• Η πολιτιστική του δράση ως Πρόεδρος στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Εργαζοµένων του ΟΤΕ Νοµού Αττικής (1996-97) αποτυπώθηκε 
µέσα από ποικίλα προγράµµατα ανάδειξης της ελληνικής παράδοσης. 

• Είναι µέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου, αφού διετέλεσε 
Εκδότης του Περιοδικού «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» από το 
1997 έως το 2003. Αρθρογραφεί σε Πανελλαδική εµβέλεια (∆ηµόσιος 
Τοµέας, Ελευθεροτυπία κ.α. ) για διάφορα κοινωνικά και εργασιακά 
θέµατα. 



• Εκλέγεται αδιάλειπτα στο Συνδικαλιστικό Κίνηµα του ΟΤΕ σε 
κορυφαίες θέσεις από το 1994. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνικών ΠΕΤ ΟΤΕ 2003-2004. Από το 2006, 
εκλέγεται στη ∆ιοίκηση της ΟΜΕ ΟΤΕ, ως Α’ Γραµµατέας ∆ιεθνών 
Σχέσεων, ως Γραµµατέας Υγιεινής και Ασφάλειας και από το 2015 
Αντιπρόεδρος της Οµοσπονδίας της ΟΜΕ ΟΤΕ.  

• Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκά Συνέδρια για την ανεργία 
νέων, για την οποία έχει αναπτύξει πλούσια αρθρογραφία. Η δράση 
του επεκτείνεται σε αποστολές αλληλεγγύης σε χώρες των Βαλκανίων. 
Εκπροσωπεί την Ελλάδα στον Κοινωνικό ∆ιάλογο για τις 
τηλεπικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

• Εκλεγόταν αδιάλειπτα στους Συλλόγους Γονέων στον Άλιµο από το 
1996, χρονιά που ξεκίνησε το σχολείο η µεγάλη του κόρη. ∆ιετέλεσε 
Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αλίµου από το 2008 
έως το 2014, οπότε και εξελέγη ∆ηµοτικός Σύµβουλος στη διοίκηση 
του ∆ήµου Αλίµου. 

• Είναι Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας (∆ΕΠ) στο 
∆ήµο Αλίµου από το 2014. 

• Είναι τακτικό µέλος του «∆ιαζώµατος». Συµµετείχε ενεργά στην 
ευαισθητοποίηση και την εγγραφή του Οµίλου ΟΤΕ στην κορυφή των 
εταιρικών µελών του ∆ιαζώµατος. Ως Πρόεδρος της ∆ΕΠ Αλίµου 
υποστηρίζει την ανάδειξη της αρχαίας πολιτιστικής κληρονοµιάς του 
Αλίµου και ειδικότερα του Αρχαίου Θεάτρου Ευωνύµου. 

 

             
 

Από την εκδήλωση που διοργάνωσε η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας 
Αλίµου «Μαθητές ξεναγούν µαθητές» στις 14/6/2016 στο χώρο του 
Αρχαίου Θεάτρου Ευωνύµου που υποστηρίχτηκε από το «∆ιάζωµα» 


