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Ας γνωριστούμε...

Θέλω να γνωριστούμε και μαζί να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας.
Πίστεψε με, ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Είμαι ο Δημήτρης. Γεννήθηκα το 1983 στην Θεσσαλονίκη.
Πατέρας μου είναι ο Γεώργιος Στοΐτσας από τον Σταυρό Θεσσαλονίκης με ρίζες από την Μικρά Ασία και μητέρα 
μου η Έυα Πανοπούλου από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης με ρίζες από τον Πόντο.

Μεγάλωσα στον Σταυρό Θεσσαλονίκης, παντρεύτηκα τη σύζυγο μου Στέλλα Τριανταφύλλου και αποκτήσαμε δύο 
κόρες, την Έυα 14 ετών και την Βαλέρια 9 ετών.

Είμαι πτυχιούχος χρηματοοικονομικών και λογιστικής του Πανεπιστημίου Kingston της Μ. Βρετανίας και του ICBS 
business college Θεσσαλονίκης.
Ασκώ το επάγγελμα του λογιστή και διατηρώ δύο λογιστικά γραφεία με την ιδιότητα λογιστή Α' τάξης στον Σταυρό 
και την Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιούμαι σε όλο το νομό.

Είμαι μέλος της ένωσης φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών Θεσσαλονίκης και εκλεγμένος αντιπρόσωπος 
στην πανελλήνια ομοσπονδία φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών.

Παράλληλα με την κύρια δραστηριότητα μου, ασχολούμαι με τον τουρισμό, κατά την θερινή περίοδο, διατηρώντας 
ξενοδοχειακή μονάδα στα Νέα Βρασνά Θεσσαλονίκης.

Είμαι ενεργός πολίτης και συμμετέχω στα κοινά μέσα από δράσεις και συλλόγους. 

Από την ηλικία των 27 ετών ασχολήθηκα ενεργά με την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Το 2010 εκλέχθηκα πρώτος σε προτίμηση δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού στον οποίο συμμετείχα στον 
δήμο Βόλβης.

Ήμουν υποψήφιος δήμαρχος στις δημοτικές εκλογές το 2014 και το 2019 στον δήμο Βόλβης με υψηλότερο 
ποσοστό προτίμησης των συνδημοτών μου το 47,06%. 
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Ζητώ την ψήφο σου γιατί...

#iallagieisaiesy

#dimitrisstoitsas

Οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες, για την Ελλάδα, το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας και φυσικά εξίσου 
κρίσιμες για την περιφέρειά μας, τη Β΄ Θεσσαλονίκης. Με την ψήφο σου στο πρόσωπό μου, δίνεις δύναμη σε έναν 
νέο άνθρωπο, μακριά από αγκυλώσεις και στερεότυπα του παρελθόντος να σε εκπροσωπήσει στη Βουλή, με φωνή 
καθαρή, δυνατή, τη δική σου φωνή. Σε αυτές τις εκλογές, καλούμαστε να δώσουμε τη μάχη για την ανάταξη του 
τόπου μας, μακριά από στρεβλώσεις και λάθη του παρελθόντος, με ορίζοντα την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων, την ευημερία.

Η μέχρι τώρα πορεία μου και η επί 12 χρόνια ενασχόλησή μου με τα κοινά, αποδεικνύει ότι μπορώ και θέλω να 
υπερασπιστώ τις αρχές και τις αξίες μας, με καθαρές θέσεις και σχέσεις, χωρίς προσωπικό όφελος και με μοναδικό 
γνώμονα το κοινό συμφέρον, μακριά από συστήματα συμφερόντων. Γνωρίζω τα προβλήματα που απασχολούν την 
κοινωνία μας στον πρωτογενή τομέα, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στη δημόσια υγεία, στην παιδεία, στην 
οικονομία, στην ανάπτυξη, στην ασφάλεια, γιατί πάντα ήμουν παρών στις τοπικές κοινωνίες αναζητώντας λύσεις. 
Σήμερα δηλώνω και πάλι παρών! 

Μέσα από την επαγγελματική μου πορεία, έμαθα να πετυχαίνω τους στόχους που θέτω για την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων, την εκμετάλλευση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τον εκσυγχρονισμό, την ορθολογική διαχείριση των 
πόρων. Με αξιοκρατία, διαφάνεια, συστηματική δουλειά και πρόγραμμα.

