ΨΗΦΙΣΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ!
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Ανεξαρτήτως της ετυμηγορίας της κάλπης στις προσεχείς εκλογές, τα επόμενα χρόνια δεν θα
είναι εύκολα για την Ελλάδα. Θα απαιτήσουν τομές, μεταρρυθμίσεις, επίπονες αλλαγές ώστε να
γίνει πράξη η ανάπτυξη, που -σαν τον ορίζοντα- είναι πάντα ορατή αλλά ποτέ δεν την φτάνουμε.
Ίσως είναι σημαντικότερο από ποτέ στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών, οι άνθρωποι που
θα καταλάβουν τα έδρανα της Βουλής ώστε να μας εκπροσωπήσουν, να επιλεγούν προσεκτικά.
Ποιοι θέλουμε να είναι; Αστέρες με λαμπερό επικοινωνιακό φόντο και δοκιμασμένη ρητορική
ή επιστήμονες ικανοί και ικανές να θέσουν στην υπηρεσία της χώρας την κατάρτιση και τη
δοκιμασμένη πρακτική τους;
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Όπως σε κάθε εκλογές, έτσι και φέτος, δημοσιεύουμε στο “Τεχνογράφημα” τα βιογραφικά
των συναδέλφων, που είναι υποψήφιοι βουλευτές στην Κεντρική Μακεδονία και σας καλούμε
να τους ψηφίσετε. Γιατί; Όπως έχουμε ξεκαθαρίσει και σε προηγούμενα αντίστοιχα τεύχη, όχι
παρακινούμενοι από συντεχνιακά ελατήρια αλλά γιατί πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη από την αρχή

Ονομάζομαι Σιαμπάνης Βασίλειος. Είμαι 32
χρόνων, Μηχανολόγος στο επάγγελμα και αγωνίζομαι τα τελευταία 2,5 χρόνια μέσα από το
κίνημα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Εργάστηκα στο κατασκευαστικό τμήμα της Elvial για 6
μήνες και από τον Σεπτέμβριο του 2003 μέχρι
και σήμερα σε μηχανουργείο στην Βιομηχανική
Α΄ Θεσσαλονίκης
Περιοχή του Σταυροχωρίου Κιλκίς. Γνωρίζω με
πόσο κόπο βγαίνει καθημερινά το μεροκάματο
και πως λειτουργεί η βιομηχανία από την μικρή
μου τα τελευταία 12 χρόνια. Ξέρετε
Αβραάμ εμπειρία
όμως πως είναι μεγάλη η διαφορά, σε σχέση με
Λαζαρίδης όσους δεν έχουν περάσει την είσοδο της βιομηχανικής παρά μόνο για ψήφους και φυσικά μόνο
Μηχανολόγος Μηχανικός,
στις εκλογές. Μπορούμε να έχουμε επιτέλους
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
ένα εκπρόσωπο της εργατικής τάξης όχι μόνο
Γεννήθηκε στο Λευκάδι Κοζάνης. Σπούδασε στα χαρτιά και στα λόγια αλλά και στην πράξη.
Μηχανολόγος Μηχανικός. Υπηρέτησε στο πολε- Τα λόγια έχουν περισσέψει στη ζωή μας και οι
μικό ναυτικό, ως βατραχάνθρωπος αλεξιπτωτι- πράξεις έχουν εξαφανιστεί . Πρέπει να πάρουστής στις υποβρύχιες καταστροφές O.Y.K. για 32 με πίσω όσα μας στέρησαν τόσα χρόνια με τις
μήνες. Ασχολήθηκε επαγγελματικά και με την ψεύτικες υποσχέσεις τους. Μαζί θα δώσουμε
φωτογραφία. Συμμετέχει από το 1981 ως και ένα τέλος σε αυτό το πολιτικό σύστημα που δεν
σήμερα σε σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης μας προσέφερε τίποτα άλλο παρά σκάνδαλα, διχόνοια και μίσος ανάμεσα μας. Για να κάνουμε
και ηγεσίας.
μαζί την αρχή για ένα νέο ξεκίνημα με αξίες, με
πράξεις, με αρχές και όχι λόγια. Είμαι μέλος:
Ημαθία
Στον τομέα Μακεδονίας Θράκης στο κίνημα των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής της Νεολαίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.

Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορ. Ελλάδος)
και εκλεγμένο μέλος στην Αντιπροσωπεία ΤΕΕ/
ΤΚΜ με τη Συσπείρωση αριστερών Μηχανικών.
Μέλος του Συντονιστικού της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ , που προσπαθεί να
συντονίσει στη Θεσσαλονίκη τους αγώνες των
Μηχανικών. Μέλος του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (ΣΕΚ) και από τα ιδρυτικά μέλη
της Αντικαπιταλιστικής Αριστερής Συσπείρωσης
για την Ανατροπή (ΑΝΤΑΡΣΥΑ).

Νίκος
Κυριακίδης
Πολιτικός Μηχανικός,
μέλος της Παρέμβασης
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Σπούδασε
στο Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών στο AΠΘ. Στη
διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων υπήρξε
συνδικαλιστής των Aριστερών Σχημάτων Φοιτητών και είχε δραστήρια συμμετοχή σε όλα τα
φοιτητικά κινήματα από το 1996 έως το 2003.
Aπό το 2003 εργάζεται στη Θεσσαλονίκη ως πολιτικός μηχανικός.

Νικόλαος
Γαλλίκας

Κώστας
Σαμδάνης

Μηχανικός Επικοινωνιών
& H/Y– Ελεύθερος Επαγγελματίας
Γεννήθηκα το 1977 στην Βέροια. Κατάγομαι από
το Κάτω Βέρμιο (από τον πατέρα μου, Δημήτριο
Γαλλίκα) και τα Μονόσπιτα Ανθεμίων (από την
μητέρα μου Μαρία Γαλλίκα- Μαστρογιαννίδου).
Είμαι απόφοιτος του Πολυκλαδικού Λυκείου
Βέροιας και πτυχιούχος Μηχανικός Επικοινωνιών του Βρετανικού Πανεπιστημίου Portsmouth
(University of Portsmouth) με μεταπτυχιακό
τίτλο στην ίδια ειδικότητα. Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία στο Πυροβολικό. Γνωρίζω
Γαλλικά και άπταιστα Αγγλικά. Με το πέρας των
στρατιωτικών μου υποχρεώσεων έχω εργαστεί
ως Μηχανικός Επικοινωνιών σε τοπική εταιρία
Τηλεπικοινωνιών και ως καθηγητής σε φροντιστήρια πληροφορικής. Σήμερα εργάζομαι στο
τμήμα λογιστηρίου σε αγροτικό συνεταιρισμό
και παράλληλα τα τελευταία 6 χρόνια σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Πιστεύω πως αυτός ο τόπος χρειάζεται νέους ανθρώπους, άφθαρτους,
με ιδέες και γνώσεις που θα συμβάλουν στην
ανατροπή του πολιτικού συστήματος που έφερε
την χώρα και την κοινωνία σε αυτή την κατάσταση. Χρειαζόμαστε ένα εθνικά κυρίαρχο έθνος
και την δημιουργία μιας κοινωνίας δικαίου, αξιοπρέπειας και ίσων ευκαιριών.
Κιλκίς

Βασίλης
Σιαμπάνης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Aρχιτέκτονας
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕΤμήμα Κ. Μακεδονίας, μέλος της Πανελλαδικής
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ιδρυτικό μέλος του
Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

B΄ Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος
Κατσιάβαλος

Ισμήνη
Γρηγοριάδου

Συνταξιούχος Μεταλλειολόγος

Tοπογράφος Mηχανικός

Διετέλεσε μέλος του ΔΣ των εργαζομένων στο
ΙΓΜΕ και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του
Τομέα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ ως συνεργαζόμενος με την Πανεπιστημονική.

Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Τοπογράφων Χαλκιδικής, ενεργό μέλος του κινήματος ενάντια στην
εξόρυξη χρυσού.
Σέρρες

