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Η δημοκρατία προϋποθέτει, εκτός των άλλων, την ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών στα 
κοινά, στον προγραμματισμό, στη λήψη των αποφάσεων και στον έλεγχο της δημόσιας 
διοίκησης. Απαιτεί από την εξουσία τη δημιουργία θεσμών και οργάνων συμμετοχής.
Η τοπική αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται πλέον σημαντικές αρμοδιότητες που αφορούν τις 
τοπικές κοινωνίες. Οι δήμοι σχεδιάζουν την τοπική ανάπτυξη, εκτελούν έργα, υλοποιούν 
προγράμματα, εξυπηρετούν τους πολίτες, φροντίζουν για την παιδεία, τον πολιτισμό, 
την ασφάλεια, και την κοινωνική πρόνοια. Ο δήμος πλέον δεν διεκπεραιώνει απλά τις 
τοπικές υποθέσεις, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για το μέλλον του τόπου.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η εγγύτερη στον πολίτη εξουσία, οφείλει να δημιουργεί τις αντί-
στοιχες προϋποθέσεις. Οι δήμοι πρέπει να προτρέπουν τη λαϊκή συμμετοχή, να δίνουν 
βήμα λόγου και πράξης, να συναποφασίζουν με τον πολίτη για τα κρίσιμα ζητήματα που 
αφορούν τον τόπο.
Η δημοτική αρχή οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα και να πληροφορεί έγκυρα, να επιζητά 
την κριτική και τον έλεγχο και να προκαλεί τον δημόσιο διάλογο.  Ο λόγος του πολίτη, 
αποτελεί πολύτιμο εφόδιο για την τοπική αρχή και η συμμετοχή του στα κοινά είναι 
εγγύηση προόδου και δημοκρατίας.
Στο δικό μας δήμο, στο δήμο Θερμαϊκού, δυστυχώς τίποτα από τα παραπάνω δε βρίσκει 
εφαρμογή. Θεμελιώδης στόχος του συνδυασμού μας, ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΘΕΡΜΑΪΚΌΣ, είναι η 
ευρύτερη δυνατή ενεργοποίηση και συμμετοχή των κατοίκων στα τοπικά ζητήματα. Από 
αυτόν τον στόχο πηγάζει και το όνομά μας.

Η επιθυμία των συνδημοτών μας να προχωρήσουμε  όλοι μαζί για ένα ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ήταν για μας το μεγαλύτερο κίνητρο δημιουργίας αυτής της παράταξης. Η επιθυμία μας 
να αλλάξουμε σελίδα, να φύγουμε από ένα σύστημα πελατειακής διοίκησης, από μια 
παλιοκομματική αντίληψη που λειτουργεί με όρους κοινότητας, σε ένα τεράστιο πλέον 
δήμο με φοβερή δυναμική. Η επιθυμία και βούλησή μας να υιοθετήσουμε μια σύγχρονη 
αντίληψη διοίκησης με επίκεντρο το κοινό όφελος, που δημιουργεί προοδευτική και 
ελεύθερη νοοτροπία στους κατοίκους και κατ΄ επέκταση βελτιώνει τους όρους δια-
βίωσης και την καθημερινότητά μας. Η υποψηφιότητα μου, ως επικεφαλής αυτής της 
κίνησης εκτός από μεγάλη τιμή  αποτελεί και τεράστια ευθύνη.
Είναι αλήθεια ότι η εικόνα του δήμου μας σήμερα δε μας αξίζει και όλοι έχουμε τις 
ευθύνες μας ανάλογα με τη θέση μας. Τα αυτονόητα και στοιχειώδη φαντάζουν ουτοπία. 
Καθαριότητα, Ευταξία, Ασφάλεια, Οργάνωση υπηρεσιών αποτελούν κάποια από αυτά.

Η επιλογή του συνδυασμού μας δεν είναι απλώς μια ακόμη επιλογή, αλλά είναι η επιλο-
γή ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, με ΦΡΕΣΚΑ, ΑΦΘΑΡΤΑ πρόσωπα, με ΓΝΩΣΗ και ΌΡΕΞΗ για δουλειά 
με ΌΡΑΜΑ και ΙΔΕΕΣ για μια δημοτική αρχή που θα λύσει τα αυτονόητα, τα καθημε-
ρινά, ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ & ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ αλλά ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. Για ένα δήμο που θα χαίρεσαι 
να ζεις, να μεγαλώνεις τα παιδιά σου, ένα δήμο πόλο έλξης για άλλους κατοίκους, ένα 
δήμο  για όλους και ΟΧΙ για λίγους και μάλιστα μέσα από σχέσεις εξάρτησης.

Η παράταξη ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ - ΘΕΡΜΑΪΚΌΣ δημιουργήθηκε μέσα από εσάς, από την ίδια την 
κοινωνία, έχοντας τις ίδιες αγωνίες για τον τόπο μας. Σας παρουσιάζουμε το πρόγραμμα 
θέσεων και προτάσεών μας που μπορεί να γίνει πράξη μέσα από νόμιμες διαδικασίες 
όπως σε προηγμένους δήμους της χώρας μας.

Γεννήθηκα το 1978 και μεγάλωσα στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας μου είναι από 
την Επανομή και η μητέρα μου ήταν από τη Νέα Μηχανιώνα, προσφυγικής καταγωγής από 
τον Τσεσμέ της Σμύρνης. 

