
 

 

 

 

 

  

 

Πάσχου Αθανάσιος 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Εκλογικής Περιφέρειας Χολαργού 

 

Γεννήθηκα στην Αλιστράτη Ν. Σερρών, τελείωσα το Λύκειο Καβάλας, δημότης 

Παπάγου από το 1981, αποφοίτησα από τη ΣΣΑΣ  ως Αξιωματικός Οικονομικού, 

Υποπτέραρχος ε.α.  

ΣΠΟΥΔΑΣΑ 

-Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Θράκης).  

-Οικονομικές Επιστήμες στο Α.Π.Θ. και Πληροφορική στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. 

-Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου-Χειρισμός Κρίσεων στο Ινστιτούτο 

Ανθρωπιστικού Δικαίου (Ιταλία) του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.  

-Διεθνείς Χρηματαγορές στο «New York Institute of Finance», στη Νέα Υόρκη.  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

-Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, 2013-15.  

-Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΚ) του 

Δήμου Καβάλας όπου και πολιτεύτηκα στις δημοτικές εκλογές του 2010. 

-Υποπτέραρχος ε.α., με τελευταία θέση πριν την αποστρατεία, του Διευθυντού 

Οικονομικών Υπηρεσιών ΓΕΑ.  

-Άλλες θέσεις στο Υπουργείο Άμυνας: Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου, 

διευθυντής οικονομικού στο ΑΤΑ και ΓΕΕΘΑ, διευθυντής οικονομικής 

επιθεώρησης ΓΕΑ, τμηματάρχης Προϋπολογισμού, Στατιστικής-

Κοστολογήσεων ΓΕΑ, Οικονομικού στην 114 Πτέρυγα Μάχης. 

-Επιθεωρητής Συστημάτων Πιστοποίησης Ποιότητας κατά ISO-9001. 



-Εισηγητής στο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου στο δίκαιο εμπορικών συναλλαγών-

φορολογικά.   

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

-Μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Μακεδόνων-Θρακών Παπάγου-Χολαργού, 2011 

έως 2018.  

-Αντιπρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ από το 2013 ως σήμερα.  

-Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

-Μέλος της  Ένωσης Μακεδόνων Μεγάλης Βρετανίας.  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

-Είμαι πατέρας δύο κοριτσιών, της Κατερίνας (δικηγόρος) και της Μαρίας 

(υποψήφια διδάκτωρ Νευροβιολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών), που 

διαμένουν στο δήμο μας, ενώ η μητέρα τους και σύζυγός μου Στέλλα έφυγε 

πρόωρα μετά από αξιοπρεπή μάχη που έδωσε για την υγεία της. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 

-Πήρα την απόφαση να συμμετάσχω στις δημοτικές εκλογές του δήμου στον 

οποίο διαμένω επί 38 χρόνια, μετά από μια μεγάλη διαδρομή, επαγγελματική 

και πολιτική, στην Αθήνα, στο εξωτερικό και στην επαρχία, προκειμένου να 

συμβάλω ταπεινά όπου ζητηθεί, με την αποκτηθείσα εμπειρία και τις γνώσεις 

μου και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, στην προσπάθεια του καταξιωμένου και 

επιτυχημένου δημάρχου μας, Ηλία Αποστολόπουλου για έναν καλύτερο δήμο, 

συμμετέχοντας στο όλοι “μαζί  για την πόλη μας”, με μοναδικό στόχο τη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη θαυμάσια περιοχή που 

διαμένουμε. 

Με Σεβασμό στην κρίση σας 

Θανάσης Πάσχου   

 

Διεύθυνση  :    Μακεδονίας 90 Παπάγου,   

ΤΗΛ.                  6983500186   

e-mail          :    pashouath@yahoo.gr 
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