Α΄ Θεσσαλονίκης

Σάκης
Κολότσιος
Mηχανολόγος
Mηχανικός, Hθοποιός

Θανάσης
Λιάβας
Συνταξιούχος Μεταλλειολόγος

Συνταξιούχος μεταλλειολόγος με δραστηριότηΓεννημένος το 1962 στα Τρίκαλα. Σπουδές στο
τα στην επιτροπή αγώνα ενάντια στην εξόρυξη
τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνιχρυσού.
κής Σχολής του ΑΠΘ. Εκλεγμένος με την ΑΚΜΗ
σε θέσεις Μέλους, Ειδικού Γραμματέα, Αντιπροέδρου και Προέδρου στο ΣΜΗΒΕ (Σύλλογος
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χρειάζεται οπωσδήποτε τούς μηχανικούς. Παράλληλα, για την ενημέρωσή σας δημοσιεύουμε και
τους συναδέλφους που έχουν συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια Επικρατείας των κομμάτων.
Για την αποστολή των βιογραφικών-και υπό την πίεση των στενών χρονοδιαγραμμάτων της μίνι
προεκλογικής περιόδου- εστάλησαν εγκαίρως (ήδη από τις 10 Ιανουαρίου, δηλαδή αμέσως μόλις
ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες) σχετικά αιτήματα στα κόμματα, χωρίς σε αρκετές περιπτώσεις
ανταπόκριση. Στη συνέχεια, αξιοποιήθηκαν οι ίδιες οι λίστες των κομμάτων σε όσες περιπτώσεις
είχαν δημοσιοποιηθεί βιογραφικά ή -όπου κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί η επαγγελματική
“ταυτότητα” των υποψηφίων (καθώς δεν αναφέρονταν στα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων τα
επαγγέλματα)- έγιναν προσωπικές επαφές με αυτούς, ώστε να στείλουν τα στοιχεία τους. Εάν
κάποιος υποψήφιος δεν υπάρχει στις παρακάτω λίστες, η συντακτική επιτροπή του ‘Τ” διαβεβαιώνει
ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν έγινε σκόπιμα. Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
παρουσιαστούν όλες οι υποψηφιότητες.
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Πιερία

Χαλκιδική

Χρήστος
Τσικούρας

Ειρήνη
Ηλιοπούλου
Αρχιτέκτονας
Υποψήφια διδάκτορας στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου, ενεργό μέλος του κινήματος για την
αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την πραγματική
δημοκρατία.

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη
Παπανδρέου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Φραγκίσκος
Ρηγόπουλος
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Μέλος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Κ.
Μακεδονίας και του Συλλόγου Διπλωματούχων
Μεταλλειολόγων. Ζει στον Πολύγυρο.

Γιάννης
Στάθης

Υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Μηχανικού Ε.Μ.Π..
Α΄ Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1973. Είναι Πολιτικός
Μηχανικός Α.Π.Θ. Παρακολούθησε και συμμετείχε σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα. Μιλάει Γερμανικά και Αγγλικά.
Είναι παντρεμένος με τη Βασιλεία Καγκασίδου,
οικονομολόγο και έχει ένα 4χρονο γιο. Διατηρεί
Τεχνικό Γραφείο στην Κατερίνη, δραστηριοποιούμενος σε Ιδιωτικά και Δημόσια Έργα. Είναι
Ενεργειακός Επιθεωρητής και Εκτιμητής Ακινήτων–Συνεργάτης της Τράπεζας Αττικής. Υπήρξε
εκλεγμένο Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ και είναι Μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Διπλ.Μηχανικών Νομού Πιερίας. Διετέλεσε Πρόεδρος του
Ινστιτούτου Στρατηγικής Ανάπτυξης Πιερίας.

Δήμητρα
Αγκαθίδου
Αρχιτέκτων

2014 Υποψηφιότητα για περιφερειακή σύμβουλος Κ. Μακεδονίας. 2011-2013 ΠρόεΤοπογράφος
δρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Θεσσαλονίκης«Ζούμε μαζί». 2010 -2014 και
Μέλος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Κ. 2006 -2010 Εκλεγμένη Δημοτική σύμβουλος
Μακεδονίας με καταγωγή από το Γομάτι. Ζει στη Θεσσαλονίκης. Μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής, Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, περιπτέΘεσσαλονίκη.
ρων κ.α. του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εκτελεστικό
μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (Δημόσια
Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων). Εκλεγμένη αντιπρόσωπος της ΠανελλήΣάββας νιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων Σ.Α.Δ.Α.Σ. ΕκλεγΤσελεπίδης μένη Γενική Γραμματέας της Ένωσης Γονέων &
Κηδεμόνων του Δ’ Δημοτικού Διαμερίσματος.
Αρχιτέκτονας
Ιδρυτικό μέλος και σημερινή διευθύντρια της
κατασκευαστικής εταιρείας «Οικο-δομή οε».
Εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενος Αρχιτέκτονας Απόφοιτη του τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πομηχανικός από το 1997 οπότε και αποφοίτησε από λυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Παντρεμένη και
το ΑΠΘ και την Επιτροπή Αγώνα Φοιτητών Αρχιτε- μητέρα ενός υπέροχου 16χρονου αγοριού. Γενκτονικής-ΕΑΑΚ. Έχει αδιάλειπτη παρουσία στις νημένη στη Θεσσαλονίκη.
κοινωνικές κινηματικές διεργασίες, και ενεργό
συμμετοχή στους συλλογικούς φορείς των μηχανικών. Επανειλημμένα έχει εκλεγεί ως εκπρόσωπος των σχημάτων της ριζοσπαστικής – αντιΒασίλης
καπιταλιστικής αριστεράς στα όργανα διοίκησης
Εμμανουηλίδης
του ΤΕΕ-ΤΚΜ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων,
στα οποία προώθησε με συνέπεια τις θέσεις της,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
τόσο για επαγγελματικά όσο και για κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ζητήματα. Ιδιαίτερα ενεργό ρόλο
είχε στη διαμόρφωση των θέσεων του ΤΕΕ-ΤΚΜ Γεννήθηκα το 1975 στην Θεσσαλονίκη, στην
ενάντια στην επέκταση της εξόρυξης χρυσού στην οποία και ζω μέχρι σήμερα. Απέκτησα το δίΒ. Χαλκιδική. Σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας πλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μητου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, μέλος χανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πατης Αντιπροσωπείας της Πανελληνίας Ένωσης νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάστηκα στον τοΑρχιτεκτόνων και μέλος των Αντιπροσωπειών του μέα της σχεδίασης, ανάπτυξης και υλοποίησης
ΤΕΕ και του ΤΕΕ-ΤΚΜ. Συμμετείχε στα ψηφοδέλ- έργων λογισμικού ως ελεύθερος επαγγελματίας
τια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλογικές μάχες της προ- και ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Εθνικό
ηγούμενης περιόδου, θεωρώντας πάντα τις εκλο- Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Μιλώ άπταιστα αγγλικά.
γές ένα βασικό πεδίο πολιτικής παρέμβασης.