Αφού αποφοίτησα από τα δημόσιο Λύκειο Επανομής, σπούδασα πολιτικές επιστήμες 
και διεθνείς σχέσεις στο Πάντειο πανεπιστήμιο, όπου συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου 
σπουδές στο διεθνές οικονομικό δίκαιο, αποφοιτώντας με βαθμό «άριστα». Στη συνέχεια 
σπούδασα στο τμήμα νομικής της Νομικής Σχολής Αθηνών. 

Μετά την υπηρέτηση της στρατιωτικής μου θητείας εργάστηκα στο τομέα πωλήσεων σε 
εταιρίες του ιδιωτικού τομέα (LIDL και άλλες), ως εκπαιδευτής - εισηγητής σε Δημόσιο 
ΙΕΚ και σε άλλες εργασίες. Από το 2008 ασκώ μαχόμενη δικηγορία, ως δικηγόρος Παρ` 
Αρείω Πάγω στον δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Επίσης είμαι διαπιστευμένος Δια-
μεσολαβητής από το υπουργείο Δικαιοσύνης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. 
Από τα μαθητικά και φοιτητικά μου χρόνια ασχολήθηκα με τα κοινά θέματα συμμετέχοντας 
σε όργανα μαθητικής και φοιτητικής εκπροσώπησης (π.χ. εκλεγμένος εκπρόσωπος μετα-
πτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου). 

Επίσης ήμουν αθλητής και αργότερα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του αθλητικού 
συλλόγου Αριστοτέλης Επανομής.

Το 2006 εκλέχτηκα δημοτικός σύμβουλος του τότε δήμου Επανομής, υπηρετώντας επι-
πλέον ως πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου του δήμου και συμμετέχο-
ντας σε διάφορες επιτροπές και νομικά πρόσωπα του δήμου. Από το 2014 έως σήμε-
ρα είμαι δημοτικός σύμβουλος του δήμου Θερμαϊκού, ενώ υπηρέτησα ως αντιδήμαρχος 
Παιδείας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Φεβρουάριο 
του 2017. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ιδρύθηκαν οι κοινωνικές δομές του δήμου 
(κοινωνικό παντοπωλείο, συσσίτιο, ιατρείο, φροντιστήριο κλπ), λειτούργησε το Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης, ιδρύθηκε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και πολλά άλλα σημαντικά έργα. 

Γνωρίζω αγγλικά και γερμανικά, αγαπάω το διάβασμα και τον αθλητισμό και προσπαθώ 
πάντα να αθλούμαι. Είμαι παντρεμένος με τη Νίκη Χρυσίδου και έχουμε δύο παιδιά. 

  



Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του δήμου σε πρότυπα 
σύγχρονης οργάνωσης δημόσιων υπηρεσιών. 
Ο δήμος Θερμαϊκού ανήκει πλέον στους μεγάλους δήμους της χώρας. Η 
καλλικρατική συνένωση των τριών μικρότερων δήμων δεν άλλαξε όμως τον 
παλιό τρόπο λειτουργίας. Δυστυχώς ο δήμος μας συνεχίζει να κουβαλάει πα-
θογένειες του παλιού τρόπου διοίκησης, βασισμένου σε πρόχειρη οργάνωση 
και σε προσωπικές επαφές και εξαρτήσεις. Συνεχίζουμε να διοικούμε ένα 
μεγάλο δήμο με όρους μιας μικρής κοινότητας. Ωστόσο, ένας μεγάλος 
δήμος πρέπει να έχει άρτια οργάνωση υπηρεσιών για να μπορεί να είναι 
αποτελεσματικός. Τα μοντέλα σύγχρονης οργάνωσης δημόσιων οργανισμών 
είναι υπαρκτά και σε πολλές περιπτώσεις αποτελεσματικά. Πρέπει να απε-
μπλακούν οι αιρετοί από τον ρόλο αυτό, παίρνοντας διακριτό ρόλο από τους 
υπηρεσιακούς υπαλλήλους. Να εμπιστευτούμε τα πετυχημένα παραδείγμα-
τα σύγχρονης διοίκησης με έλεγχο της αποδοτικότητας και αξιολόγηση των 
υπηρεσιών, με σωστή κατανομή του προσωπικού, με αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών σε επικοινωνία με τους δημότες. Αυτό αποτελεί προτεραιότητά 
μας. Οι κινήσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με τους εργαζόμε-
νους, προς όφελος της κοινωνίας και των ίδιων, παράλληλα με τη διασφάλιση 
των απαραίτητων εργαλείων και την παροχή της απαιτούμενης υλικοτεχνικής 
υποδομής.

Καθημερινότητα - καθαριότητα - ποιότητα ζωής
Όραμά μας είναι ο δήμος Θερμαϊκού να αποτελεί έναν προορισμό μόνιμης 
κατοικίας με υψηλό επίπεδο διαβίωσης που θα συγκεντρώνει αξιόλογο αν-
θρώπινο κεφάλαιο. Για να το πετύχουμε αυτό απαιτείται η παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών (διοίκηση, υποδομές, καθαριότητα κ.λ.π) στους κατοίκους και η 
προσφορά μιας αναβαθμισμένης, πρακτικά και αισθητικά, καθημερινότητας 
(πράσινο, πάρκα, δημόσιοι χώροι κλπ). Δεύτερος λοιπόν πυλώνας των προ-
τεραιοτήτων μας, μετά την οργάνωση των υπηρεσιών, αποτελεί η βελτίωση 
της καθημερινότητας των κατοίκων του δήμου, καθώς δε μπορούμε να 
συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο αν δε λύσουμε τα αυτονόητα και καθημερινά 
προβλήματα, όπως η καθαριότητα, η ανακύκλωση, οι δημόσιοι χώροι, το 
πράσινο, οι μετακινήσεις, τα αδέσποτα, η αισθητική της πόλης και άλλα πολ-
λά που αντικρίζουμε σε κάθε μας βήμα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
ΔΡΑΣΗΣ

