Μαρία (Μαρούλα) Παυλίδου – Βασιλειάδου
Ονομάζομαι ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΛΑ) ΠΑΥΛΙΔΟΥ –
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ή όπως με αποκαλούσε ο Ανδρέας
Παπανδρέου, η «Μαρία της Έδεσσας».
Γεννήθηκα από γονείς Πόντιους πρόσφυγες. Ζω
στην Καλαμαριά από το 1974 μέχρι σήμερα.
Παντρεύτηκα τον Δημήτριο Βασιλειάδη,
οικονομολόγο, πρώην Νομάρχη Πιερίας. Απέκτησα
μαζί του δύο παιδιά, την Ελπίδα-Νικολέτα,
δικηγόρο, υποψήφια διδάκτορα του Εμπορικού
Δικαίου με κατεύθυνση το Τραπεζικό Δίκαιο και
τον Νίκο, επίσης δικηγόρο, διδάκτορα της
Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος διδάσκει ως
ειδικός επιστήμων της Ποινικής Δικονομίας στη
Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.
ΣΠΟΥΔΕΣ:
Δουλεύοντας τέλειωσα τις Πανεπιστημιακές μου
Σπουδές στην ΟΠΕ (Οικονομικές Πολιτικές
Επιστήμες) στο ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης) και στη συνέχεια τη Νομική Σχολή
στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ:
Υπήρξα μαχόμενη δικηγόρος επί σαράντα (40)
συναπτά έτη και διετέλεσα νομική σύμβουλος στο
Ι.Κ.Α. Θεσσαλονίκης από το 1982 έως το 2011.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
Η πολιτική μου διαδρομή ξεκίνησε από τη νεολαία
Λαμπράκη.

Κατά τη διάρκεια του αντιδικτατορικού αγώνα
μέσα από την Αριστερά ήρθα σε επαφή με το
Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα (Π.Α.Κ.).
Το 1974 συμμετείχα ενεργά στην ίδρυση του
ΠΑΣΟΚ και έγινα μέλος της πρώτης επιτροπής
ΠΑΣΟΚ πόλης Θεσσαλονίκης. Βήμα βήμα έφτασα
στο ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος,
το Πολιτικό Συμβούλιο, αφού επί σειρά ετών
διετέλεσα μέλος των Κεντρικών Επιτροπών του
ΠΑΣΟΚ μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής
Θεσσαλονίκης και Β΄ Γραμματέας της
Περιφερειακής Επιτροπής.
Το 1975 συμμετείχα ως μέλος στην Επιτροπή του
Αντιβασιλικού Αγώνα καθώς και στην Επιτροπή
για την αποχουντοποίηση των ΑΕΙ.
Υπήρξα από τα ιδρυτικά μέλη του Πανελλαδικού
Δικτύου Αιρετών Γυναικών στην Αυτοδιοίκηση
στο οποίο διετέλεσα Γραμματέας επί δεκαπέντε
(15) έτη.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:
Ορίσθηκα Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος
«Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο ΗΛΙΟΣ».
Πρωτοστάτησα στην ίδρυση του Συλλόγου των
«Δημοκρατικών Γυναικών Θεσσαλονίκης», όπως
και στην ίδρυση του Ινστιτούτου για την
προστασία των καταναλωτών και του
περιβάλλοντος (ΙΝ.ΚΑ.ΠΕ.), στο Διοικητικό
Συμβούλιο του οποίου και συμμετείχα.
Διετέλεσα μέλος στην Επιτροπή Ισότητας και

στην επιτροπή Εθνικών Θεμάτων του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Συμμετείχα και συμμετέχω δραστήρια σε όλους
τους Ποντιακούς Συλλόγους της Καλαμαριάς,
καθώς και στην Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης και
ως ενεργό μέλος, αλλά και με την ιδιότητα του
δικηγόρου.
Υπήρξα μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Μελέτης
Μειονοτήτων και Γραμματέας του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων, οργάνωσης
μη κυβερνητικής που ανήκει στον Ο.Η.Ε.
Διετέλεσα πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου
Γυναικών Μακεδονίας-Θράκης για τον Πολιτισμό,
την Ειρήνη και την Ασφάλεια.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Εκλέγομαι από το 1994 Δημοτική Σύμβουλος με το
ψηφοδέλτιο «Συνεργασία για την Καλαμαριά»,
υπηρετώντας τον Δήμο μας από διάφορες
θεσμικές θέσεις.
Τη διετία 1997-1998 ανέλαβα Αντιδήμαρχος
Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλαμαριάς,
θέση από την οποία – εκτός των άλλων - πάλεψα
για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των
ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), ενώ
συμμετείχαμε ως Δήμος στην πιλοτική εφαρμογή
του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
Από το 2000 -2002 διετέλεσα Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Εφαρμογών και Πολεοδομίας,

