ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Νίκος Ξανθόπουλος γεννήθηκε στην Καβάλα το 1962. Μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών του και την θητεία του στον στρατό,
δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χώρο της παροχής
ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ως ανεξάρτητος
επαγγελματίας, δραστηριότητα που συνεχίζει ως σήμερα.
Ασχολήθηκε ενεργά με τον πολιτισμό, τον συνδικαλισμό και τον
αθλητισμό από διάφορες θέσεις.
Έπαιξε ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο στην Δόξα Αμυγδαλεώνα και στην
ΑΕΚ Καβάλας, πριν ασχοληθεί με την διαιτησία ως μέλος του
Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Καβάλας.
Δραστηριοποιήθηκε πολιτιστικά και ανθρωπιστικά σε διάφορους
φορείς της πόλης, ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος της Θουκυδιδείου
Ακαδημίας.
Ενεργοποιήθηκε συνδικαλιστικά αφού υπήρξε ιδρυτικός Πρόεδρος του
Συλλόγου Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης, ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών
Ακινήτων πίσω από τις Καμάρες. Πολιτικά ενεργός μετά τα Γυμνασιακά
του χρόνια ασχολείται για πρώτη φορά με τον 1ο βαθμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης την περίοδο 1990-1994.
Το 2006 περνά στον 2ο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφού συμμετέχει
στις εκλογές της τότε Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Καβάλας- Δράμας- Ξάνθης.
Επιλέγει ως τομέα δραστηριότητας του τον 1ο βαθμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αφού το 2010 δημιουργεί με συνεργάτες του, την
ανεξάρτητη δημοτική κίνηση «Συνεργασία για την Καβάλα» και
διατυπώνει για πρώτη φορά τις θέσεις του για την ανάγκη καθιέρωσης
διακριτών ρόλων μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Γενικής
Κυβέρνησης, χωρίς κόμματα - χωρίς χρώματα, χωρίς να εμπλακεί στης
τότε Δημοτικές εκλογές.
Το 2014 αποφασίζει να συνεργαστεί με τον συνδυασμό «Ανάσα» της
Πρώην Δημάρχου Καβάλας, Κυρίας Δήμητρας Τσανάκας,
πετυχαίνοντας την εκλογή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας.
Αναλαμβάνει με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για
14 μήνες, ενώ στη συνέχεια μετακινείται ασκώντας τα καθήκοντά του
ως πρόεδρος για 28 μήνες της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Ύδρευσης
Αποχέτευσης Καβάλας.
Επικεφαλής σήμερα της παράταξης «Συνεργασία για τη Καβάλα», με
την οποία συμμετείχε στις εκλογές του Μαΐου 2019, πετυχαίνοντας την
εκλογή του στην δημαρχιακή περίοδο 2019-2023.