Τουριστική προβολή - εξωστρέφεια - αξιοποίηση ακίνητης 
περιουσίας.
Τρίτο πυλώνα της πολιτικής μας αποτελεί η τουριστική προβολή και αξιο-
ποίηση του δήμου μας με διάφορές μορφές. Το μακρύ παραλιακό μέτωπο 
και τα σημαντικά ακίνητα του δήμου, σε συνδυασμό με την εγγύτητα στο 
πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, αποτελούν τα βασικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα. Ο δήμος μας έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει παραθεριστι-
κό τουρισμό, ημερήσιες αποδράσεις αναψυχής, αγροτουρισμό, θρησκευτικό 
τουρισμό και άλλες μορφές τουρισμού (συνεδριακό, αθλητικό, εκπαιδευτικό 
κλπ). Ταυτόχρονα με την οργάνωση των υπηρεσιών και την αναβάθμιση της 
καθημερινότητας πρέπει να τεθούν οι βάσεις ώστε ο δήμος μας αν αποτελεί 
προορισμό ποιοτικών τουριστικών και άλλων υπηρεσιών. Προς την κατεύθυν-
ση αυτή καθοριστική θα είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 
δήμου, η οποία, είτε ρημάζει, είτε παραμένει στην αφάνεια και στην αδρά-
νεια.  Στον τομέα αυτό πρέπει να συμπεριλάβουμε και την ενίσχυση της 
οικονομικής ή άλλης δραστηριότητας στο δήμο μας, η οποία εμφανίζει 
σημεία εξωστρέφειας, όπως η ναυτική σχολή, τα δημόσια ΙΕΚ, η ιχθυόσκαλα, 
οι επιχειρήσεις στο ΒΙΠΑ, τα εκπαιδευτήρια, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, η 
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, τα μουσεία κλπ. Όλα αυτά πρέπει να ανα-
δειχθούν ή να ενισχυθούν με διάφορους τρόπους αφού προβάλουν το δήμο 
μας και τονώνουν την οικονομική δραστηριότητα. 

Κοινωνική Συνοχή
Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση οποιασδήποτε ανάπτυξης είναι επίσης η 
κοινωνική συνοχή των κατοίκων του δήμου μας και για να επιτευχθεί αυτό 
πρέπει να προωθήσουμε πολιτικές υπέρ των μειονεκτούντων κοινωνικών 
ομάδων και πολιτικές ισόρροπης ανάπτυξης των κοινοτήτων του δήμου μας. 
Κοινωνίες με μεγάλες ανισότητες και κοινωνικά περιθώρια είναι υποβαθμι-
σμένες και δε έχουν προοπτική. Για το λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα 
σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες, όπως παιδιά, 
ηλικιωμένοι, οικονομικά αδύναμοι, κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, άτομα με 
ειδικές ανάγκες κλπ, μιας και ο δήμος αποτελεί την πρώτη πόρτα που θα 
χτυπήσει ο πολίτης όταν έχει ανάγκη. 

Όι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής μας 
κινούνται 
σε τέσσερις βασικούς άξονες: 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΑΝΑ ΤΌΜΕΑ

Όργάνωση
και διοίκηση

Θεσμοί - Συμμετοχή
- Διαδικτυακή ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση των συνε-
δριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Πρωτοβουλία που φέρνει 
το δημότη κοντά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και του 
παρέχει άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις στο δήμο του.
- Δημιουργία σύγχρονης, διαδραστικής ιστοσελίδας στο δήμο. 
Μέσα από τη σελίδα ο δημότης θα ενημερώνεται και θα εξυ-
πηρετείται κάνοντας ηλεκτρονικές αιτήσεις και θα μπορεί να 
λαμβάνει ηλεκτρονικά τα έγγραφα που αιτείται χωρίς να ταλαι-
πωρηθεί.
- Έκδοση εντύπου - περιοδικού με ενημερωτικό περιεχόμενο για 
τα δρώμενα σε επίπεδο δήμου, με δυνατότητα τοποθετήσεων 
των δημοτών και των δημοτικών παρατάξεων. Ο δημότης πρέ-
πει να είναι έγκυρα ενημερωμένος και η ενημέρωση πρέπει να 
φτάνει σε όλους.
- Απόδοση αρμοδιοτήτων στα συμβούλια των κοινοτήτων και 
στους προέδρους.
- Ελεύθερη, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους 
οικισμούς του δήμου μας. Αποτελεί εδώ και χρόνια ένα δεδομέ-
νο για όλες τις πόλεις του κόσμου, προηγμένες και μη.
- Λειτουργία των συνελεύσεων κατοίκων σε κάθε κοινότητα (άρ-
θρο 85 Ν.3852/2010).
- Σύσταση και λειτουργία του συμβουλίου ένταξης μεταναστών 
και προσφύγων (άρθρο 78 Ν.3852/2010).
- Ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης του δή-
μου (άρθρο 178 Ν.3852/2010).

Πάγια αρχή μας είναι η κατοχύρωση της θέσης της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης ως ισχυρής τοπικής εξουσίας, διοικητικά αυτοτελούς και οικονομι-
κά αυτοδύναμης, με ρόλο και αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα. 
Η δημιουργία ενός δήμου με οργανωμένες και εξοπλισμένες υπηρεσίες 
που να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στην καθημερινή ανά-
γκη των πολιτών  θα είναι πρωταρχικό μας μέλημα και  βασική μας 
προτεραιότητα.

- Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και του οργανισμού εσωτερικών υπη-
ρεσιών (ΟΕΥ). Εφαρμογή μοντέλου σύγχρονης, αποτελεσματικής διοί-
κησης και ελέγχου της αποδοτικότητας των υπηρεσιών. 

- Επιλογή των ειδικών και επιστημονικών συμβούλων του δημάρχου με 
κριτήρια ικανότητας. Ένας από τους συμβούλους θα είναι ειδικό εξειδι-
κευμένο στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης δημόσιων οργανισμών και 
αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού. 

- Σύσταση γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο δήμο και συνερ-
γασία με γραφείο προγραμμάτων και επενδύσεων στο κέντρο χρηματο-
δότησης των ευρωπαϊκών κυρίως προγραμμάτων. Η μειωμένη κρατική 
επιχορήγηση είναι μια μόνιμη πλέον δυσάρεστη πραγματικότητα και 
συνεπώς πρέπει να εκμεταλλευτούμε με σύγχρονο και οργανωμένο τρό-
πο άλλες ροές χρηματοδότησης.

- Οικονομική λειτουργία του Δήμου με αυστηρό έλεγχο δαπανών, εί-
σπραξη θεσμοθετημένων εσόδων, ορθολογική κατανομή και αξιοποίη-
ση πόρων σε έργα και υπηρεσίες.

- Οργάνωση της κεντρικής αποθήκης του δήμου και του γραφείου κίνη-
σης οχημάτων, με προτεραιότητα τη δημιουργία συνεργείου συντήρη-
σης οχημάτων. 

- Απόδοση στις υπηρεσίες των δημοτικών αυτοκινήτων που χρησιμο-
ποιούν οι αιρετοί. 

-  Δημιουργία τριών συνεργείων εργατών, ένα σε κάθε ενότητα, υπό την 
εποπτεία ενός προϊσταμένου για την άμεση αντιμετώπιση των καθημε-
ρινών προβλημάτων και των μικροεργασιών.

 - Άμεση επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας του δήμου Θερμαϊ-
κού. Η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας ενθάρρυνε την αυθαιρεσία 
και δυσχέρανε τη δυνατότητα είσπραξης των δημοτικών εσόδων.  Για 
το λόγο αυτό πρέπει να επανασυσταθεί η υπηρεσία αυτή, έστω με μει-
ωμένο αρχικά προσωπικό.

Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ 
– ΘΕΣΜΟΙ



Διατηρήσιμη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς 
να εξασθενίζει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές 
τους ανάγκες.
- Η τροχιά ανάπτυξης του δήμου Θερμαϊκού βασίζεται  στην τουριστική αξιοποίηση 
με διάφορες μορφές. Βασικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να έχει η Του-
ριστική Επιχείρηση του δήμου, η ανώνυμη εταιρία του δήμου, που πρέπει να βγει 
από το τέλμα και την αδράνεια, να υποστηριχθεί, να στελεχωθεί με εξειδικευμένο 
προσωπικό και να αναλάβει την τουριστική προβολή της περιοχής μας, συντάσσο-
ντας τον τουριστικό οδηγό του δήμου, υποστηρίζοντας μελέτες τουριστικής αξιοποί-
ησής του και συμμετέχοντας σε εκθέσεις και προγράμματα προβολής και ανάδειξης 
του δήμου μας.
- Καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του δήμου είναι η αξιοποίηση της ακί-
νητης περιουσίας του δήμου. Δε νοείται όμως πολιτική αξιοποίησης της ακίνητης 
περιουσίας του δήμου, χωρίς να γνωρίζουμε με ακρίβεια τα περιουσιακά μας στοι-
χεία, τα χαρακτηριστικά τους και τις χρήσεις τους. Υπάρχουν ακίνητα στο δήμο μας 
που προσφέρονται για επενδυτικές ευκαιρίες στον τουριστικό, στον εκπαιδευτικό και 
στον  αθλητικό τομέα. 
- Εξίσου σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του δήμου μας αποτελεί η εμπορική δρα-
στηριότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή μας και η υψηλής ποιότητας παραγωγική 
διαδικασία στον πρωτογενή κυρίως τομέα. Ο δήμος πρέπει να αναπτύσσει πολιτικές 
και συνεργασίες με στόχο την στήριξη και την τόνωση της εμπορικής και παρα-
γωγικής διαδικασίας, καθώς αποτελούν άρματα ανάπτυξης που θα τραβήξουν σε 
ανοδική πορεία τον δήμο μας, λόγω των πολλαπλών ωφελειών που προσφέρουν 
(θέσεις εργασίας, προβολή, εξωστρέφεια κλπ).
- παροχή κινήτρων (π.χ. μειωμένα δημοτικά τέλη ή μηδενικά τα πρώτα χρόνια) για 
την εγκατάσταση καινοτόμων επιχειρήσεων στο ΒΙΠΑ του δήμου μας. 
- Δημιουργία τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής δηλαδή Μαρίνας, που θα δώσει 
την απαιτούμενη ώθηση στο παράκτιο μέτωπο και να αποτελεί τη βάση μιας συνο-
λικής ανάπλασης, η οποία εκτός από την αποκατάσταση θεμάτων προσβασιμότητας  
μπορεί να αποτελεί πόλο έλξης  σε ένα παράκτιο χώρο περιπάτου, αναψυχής και 
ήπιων χρήσεων.
- Ενοποίηση και εναρμόνιση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων των τριών δήμων 
που συνέθεσαν το δήμο Θερμαϊκού.  
- Διεκδίκηση της αξιοποίησης των κάμπινγκ του δήμου και των κατασκηνώσεων. 
- Προστασία και ανάδειξη των περιοχών Natura για την προώθηση εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού. 
- Στήριξη των φορέων και υποδομών που συμβάλουν στην τόνωση της οικονομικής 
ζωής του δήμου μας, όπως η ναυτική σχολή, η σχολή τουριστικών επαγγελμάτων κλπ 
- διεκδίκηση από την Περιφέρεια της υλοποίησης της μελέτης διάνοιξης του επαρ-
χιακού άξονα Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας.
- προώθηση της μελέτης σύνδεσης της Περαίας με το αεροδρόμιο με μέσα σταθερής 
τροχιάς. 
-ενεργή συμμετοχή και προώθηση των μελετών ακτοπλοϊκής σύνδεσης του δήμου 
μας με τη Θεσσαλονίκη και με άλλα σημεία του Θερμαϊκού κόλπου.