θέση από την οποία συνέβαλα στην επίλυση
νομικών προβλημάτων των οικοπεδικών εκτάσεων
του Δήμου, κυρίως δε στην παραχώρηση
ανταλλάξιμης περιουσίας του Δημοσίου προς τον
Δήμο Καλαμαριάς, κινώντας παράλληλα τη
διαδικασία του κοινωνικού συντελεστή στην
επέκταση της Καλαμαριάς, με αποτέλεσμα τη
σημαντική απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του
Δήμου μας προς όφελος των πολιτών.
Το 2006 διετέλεσα Αντιδήμαρχος
Οικονομικών -Διοικητικών Υπηρεσιών και
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλαμαριάς,
ασκώντας παράλληλα και τα καθήκοντα της
Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου
Καλαμαριάς.
Το 2008 ανέλαβα Αντιδήμαρχος Παιδείας –
Αθλητισμού και Νεολαίας, θέση από την
οποία, συνέβαλα στη διευθέτηση μακροχρόνιων
νομικών εμπλοκών επί οικοπεδικών εκτάσεων,
που οδήγησε στην ανέγερση νέων σχολικών
μονάδων, επιλύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το οξύ
πρόβλημα της διπλοβάρδιας στα σχολεία.
Από τον Νοέμβριο του 2015 έως και σήμερα είμαι
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής,
Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και
Ισότητας των δύο Φύλων, σχεδιάζοντας και
υλοποιώντας ένα πρόγραμμα κοινωνικής
προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας
για τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες των
κατοίκων του Δήμου μας, που ολοένα και
περισσότερο αυξάνονται, εξαιτίας της κρίσης που

σοβεί στη χώρα μας εδώ και μία δεκαετία.
Από τον Ιανουάριο του 2018 με την ενσωμάτωση
στην Αντιδημαρχία της Διεύθυνσης
Προσχολικής Αγωγής δέκα παιδικών σταθμών
ήμασταν ο μόνος Δήμος που αγωνίστηκε και
ανταποκρίθηκε στην πρόκληση, όσον αφορά στην
αδειοδότηση των παιδικών και βρεφικών σταθμών
μέχρι τις 31/7/2018 σύμφωνα με όσα όριζε ο
νόμος. Επιπλέον, αναλάβαμε την ευθύνη και τη
λειτουργία των έξι (6) ΚΑΠΗ του Δήμου μας και
έχοντας ως αρχή ότι «ο εχθρός του καλού είναι το
καλύτερο», αγωνιζόμαστε για την παροχή
πολυποίκιλων και ποιοτικών υπηρεσιών στους
ανθρώπους που μας άνοιξαν τους δρόμους.
Από τον Νοέμβριο του 2015 έως σήμερα είμαι
Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής,
Κοινωνικού Παντοπωλείου και από το 2018 έως
σήμερα, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης των
ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμαριάς.
Είμαι εκπρόσωπος του Δήμου Καλαμαριάς στην
υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου από την
Ύπατη Αρμοστεία σε συνεργασία με άλλους
Δήμους και ΜΚΟ σε όλη την Ελλάδα, με τίτλο
REACT για την αντιμετώπιση της προσφυγικής
κρίσης. Αφορά στην προσωρινή φιλοξενία σε
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη για πρόσφυγες – αιτούντες άσυλο.
Υπήρξα εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και της ΓΣ της
ΚΕΔΕ, στην οποία συμμετέχω στην Ειδική Επιτροπή

Κοινωνικής Πολιτικής – Υγείας και Πρόνοιας και
στην Επιτροπή Ισότητας των Δύο Φύλων.
Διετέλεσα Πρόεδρος της αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρείας υποστήριξης των
δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Καλαμαριάς, με τον διακριτικό τίτλο
«ΑΜΑΛΘΕΙΑ».
Έχω συμβάλει στην ίδρυση του Ιστορικού
Αρχείου του Προσφυγικού Ελληνισμού του
Δήμου Καλαμαριάς, ενώ υπήρξα Αντιπρόεδρός
του επί σειρά ετών, μέχρι και σήμερα. Επιπλέον,
είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του Φ.Ι.Α.Π.Ε
Πρωτοστάτησα στην ίδρυση του Φωτογραφικού
Μουσείου Καλαμαριάς «ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ», στο Διοικητικό Συμβούλιο του
οποίου θήτευσα επί σειρά ετών.
Συνέβαλα αποφασιστικά στην ίδρυση των
Κέντρων Πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων
ουσιών πανελλαδικά και δημιούργησα το Κέντρο
Πρόληψης Ανατολικού Τομέα με τον διακριτικό
τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ», στο οποίο από την ίδρυσή του
έως και σήμερα, είμαι Πρόεδρος.
Από το 2003 έως το 2006 υπήρξα Αντιπρόεδρος
στον Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας του
Δήμου Καλαμαριάς.
Από το 2014 έως σήμερα είμαι μέλος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Καλαμαριάς.
Από τον Νοέμβριο του 2015 έως σήμερα είμαι

Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των δύο
φύλων του Δήμου Καλαμαριάς.
Πρωτοστάτησα στη δημιουργία της δικτύωσης
όλων των Κέντρων Πρόληψης κατά των
εξαρτησιογόνων ουσιών και προαγωγής της
υγείας, συστήνοντας το ΔΙΚΕΠΡΕ (Δίκτυο
Κέντρων Πρόληψης Ελλάδας), στο Διοικητικό
Συμβούλιο του οποίου συμμετέχω.
Είμαι Πρόεδρος της Επιτροπής Χορήγησης εφάπαξ
Ειδικού Βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών
ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλά εισοδήματα.
(Ν.4508/2017, άρθ.36)
Είμαι Εκπρόσωπος του Δήμου, στο ΕΔΔΥΠΠΥ
(Διεθνές Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων),
μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Είμαι εκπρόσωπος του Δήμου στον Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.).
Είμαι Πρόεδρος της επιτροπής για την αξιοποίηση
του Στρατοπέδου Κόδρα του Δήμου Καλαμαριάς.
Είμαι εκπρόσωπος του Δήμου στο Ε.Π.Ι.
(Επιμορφωτικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο) του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

