
Υποψιφιοι Τηουρτηιϊτεσ ςτισ Αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ 2014 

 

 

 

 

Διμα Κωνςταντινιά (Ντίνα) του Χριςτου. 
Γεννικθκε και μεγάλωςε ςτα Σρίκαλα. Είναι αδειοφχοσ Βοθκόσ 

Φαρμακείου και εργάηεται ωσ υπάλλθλοσ ςτον ιδιωτικό τομζα. 

Είναι γραμματζασ ςτο Δ. του Ινςτιτοφτου Εργαςίασ τθσ 

ΓΕΕ/Παράρτθμα Θεςςαλίασ, μζλοσ  ςτο Δ. τθσ Ομοςπονδίασ 

Φαρμάκου Ελλάδοσ, μζλοσ ςτο  Δ. του Επικουρικοφ Σαμείου 

Αςφάλιςθσ Φαρμάκου Ελλάδοσ. 

Διετζλεςε Πρόεδροσ του υλλόγου Βοθκϊν Φαρμακείου & 

Φαρμακοχπαλλιλων  Σρικάλων & Καρδίτςασ. 

Από το 2009 είναι Πρόεδροσ του Εργατικοφ Κζντρου Ν. 

Σρικάλων. 

 

 

Λεπενιϊτθσ Γρθγόριοσ του Κων/νου. 
Γεννικθκε ςτα Σρίκαλα το 1964. Είναι Οικονομολόγοσ και 

εργάηεται ςτο Θεραπευτιριο Χρονίων Πακιςεων. Είναι 

επενδυτικόσ ςφμβουλοσ – λογιςτισ & εκπαιδευτικόσ ςτο 

Δθμόςιο ΙΕΚ και ςτο Κ.Δ.Β.Μ Σρικάλων. Είναι πρόεδροσ του 

υλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων του 6ου Γυμν. Σρικάλων, Γεν. 

Γραμματζασ ςτον Α.. Αςκλθπιόσ (βόλεϊ). Τπιρξε εκλεγμζνοσ 

ςτθν Σοπικι Κοινότθτα Σηιοφρτηιασ  (1999 – 2003) κακϊσ και 

υπ. δθμ. ςχζςεων ςτθν ιςτορικι Φ.Α.Σ.Α. Είναι παντρεμζνοσ με 

τθ Ροφςςα Μαρία – Μακθματικό και ζχουν δφο παιδιά. 
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          Γεννικθκε το 1975 ςτα Σρίκαλα  όπου και ηει μζχρι ςιμερα.  Είναι κάτοχοσ δυο 

πτυχίων αγγλικϊν και ενόσ  μθχανογραφθμζνθσ λογιςτικισ του τομζα οικονομίασ- 

διοίκθςθσ.  Από το 1995 είναι ιδιοκτιτθσ τθσ ομϊνυμθσ επιχείρθςθσ εμπορίασ οίνων 

και ποτϊν με ζδρα τον Πφργο Σρικάλων. Σο 2000 παντρεφτθκε με τθν  Αρετι Βάλλα και 

είναι πατζρασ τθσ Ελζνθσ και τθσ Διμθτρασ, μακιτριεσ Β’ Γυμναςίου και Α’ Γυμναςίου 

αντίςτοιχα. Από το 2006 είναι τακτικόσ εκελοντισ αιμοδότθσ ςυμβάλλοντασ ςτθ 

τράπεηα αίματοσ του Γ.Ν. Σρικάλων. Από το 2007 ζχει ενεργι ςυμμετοχι όςον αφορά 

το προβλιματα τθσ ςυνοικίασ του παρεμβαίνοντασ για τθν επίλυςθσ αυτϊν αλλά και 

εκφράηει τισ απόψεισ του  με αρκρογραφία ςτα Μ.Μ.Ε τθσ πόλθσ. Είναι μζλοσ του Δ. 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Σ , τθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ και αντιπρόεδροσ ςτθ ποδοςφαιρικι ομάδα του 

Α.Ο Πφργου.  



 

Κρίνοντας από τον εαυτό μου, 
πιστεύω πως θέλετε να γνωρίζετε πού θα 
δώσετε τη ψήφο σας. Η έλλειψη χρόνου 
με αναγκάζει να σας συστηθώ με αυτόν 
τον απρόσωπο τρόπο. 

Γεννήθηκα στη Λάρισα το 1983. 
Είμαι το τρίτο παιδί του Γρηγορίου και της 

Ευαγγελίας Γιαννακού. Το 2001 εισάγομαι στην Χρηματοοικονομική σχολή του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανάμεσα στους πρώτους από όπου και αποφοίτησα το 
2005. Εργαζόμενος συγχρόνως από τα 18 μου, το 2008 το ολοκλήρωσα τις 
Μεταπτυχιακές σπουδές μου στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του τμήματος 
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Από το 2010 φοιτώ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πατρών στη σχολή ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων. Μιλάω τρεις ξένες γλώσσες Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά. Από το 
2008 έως σήμερα εργάζομαι ως Οικονομολόγος σε μεγάλη ιδιωτική επιχείρηση με 
έδρα τη Λάρισα. 

Συγχρόνως ασχολούμαι με τη μελισσοτροφία και τη παραγωγή βασιλικού 
πολτού με στόχο τις εξαγωγές σε χώρες της Ανατολής. 

Σκοπός της ζωής δεν είναι η πολιτική. Αποφάσισα να πολιτευθώ για να 
μπορέσω να αντιδράσω και να πω «φτάνει πια». 

Ελάτε να ενώσουμε με ανιδιοτέλεια τις δυνάμεις μας για να πάρουμε τις τύχες 
μας στα χέρια μας. Ν’ αρχίσουμε πάλι να ονειρευόμαστε και να δώσουμε πνοή και 
δύναμη στην ελληνική επαρχία πέρα από προσωπικά συμφέροντα και φατρίες. 

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Για μια νέα αρχή. 

 

Υποσχόμενος να τιμήσω τη ψήφο σας 

Σας ευχαριστώ 

Αλεξίου ∆ημήτριος 

 

 