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Η ανεπάρκεια στον τομέα καθαριότητας είναι η μεγάλη πληγή του δήμου 
μας και μας εκθέτει ανεπανόρθωτα. Ο δήμος μας δυστυχώς είναι ένας 
βρόμικος δήμος, στην αποκομιδή, στους δρόμους, στις παραλίες, στις 
γειτονιές, χωρίς πολιτική στην ανακύκλωση.
- Στον τομέα της καθαριότητας στόχος μας είναι η αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων να γίνεται από το δήμο με δικά του μέσα και προσωπικό. Προς 
την κατεύθυνση αυτή πρέπει να προβούμε άμεσα στην αγορά -ή μίσθω-
ση αρχικά- οχημάτων (απορριμματοφόρα, σάρωθρο κλπ). Το εργολαβικό 
όφελος και οι φόροι (ΦΠΑ) που υπάρχουν σε περίπτωση αποκομιδής από 
ιδιώτη καθιστούν ασύμφορη για το δήμο μας την επιλογή αυτή. Εκτός 
αυτού το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό, όπως έδειξε η εμπειρία των 
τελευταίων 5 ετών. 
- Αδειοδότηση χώρου προσωρινής απόθεσης ογκωδών και κλαδιών.
- Επανεξέταση των σημείων τοποθέτησης των κάδων και της αναγκαιό-
τητας τοποθέτησής τους σε πολλά από αυτά.
- Υπόγειοι κάδοι στις παραλίες και στις πλατείες και συγκεκριμένα με 
χρονική ακρίβεια δρομολόγια σε πολυσύχναστα τουριστικά και εμπορικά 
σημεία.
- προμήθεια σάρωθρου για την καθαριότητα των δρόμων, το οποίο θα 
κινείται σε όλες τις κοινότητες του δήμου ανάλογα με τις ανάγκες.
- Απαραίτητη επίσης η προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών, κα-
θώς η πράξη έχει δείξει ότι η ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο κοστίζει 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και το αποτέλεσμα αν μη τι άλλο είναι απο-
γοητευτικό. 
- Προμήθεια μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών (σπαστήρας), το 
οποίο θα έχει πρόγραμμα κίνησης, ώστε να γνωρίζουν οι κάτοικοι μετά 
από επικοινωνία με την υπηρεσία, πού και πότε μπορούν να πετάξουν 
τα κλαδιά.
- Τα ογκώδη (έπιπλα κλπ) πρέπει να συλλέγονται άμεσα ύστερα από 
επικοινωνία του δημότη με την αρμόδια υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή 
πρέπει να είναι δωρεάν για το δημότη, συμπεριλαμβανόμενη στα κατα-
βαλλόμενα δημοτικά τέλη. Η επιπλέον χρέωση και ο τρόπος που γίνεται 
δημιουργούν γραφειοκρατική καθυστέρηση, εμπλοκή υπηρεσιών και δι-
καιολογημένη αντίδραση των κατοίκων.



Δ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- Στις περιπτώσεις έκτακτων αναγκών ο δήμος μας, δεν πέτυχε να αντα-
ποκριθεί στις ανάγκες. Αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη διάθεσης ή 
βούλησης, αλλά προφανώς στον ελλιπή σχεδιασμό. Άμεσα πρέπει να 
συνταχθεί ένα επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων κατα-
στροφών και αναγκών, ο λεγόμενος Ξενοκράτης.

- Διεκδίκηση ενίσχυσης της αστυνόμευσης στην περιοχή μας, αφού το 
αίσθημα ανασφάλειας είναι διάχυτο στην κοινωνία μας και οφείλεται 
στα πολύ συχνά περιστατικά διαρρήξεων. 

- Συνεργασία με εταιρία φύλαξης που θα περιπολεί σε όλο το δήμο, θα 
αποτρέπει παραβατικές ενέργειες και θα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας 
των κατοίκων. 

- Ενίσχυση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας, είτε σε επίπεδο δήμου 
είτε μέσω εθελοντικής πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με τους εξειδι-
κευμένους συλλόγους του δήμου μας.

- Τεράστιο θέμα που περιλαμβάνεται στην καθαριότητα, αλλά με 
προφανή στοιχεία πολιτισμού και παιδείας, αποτελεί η ανακύκλωση 
απορριμμάτων και άλλων αντικειμένων. Είναι ντροπή για το δήμο μας 
να είναι ουραγός στην ανακύκλωση συγκριτικά με άλλους γειτονικούς 
δήμους (επίσημα στοιχεία). Η αντιστροφή αυτής της πορείας απαιτεί 
ενημέρωση και δράσεις προβολής των ωφελειών της ανακύκλωσης, 
παράλληλα με μια αναδιοργάνωση της υπηρεσίας.

