
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

 

Ο Μενέλαος Μαλτέζος γεννήθηκε το 1959 στην Αλεξανδρούπολη, με καταγωγή από 

τη Σαμοθράκη (ο πατέρας του) και την Καππαδοκία (η μητέρα του). 

 

Με γονείς μετανάστες στη Γερμανία (από το 1962 έως το 1986) ο Μενέλαος πέρασε 

τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια στην Αλεξανδρούπολη όπου ζει και εργάζεται 

μέχρι σήμερα. 

 

Είναι οικονομολόγος απόφοιτος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 

(σήμερα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Εργάζεται εδώ και 34 χρόνια ως ελεύθερος 

επαγγελματίας λογιστής - φοροτεχνικός - σύμβουλος επιχειρήσεων. 

 

Ως μέλος του Δ.Σ. της ναυτιλιακής εταιρείας ΣΑΟΣ, σε δύσκολες συνθήκες, 

συνέβαλλε ενεργά στην εξεύρεση λύσης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της 

Σαμοθράκης. 

 

Από τα μαθητικά του χρόνια υπήρξε στέλεχος της Αριστεράς, ενώ από το 1978 μέχρι 

το 1982 συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα. 

 

Από το 1992 εκλέγεται με ευρύτατες πλειοψηφίες στην τοπική διοίκηση του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Π.Τ. Θράκης.  

 

Επί πέντε συνεχείς θητείες (2005- 2019) διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. οπότε και 

αποφάσισε να αποχωρήσει για να συνεχίσει ως μέλος της Κεντρικής Διοίκησης πλέον 

και επικεφαλής της παράταξης Αριστερών Οικονομολόγων. 

 

Ως Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου  

πέτυχε με παρεμβάσεις του τα εξής: 

 Ένταξη χιλιάδων συνταξιούχων αγροτών στο αφορολόγητο  

 Επανένταξη στο μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας αδίκως διαγραφέντων 

κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 

 Παρατάσεις προθεσμιών φορολογικών υποχρεώσεων για τους κατοίκους της 

Σαμοθράκης μετά τη θεομηνία 

 Μελέτη για τις οικονομικές βλάβες που θα προκαλέσει η επένδυση του 

χρυσού στην περιοχή. 

 

Στο διάστημα 2015-2019 υπήρξε περιφερειακός σύμβουλος της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 

Ως περιφερειακός σύμβουλος της αντιπολίτευσης  

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

κατά την τρέχουσα θητεία ανέδειξε και αγωνίστηκε για: 

 την αντιπλημμυρική θωράκιση του Έβρου 



 την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας στο εσωτερικό και 

εξωτερικό 

 τη λειτουργία Μεγάρου Μουσικής της Περιφέρειας 

 την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της 

Περιφέρειας. 

 

Άλλες δραστηριότητες: 

 Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος για 15 χρόνια του Συλλόγου 

Οικονομολόγων - Λογιστών Ν. Έβρου 

 Μέλος του κρατικού περιφερειακού συμβουλίου έως το 2010 

 Μέλος της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης 

 Μέλος της κεντρικής εξελεγκτικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ (παράλληλο 

όργανο της κεντρικής επιτροπής) 

 Μέλος του τμήματος οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ  

 Συμμετείχε στο Δ.Σ. της Μουσικής Εταιρείας Αλεξανδρούπολης 

 Συμμετείχε στο Δ.Σ. του συλλόγου Εβριτών Φοιτητών Θεσσαλονίκης 

(1979-1982) 

 

Μιλάει αγγλικά. 

 

Είναι παντρεμένος με την Ευαγγελία Κοσμαδάκη, έχει δύο παιδιά τον Φώτη, 29 ετών, 

Πολιτικό Μηχανικό του ΕΜΠ και Οικονομολόγο, και τη Χρύσα, 26 ετών, 

τελειόφοιτη Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ.  


