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Αγαπητοί μου συμπολίτες, ξεκινώντας μαζί σας αυτή την πορεία για τον Δήμο Καλαμαριάς, ως
νέος άνθρωπος θεωρώ πρωταρχικό μου καθήκον την ειλικρινή ενημέρωση σας. Θέλω να ξέρετε
ποιος είμαι, και ποιες είναι οι θέσεις μου.
Γεννήθηκα το 1982 στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια μου αποτελείται από τον πατέρα μου
Βασίλη, την μητέρα μου Αμαλία, τις αδερφές μου Αναστασία και Μαρία.
Μεγάλωσα στην Καλαμαριά και φοίτησα στο 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο Καλαμαριάς.
Στην ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό, αγωνίστηκα στα τμήματα μπάσκετ του Απόλλωνα
Καλαμαριάς, Ποσειδώνα Καλαμαριάς και Αργοναύτη Καλαμαριάς.
Οι σπουδές μου ξεκίνησαν το 2000 από το τμήμα Πολιτικού Δομικών Έργων στις Σέρρες απ’
όπου και αποφοίτησα το 2004. Τη διετία 2005 -2007 ολοκλήρωσα με επιτυχία το Bachelor of
Civil Engineering (Beng) του Leeds University της Αγγλίας, και συνέχισα με το Master of
Science (MSc) in Infrastructure Asset Engineering and Management, το οποίο και απέκτησα το
2008.
Το 2008-2009 εκπλήρωσα την στρατιωτική μου θητεία στην Σχολή Πολέμου στον Φοίνικα
Καλαμαριάς.
Ασκώ το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού από το 2005 με ειδίκευση στην αξιολόγηση, την
επιδιόρθωση και την ενίσχυση κτιριακών εγκαταστάσεων, γεφυρών και δρόμων, με αποτέλεσμα
σήμερα να ασχολούμαι υπεύθυνα με τον κλάδο των κατασκευών και της αξιοποίησης ακινήτων.
Το 2009, επεκτείνοντας την δραστηριότητά μου και αξιολογώντας τις ανάγκες και τα
πλεονεκτήματα της ελληνικής αγοράς, ίδρυσα την εταιρεία OXYGON, η οποία πλέον κατέχει
στρατηγική θέση τόσο στην Ελληνική και την Κυπριακή αγορά όσο και στην αγορά των
Βαλκανίων, όσον αφορά προϊόντα επεξεργασίας νερού και πισίνας.
Σήμερα, η Καλαμαριά είναι πολύ πιο δυναμική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αυτό
απαιτεί να συνεχίσουμε να παλεύουμε για την υλοποίηση όλων των αναγκαίων έργων
υποδομής του δήμου μας και για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του. Δέσμευση μου
αποτελεί να προχωρήσουμε ακόμη πιο πέρα, όλοι μαζί, για μια Καλαμαριά που ευημερεί και
είναι γεμάτη ζωντάνια.
Το μέλλον μας είναι η νεολαία μας και η καινοτομία και μέσα από αυτά θα στηρίξουμε την
ανάδειξη του τόπου μας σε ένα σύγχρονο δήμο με κοινωνική ευθύνη προς τον συνάνθρωπό
μας.