- Στις υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων πρέ-
πει να δημιουργηθούν συνθήκες που θα αποκαταστήσουν τη σχέ-
ση εμπιστοσύνης δήμου και δημότη. Παράλληλα με τις πολιτικές 
εκπαίδευσης των κατοίκων πρέπει να τύχει άμεσης εφαρμογής η 
κανονισμός καθαριότητας και να επιβάλλονται στους παραβάτες οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις, καθώς σήμερα αποτελεί κενό γράμμα για 
λόγους πολιτικού κόστους. 

- Προώθηση της ιδέας υιοθεσίας πάρκων και χώρων πρασίνου 
από ομάδες κατοίκων της γειτονιάς ή από άλλους φορείς και συλλο-
γικότητες. Εκτός του εξωραϊσμού των δημόσιων χώρων, μια  τέτοια 
δράση αποτελεί για τους δημότες μια εκπαιδευτική άσκηση περιβαλ-
λοντικής συνείδησης και συμμετοχής. Όταν συμμετέχουμε σε μια 
δράση, την υιοθετούμε, τη θεωρούμε κοινή, την προστατεύουμε και 
δύσκολα υποπίπτουμε σε βανδαλιστικές ενέργειες. Ο δήμος μας έχει 
τα χαρακτηριστικά εφαρμογής της ιδέας αυτής. 

- Στον τομέα της καθημερινότητας πρέπει να σπάσει ο καλλικρά-
της στην πράξη. Η συνένωση των τριών παλιών δήμων οδήγησε σε 
υποβάθμιση της καθημερινότητας. Αυτό οφείλεται στη συγκέντρωση 
των σχετικών υπηρεσιών, χάνοντας όμως τη δυνατότητα άμεσης πα-
ρέμβασης. Ένα σπασμένο παγκάκι, το κούρεμα χόρτων σε μια πλα-
τεία, μια πλάκα πεζοδρομίου, μια σχάρα όμβριων, αποτελούν προ-
βλήματα που απαιτούν πολυδαίδαλες διαδικασίες για να επιλυθούν. 
Εδώ είναι προφανής η αδυναμία του Καλλικράτη  και για το λόγο 
αυτό πρέπει να υπάρχει συνεργείο μικροεργασιών σε κάθε δημοτική 
ενότητα, έχοντας στη διάθεσή του φυσικά τα βασικά εργαλεία.

- Οργάνωση των αντιδημαρχιών με επίκεντρο την καθαριότητα - κα-
θημερινότητα. Για κάθε δημοτική ενότητα θα υπάρχει ένας υπεύ-
θυνος αντιδήμαρχος με πλήρεις αρμοδιότητες καθημερινότητας για 
την άμεση επίλυση των θεμάτων.

- Κανονισμοί λειτουργίας εμπορικών και τουριστικών δρόμων, 
για την προβολή μιας καλαίσθητης οπτικής και την αποτροπή της 
αυθαιρεσίας και της ασυδοσίας. 

- Επανεξέταση της συμμετοχής μας στον ΣΥΠΑΖΑΘ και σε κάθε πε-
ρίπτωση επέκταση των ελλιπών υπηρεσιών στον τομέα αδέσποτων 
ζώων, μέσω συμβάσεων με κτηνιάτρους για την περίθαλψη των ζώων 
αυτών και άλλων υπηρεσιών. Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας 
αποτελεί η συνεργασία και η στήριξη των φιλοζωικών σωματείων.  



Παιδεία
- Λειτουργία νέων παιδικών σταθμών και σχολικής στέγης όπου 
απαιτείται (π.χ. Νέοι Επιβάτες, Μεσημέρι).

-Λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων, σχολών 
Γονέων και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Νεολαία
- Πρόταση μας είναι να δημιουργηθεί Κέντρο Πληροφόρησης 
Νέων που θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, σε θέματα 
σπουδών, προγραμμάτων στο εξωτερικό, μεταπτυχιακών, ενημέ-
ρωση για νέους επιχειρηματίες, τρόπους χρηματοδότησης κλπ.

- Σημαντικό είναι να επαναφέρουμε το θεσμό των Συμβουλίων 
Νεολαίας. Πρέπει να επενδύσουμε στη νέα γενιά, να έρθουμε κο-
ντά τους, να τους ακούσουμε, να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες 
τους  και να υλοποιήσουμε κοινές προτάσεις. 

- Θεσμοθέτηση Συμβουλίου Εφήβων που θα αποτελείται από 
τους προέδρους των σχολικών συμβουλίων και θα προωθεί τις 
ανησυχίες και τις προτάσεις των εφήβων. 

Ε) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΝΕΟΛΑΙΑ

- Ενίσχυση των κοινωνικών δομών του δήμου μας και του Κέντρου Κοι-
νότητας, ώστε να δραστηριοποιηθεί σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων 
του. 

- Ενημέρωση και ανεύρεση των ατόμων που μπορούν και πρέπει να ωφε-
ληθούν από τις κοινωνικές δομές, ώστε να υπάρχει σωστή στόχευση των 
προγραμμάτων και ουσιαστική προσφορά. 

- Ενίσχυση του επιτυχημένου θεσμού των Κέντρων Δημιουργικής Απασχό-
λησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), στο πλαίσιο του προγράμματος εναρμόνιση οικο-
γενειακής και επαγγελματικής ζωής, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες 
του δήμου μας.  Ταυτόχρονα η αύξηση των προσφερόμενων θέσεων θα 
εισφέρει νέα έσοδα στο δήμο για τη βελτίωση του κοινωνικού έργου.

