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Επαγγελματική και προσωπική ζωή 

Γεννήθηκε το 1984 από τον Γεώργιο και την Παναγιούλα 

Λουπάκου και μεγάλωσε στην πόλη της Άμφισσας. 

Είναι παντρεμένος με την Κατερίνα Φακούτσου και ζουν στην 

πόλη της Άμφισσας. 

 

Το 2002 εισήλθε στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Σητείας Λασιθίου και έκτοτε υπηρετεί στο 

σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Έως το 2009 βρισκόταν σε Υπηρεσίες της Αττικής και στη συνέχεια σε Υπηρεσίες της 

Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας με τον βαθμό του Αρχιφύλακα. 

Εμφανής ήταν και η προσφορά του στο προσφυγικό. Το 2016 για 6 μήνες και το 2018 για 2 

μήνες ενίσχυσε τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μόριας στη Μυτιλήνη Λέσβου.   

 

♬ Επί σειρά ετών ήταν μέλος της Ιστορικής Φιλαρμονικής Άμφισσας  και της Μικτής 

Τετράφωνης Χορωδίας του Δήμου καθώς και της ορχήστρας της. 

Ήταν μέλος της χορωδίας του Μητσάκειου Ωδείου Άμφισσας στο οποίο διετέλεσε ταμίας του 

Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων του Ωδείου κατά την χρονική περίοδο 2016-2018. 

 

 Από τα μαθητικά του χρόνια έως πρόσφατα ήταν μέλος του Αθλητικού Συλλόγου 

Άμφισσας «Ακαδημία 94».  

Η αθλητική του δραστηριότητα επεκτάθηκε και στις περιοχές στις οποίες υπηρετούσε, όπως 

στον ΑΟ Κουτσουρά Ιεράπετρας για τη σεζόν 2003 - 2004, στον ΑΟ Πέρα Κλούμπ Φαλήρου τη 

σεζόν 2008 – 2009, στον ΑΣ Ερατεινής τη σεζόν 2009 – 2010.  

Η προσφορά του στον αθλητισμό κορυφώθηκε το 2010 όταν αποτέλεσε τον έναν εκ των 

ιδρυτών του Συνδέσμου Φιλάθλων «Κουδουνάδες» της ομάδας του Φωκικού. 

 

 



 Έχοντας πάντα υπόψη την πρόοδο και την προβολή του τόπου, συμμετέχει ενεργά και 

εθελοντικά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιβαλλοντικές  δράσεις. 

Έντονη είναι η δραστηριότητά του στις Καρναβαλικές Εκδηλώσεις του Δήμου. Για 16 συνεχείς 

χρονιές είναι μέλος της Επιτροπής του «Κρυμμένου Θησαυρού» ενώ τα τελευταία 10 χρόνια 

συνεισφέρει στην οργάνωση και διεξαγωγή της «Νύχτας των Στοιχειών». 

 

Ενασχόληση με τα κοινά 

Το ενδιαφέρον του για τα κοινά τον οδήγησε να ασχοληθεί από νεαρή ηλικία με τα 

ιδιαίτερα προβλήματα του τόπου μας. 

 Στις δημοτικές εκλογές του 2010 εξελέγη Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας 

Άμφισσας με τον συνδυασμό του Νίκου Φουσέκη. Την 1η Ιανουαρίου 2011 ανέλαβε 

δράση και, πέραν των άλλων, ήταν ένας εκ των υπευθύνων για τις διοργανώσεις των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης της Άμφισσας. 

 Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 ήταν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον 

συνδυασμό «Ενωτική Πορεία Ελπίδας και Ανάπτυξης» και υποψήφιο Δήμαρχο τον 

Παναγιώτη Ταγκαλή. 

 

Τον Μάιο του 2019 οι δημότες του Δήμου Δελφών δείχνουν την προτίμησή 

τους δίνοντάς του την πρώτη θέση σε ψήφους. 

Την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, κατόπιν αποφάσεως του Δημάρχου Δελφών Παναγιώτη 

Ταγκαλή,  αναλαμβάνει τα καθήκοντα ως Αντιδήμαρχος Άμφισσας. 

 Ορίζεται αρμόδιος Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 

Δελφών. 

 Ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 Εκλέγεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Ορίζεται αναπληρωματικό μέλος της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας και 

Β/βάθμιας  Εκπαίδευσης.  

 