Η προσωπική και οικογενειακή μου πορεία καταδεικνύουν το χαρακτήρα μου. Άνθρωπος εργατικός, ειλικρινής, 
δίκαιος και συνεπής. Ζω από την εργασία μου με αξιοπρέπεια, νοιάζομαι για το διπλανό μου, απολαμβάνω την 
εκτίμηση των συμπολιτών μου. 

Πιστεύω στον τόπο μας, στις δυνατότητες ανάπτυξης που έχει και είμαι έτοιμος να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της 
περιφέρειάς μας. Γνωρίζω τα προβλήματά μας. Ζω την ίδια καθημερινότητα, αντιμετωπίζω τα ίδια προβλήματα. 

Ζητώ να μου δώσεις τη δυνατότητα να αγωνιστώ για τον τόπο μας, για μια δυναμική, αποτελεσματική εκπροσώπηση 
στην επόμενη Βουλή. Να αφήσουμε πίσω αναποτελεσματικά μοντέλα εκπροσώπησης και να πάμε μπροστά. Για μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής, ένα αισιόδοξο μέλλον. 

Συμμετέχω στην παράταξη που έχει σχέδιο και μέσα από προτάσεις διεκδικεί ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για 
την πατρίδα μας και όλους τους πολίτες. Την παράταξη που ξεχωρίζει στο δημόσιο διάλογο για τις θέσεις της. 
Την παράταξη που αποτελεί τον εγγυητή της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της προόδου. 
Τώρα πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη της αλλαγής! Εσύ έχεις τη δύναμη στα χέρια σου!
Η αλλαγή είσαι εσύ!
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Διεκδικούμε για τη Β΄ Θεσσαλονίκης...

Η Β΄ Θεσσαλονίκης, ο τόπος µας, µπορεί και αξίζει περισσότερα!

Ανάπτυξη και ευημερία. Ενίσχυση του εισοδήματος, καλύτερα αμοιβόμενες εργασίες, καταπολέμηση της ανεργίας. 
Στήριξη της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, το εμπόριο, τη βιοτεχνία και 
βιομηχανία, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πράσινη ανάπτυξη. 
Τομείς στους οποίους η περιφέρεια της Β΄ Θεσσαλονίκης μπορεί να ακμάσει και να γίνει πρωτοπόρος.

Υγεία. Ζητάμε ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων και κέντρων υγείας της περιοχής. Στελέχωσή τους με 
περισσότερους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Ασθενοφόρα με το απαιτούμενο προσωπικό για την 24ωρη 
ετοιμότητα τους. Μέριμνα για τη σωστή, καθημερινή λειτουργία των αγροτικών ιατρείων, ώστε ο πολίτης να έχει την 
περίθαλψη που δικαιούται. Η πρόσβαση στην υγεία, το υπέρτατο αγαθό όλων, πρέπει να είναι άμεση και δωρεάν.

Παιδεία και εκπαίδευση. Διεκδικούμε πλήρη στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό σε πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων.  Σύγχρονα κτήρια με όλο τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Σίνδο. 
Θέλουμε τα παιδιά μας να μπορούν να μορφώνονται στον τόπο τους. Για το μέλλον τους, για το μέλλον της Ελλάδας.

Ασφάλεια. Ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων σε όλη την περιφέρεια. Σωστή αστυνόμευση σε όλες τις περιοχές με 
εκπαιδευμένους αστυνομικούς και τα απαιτούμενα μέσα, με πρωταρχικό στόχο την προστασία της ζωής και της 
περιουσίας, ώστε ο πολίτης να μπορεί να κυκλοφορεί με αίσθημα ασφάλειας, χωρίς φόβο. 

Πρωτογενής τομέας. Η στήριξη προς τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς πρέπει να είναι συνεχής, συνεπής 
και δεδομένη, με στοχευμένα μέτρα: εκμετάλλευση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μηχανισμός στήριξης του 
πρόσθετου ενεργειακού κόστους, χρηματικές αποζημιώσεις άμεσες και χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις σε 
τυχόν φυσικές καταστροφές, μπορούν και πρέπει να είναι κάποιες από τις διεκδικήσεις μας. Προώθηση καινοτόμων 
τεχνολογιών που παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής αξίας και ανταγωνιστικότητας.