- Άμεση προτεραιότητα αποτελεί και η ίδρυση Κέντρου Δημιουργικής Απα-
σχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Στο δήμο μας λειτουργούν με εξαι-
ρετικά αποτελέσματα σύλλογοι Γονέων Παιδιών με ειδικές ανάγκες και η 
συνεργασία μαζί τους είναι βέβαιο ότι θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.   

- Ενίσχυση του προγράμματος  Βοήθεια στο Σπίτι  που προσφέρει πολύτι-
μες κοινωνικές υπηρεσίες.

- Ενίσχυση των οκτώ ΚΑΠΗ του δήμου και παραχώρηση μεγάλου μέρους της 
εισφοράς των μελών τους στις επιτροπές των ΚΑΠΗ για την αντιμετώπιση 
άμεσων αναγκών του. 

Κοινωνική συνοχή



Ζ) ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Ο τομέας της ΔΕΥΑΘ αποτελεί πράγματι μια κατηγορία μόνος του και απαιτεί πολύ δουλειά και 
μάλιστα μεθοδική. 
Όλοι γνωρίζουμε τα τεράστια προβλήματα στον τομέα αυτό. Συχνές διακοπές νερού, απαρχαι-
ωμένα δίκτυα, συχνές βλάβες, παλιές γεωτρήσεις, χαμηλή εισπραξιμότητα λογαριασμών, πα-
ράτυπες συνδέσεις, έλλειψη καταμετρήσεων, πολλά ανείσπρακτα και πολλά άλλα προβλήματα. 
Η επιχείρηση ύδρευσης απαιτεί συνολική αναδιοργάνωση και καθοδήγηση από εξειδικευμένο 
προσωπικό. 

- Στρατηγικό στόχο υδροδότησης αποτελεί η σύνδεση του δήμου με το δίκτυο της ΕΥΑΘ, 
τουλάχιστον για την δημοτική ενότητα Θερμαϊκού (Περαία – Νέοι Επιβάτες – Αγία Τριάδα).

Αθλητισμός
- Λειτουργία προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού για όλες τις ηλικίες, σε όλες τις κοινότητες 
και ανεύρεση κατάλληλων χώρων δημοτικών γυμναστήριών σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

- Δημιουργία και συντήρηση ανοιχτών χώρων άθλησης.

- Δημιουργία θεσμών για τον αθλητισμό και καθιέρωση του πνεύματος της άθλησης στα 
σχολεία μέσα από διάφορες αθλητικές θεσμοθετημένες δραστηριότητες.

- Συνεργασία και στήριξη των αθλητικών φορέων, με κατεύθυνση στις υποδομές και στις 
ακαδημίες.

- Καλλιέργεια πνεύματος εθελοντισμού στους δημότες και στις συλλογικότητες του δήμου, 
μέσα από ενημερώσεις και δράσεις.

Ο δήμος Θερμαϊκού εκτείνεται σε μια περιοχή με ιστορία και πλού-
σια λαογραφία. Επιβάλλεται συνεπώς να συνεργαστεί και να στηρίξει 
όλους τους συλλόγους του. 

- Αύξηση της χρηματοδότησης των συλλόγων μέχρι εξάντλησης της 
δυνατότητάς στο 1,5% του τακτικού προϋπολογισμού. 

- Η επιχορήγηση των συλλόγων δε θα γίνεται κατά το δοκούν από τον 
δήμαρχο, αλλά με απόφαση διαπαραταξιακής επιτροπής που θα συ-
σταθεί από το δημοτικό συμβούλιο και θα λειτουργεί στα πλαίσια του 
ΔΗΠΠΑΚΥΘ, λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα κάθε συλλόγου.   

- Στόχευση του πολιτιστικού φορέα του δήμου (ΔΗΠΠΑΚΥΘ) σε συ-
γκεκριμένες και ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλες τις κοινό-
τητες. 

- Συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια για τη δημιουργία ενός του-
λάχιστον χώρου πολιτισμού σε κάθε κοινότητα. Ιδιαίτερα στην έδρα 
το δήμου, η οποία δεν έχει κανένα χώρο πολιτισμού, γεγονός πολύ 
θλιβερό με πολλές άσχημες προεκτάσεις. 

- Πρόσληψη καλλιτεχνικού υπευθύνου στο ΔΥΠΠΑΚΥΘ, ο οποίος θα 
συμβουλεύει τη διοίκηση για τον προγραμματισμό των πολιτιστικών 
δομών και δράσεων και θα επιμελείται τις εκδηλώσεις.

ΣΤ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

Πολιτισμός



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΑ ΔΗΜΌΤΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΟΜΗ - ΜΕΣΗΜΕΡΙ
> Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός του οικισμού.
> Ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου με κίνητρα σύνδεσης και επιβολή τέλους αποχέ-
τευσης σε όσους δε συνδεθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. 
> Επικαιροποίηση της μελέτης και αντικατάσταση του παλαιωμένου δικτύου της ύδρευσης, 
του παλαιότερου του δήμου μας. 
> Άμεση διάνοιξη της περιφερειακής οδού Επανομής.
> οδική σύνδεση της Επανομής με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, μέσω του 
δρόμου από το γήπεδο της Επανομής προς τον Τρίλοφο και την έξοδο της Καρδίας. 
> Ανάπλαση της κεντρικής εισόδου της Επανομής.
> Δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων, μέσω μίσθωσης οικοπέδων. 
> Ανάδειξη του πεζόδρομου της Επανομής. (περιορισμός άναρχης στάθμευσης, τόνωση 
εμπορικότητας, διάνοιξη από ανατολικά της εκκλησίας κλπ) 
> κανονισμός λειτουργίας νέου πάρκου. 
> Κυκλοφοριακή σήμανση και οδοσήμανση των κεντρικών τουλάχιστον οδών της Επανομής. 
> ανάπλαση ρέματος από το νέο πάρκο μέχρι το 3ο νηπιαγωγείο. 
> Προώθηση της ιδέας δημιουργίας λαογραφικού μουσείου και πολυχώρου πολιτισμού.
> Επαναλειτουργία κάμπινγκ, κατασκηνώσεων και πλαζ.
> νέος παιδικός σταθμός.
> προώθηση της κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος Μεσημερίου με τρόπο που να 
μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον και η υγεία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.
> κατασκευή του Γυμνασίου Μεσημερίου.
> Ανάπλαση της πλατείας του Μεσημερίου.
> Κατασκευή παιδικών χαρών.

ΠΕΡΑΙΑ - ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
> ανάπλαση εισόδου Περαίας. 
> μελέτη σιδηροδρομικής σύνδεσης Περαίας με το αεροδρόμιο και με τον τερματικό σταθμό του 
μετρό όταν φτάσει μέχρι το σημείο εκείνο.
> δημιουργία χώρων στάθμευσης και μετακίνηση επισκεπτών με τρενάκι και λεωφορεία στην παραλία.
> ολοκλήρωση δικτύου όμβριων εντός της Περαίας.
> πεζοδρόμιο της οδού Δημοκρατίας από την Περαία μέχρι τους Νέους Επιβάτες 
καθώς και άλλων οδών.
> Αξιοποίηση των παραμελημένων εγκαταστάσεων του ΚΑΠΠΑ 2000 
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
> ολοκλήρωση του πολιτιστικού κέντρο Περαίας, που ρημάζει εδώ και 10 χρόνια.
> αποκατάσταση του οδικού δικτύου.
> ομόφωνη απόφαση των παρατάξεων για την επίλυση του προβλήματος καύσης συνθετικών υλικών 
στα Τσαϊρια και διεκδίκηση της μετεγκατάστασης των Ρομά σε χώρους αξιοπρεπούς διαβίωσης.
> αποφασιστική διεκδίκηση της διάνοιξης της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης - Νέας Μηχανιώνας. 
> διεκδίκηση αξιοποίησης του χώρου τσαϊρια.
> ενιαίος κανονισμός λειτουργίας της παραλίας της Περαίας και του πεζόδρομου.
> εξωραϊσμός και αναβάθμιση των λιμενοβραχίονων των τριών κοινοτήτων.
> εξωραϊσμός της παραλίας Νέων Επιβατών.
> εφαρμογή ρυμοτομικού για την διάνοιξη της προέκτασης Ανθέων και άλλων οδών.
> Αντιμετώπιση του προβλήματος της προσάμμωσης του λιμένα και της διάβρωσης της ακτής 
   στου Νέους Επιβάτες.
> Υλοποίηση της μελέτης ανάπλασης της παραλίας Αγίας Τριάδας.

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ - ΚΕΡΑΣΙΑ - ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
> αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης. 
> αποκατάσταση οδικού δικτύου. 
> διάνοιξη και ασφαλτόστρωση του δρόμου από το λιμάνι στο πρώην καρνάγιο για την 
διευκόλυνση των οχημάτων της ιχθυόσκαλας. 
> Ανάπλαση στην περιοχή κάτω από τις καφετέριες (στα βράχια), ώστε να υπάρξει 
κλιμακωτή σύνδεση των δύο τμημάτων της παραλίας.
> Θαλάσσια επικοινωνία με την απέναντι όχθη του Θερμαϊκού.
> αξιοποίηση της πλαζ της Νέας Μηχανιώνας, από το λιμάνι μέχρι τη Ναυτική Σχολή. 
> Ανάπλασης της εισόδου της Μηχανιώνας και της κεντρικής πλατείας. 
> κατασκευή παιδικών χαρών.
> Ανάπλαση της Πλατείας Αγγελοχωρίου
> Αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου Αγγελοχωρίου
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΑΥΓΌΥΣΤΑΚΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ ICBS BUSINESS SCHOOL / MARKETING

ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΑΛΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΝΑΥΠΗΓΟΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΠΡΙΑΝΟΥ ΜΕΡΣΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΑΤΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΌΥ ΚΌΣΜΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΑΝΟΥΛΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ / ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΚΑΤΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

ΚΕΠΕΛΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΙΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

ΜΑΝΤΌΥ ΕΥΜΌΡΦΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΥΔΗ  ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ / ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΠΑΛΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΜΠΟΥΡΝΟΥΞΟΥΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

ΜΠΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΑΤΙΑΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΤΣΙΑΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΠΕΣΚΟΥ ΛΕΝΚΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ / ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΕΤΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ - ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΛΛΙΤΣΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΤΣΙΩΜΗ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΌΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ  ΖΩΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΌΡΔΑΝΗΣ MANAGER / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ

ΧΑΤΖΑΚΌΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΧΡΥΣΙΔΌΥ ΝΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ “ΑΝΑΤΟΛΗ”



Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Θερμαϊκού 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΘΕΡΜΑΪΚΌΣ

summetexothermaikos

Συμμετέχουμε
Διεκδικούμε
Δημιουργούμε

ΘΕΌΔΩΡΌΣ ΤΖΕΚΌΣ

www.tzekostheodoros.gr