Τουριστική ανάπτυξη. Ενώ οι δυνατότητες πολλών δήμων της Β΄ περιφέρειας Θεσσαλονίκης στον τουρισμό είναι 
τεράστιες, η αδιαφορία της κεντρικής διοίκησης σε αυτόν τον τομέα είναι χαρακτηριστική. Το βάρος πέφτει σε 
γειτονικούς νομούς αφήνοντας την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής στους δήμους και τις προσπάθειες των ιδιωτών. 
Διεκδικούμε λοιπόν όλα τα εργαλεία που θα εξασφαλίσουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Ενιαίο μέτωπο 
ανάπτυξης για τις παραθαλάσσιες περιοχές του Θερμαϊκού και του Στρυμωνικού κόλπου. Στροφή και σε εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός και ο τουρισμός παραδοσιακών οικισμών, μορφές που συμβάλλουν στην 
τοπική ανάπτυξη σε όλη την περιφέρεια, όλο τον χρόνο. Αξίζουμε δήμους αναπτυγμένους τουριστικά, με σύγχρονες 
παροχές, στήριξη των επενδύσεων και βλέμμα στο μέλλον.

Υποδομές. Σε συνεργασία με τους Δήμους διεκδικούμε: οδικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα, σιδηροδρομική διασύνδεση 
εντός νομού, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και απορριμάτων, τακτική συγκοινωνία κάθε οικισμού με την πόλη της  
Θεσσαλονίκης, αναπλάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις. Όλα τα παραπάνω είναι υποδομές από τις οποίες πάσχει εδώ 
και χρόνια η Β΄ Θεσσαλονίκης και είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της περιοχής. 
Η μεταφορά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το κέντρο της πόλης σε νέες εγκαταστάσεις στην περιφέρεια, 
θα δώσει νέα ώθηση όχι μόνο στην ίδια την έκθεση αλλά και στην ανάπτυξη της περιφέρειας. 
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Παθογένειες που διαιωνίζονται πρέπει επιτέλους να επιλυθούν. 

Μέριμνα για τα νέα ζευγάρια για την επίλυση του δημογραφικού 
προβλήματος. Προγράμματα Κοινωνικής κατοικίας. 

Eυκαιρίες εργασίας για τους νέους ώστε να μην ερημώσει η ύπαιθρος. 
Διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά, μέσω της 
εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της στήριξης μέσω κρατικών και 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά και το εισόδημά τους και προστασία 
της πρώτης κατοικίας όπως το ΠΑΣΟΚ πρώτο εφάρμοσε.

Φροντίδα για τους ηλικιωμένους και την ποιότητα ζωής τους. Στήριξη 
στους συνταξιούχους που υπέστησαν τόσες περικοπές τα τελευταία 
χρόνια.

Στήριξη στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στο δικαίωμά τους για 
αυτόνομη διαβίωση.

Ίσα δικαιώματα, και ίσες ευκαιρίες για όλους.



Επικοινωνία

Θεωρώ ότι η επικοινωνία μαζί σου είναι σημαντική. Είμαι εδώ για να σας ακούσω όλους, ανεξάρτητα από πολιτικές 
τοποθετήσεις, ηλικία, κοινωνική ή οικονομική κατάσταση. 

Γι αυτόν το λόγο έχουμε αναπτύξει πολλαπλούς τρόπους και κανάλια επικοινωνίας, ώστε να λαμβάνω τις προτάσεις, 
τα προβλήματα και την κριτική σας. Τις δικές μου θέσεις και προτάσεις, μπορείτε να τις παρακολουθείτε στην 
προσωπική μου ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα βρείτε παρακάτω. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου είτε στα πολιτικά μου γραφεία στη Θεσσαλονίκη και τον Σταυρό, είτε 
τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. 

ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΜΕ ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΣΟΥ

Γραφείο Θεσσαλονίκης: Πλ. Δημοκρατίας 1, 4ος όροφος, γρ. 411, 54630

Τηλέφωνο: 2310 535515

Γραφείο Σταυρού: Γ. Παπανδρέου 24, 57014

Τηλέφωνο: 23970 61884

Κινητό τηλέφωνο: 69700 91911

info@dimitrisstoitsas.gr

www.dimitrisstoitsas.gr 
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