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Μάκης
Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Μέλος της ΚΕ
του ΚΚΕ, υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομίας.
Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετείχε στα εκλεγμένα όργανα του φοιτητικού
κινήματος. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων και μέλος του ΔΣ του Ελληνικού
Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
Υπεύθυνος του Τμήματος Ιδεολογίας και Οικονομίας της ΚΕ του ΚΚΕ.
B΄ Θεσσαλονίκης

Νίκος
Ζώκας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Γεννήθηκε το 1957 στην Τασκένδη, Σοβιετική
Ένωση, από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και του ΔημοκρατιΣυνέχεια στη σελίδα 10
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ΨΗΦΙΣΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ!
κού Στρατού Ελλάδας. Μεγάλωσε στην Βουλγαρία,
όπου σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο
Πολυτεχνείο της πόλης Βάρνα. Επαναπατρίστηκε
το 1982 και εκ τότε ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη. Είναι πατέρας τριών παιδιών. Δραστηριοποιείται στο συνδικαλιστικό κίνημα των Μηχανικών και είναι εκλεγμένος στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και
στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Επί σειρά ετών συμμετέχει
στο κίνημα της Ειρήνης και είναι Αντιπρόεδρος
της Ελληνικής Επιτροπής για την Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).
Κιλκίς

Ιωάννης
Φαχουρίδης
Αρχιτέκτονας
Απεφοίτησε από την αρχιτεκτονική σχολή, του
Reggio Calabria (Ιταλία) την 25/02/1988. Είναι
μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος από
το 1988. Κατά την διετία 1991-1992 διετέλεσε
πρόεδρος του συλλόγου μηχανικών-εργοληπτών
δημοσίων έργων Νομού Κιλκίς. Είναι κάτοχος
πτυχίου εργοληπτών δημοσίων έργων Α’ κατηγορίας. Διατηρεί γραφείο μελετών και κατασκευών
ιδιωτικών και δημοσίων έργων στο Κιλκίς. Είναι
ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ του συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Νομού Κιλκίς και από το 2014 πρόεδρος του συλλόγου. Είναι δημοτικός σύμβουλος
στο δήμο Κιλκίς από το 2002 έως και σήμερα.

Α΄ Θεσσαλονίκης

Άννα
Κουκουδέα
Σέρρες

Πολιτικός Μηχανικός

Είναι πολιτικός μηχανικός και μέχρι πρόσφατα
στέλεχος του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ. Το ατύχημα που είχε το 1999, ενώ
εργαζόταν ως επιβλέπουσα μηχανικός στην
Εγνατία Οδό, δεν μείωσε, αντίθετα χαλύβδωσε
Μηχανολόγος Μηχανικός
τη θέλησή της για κοινωνική δραστηριότητα.
Γνώρισε σημαντικές διακρίσεις ως κολυμΓεννήθηκε στις Σέρρες το 1966 και μεγάλωσε βήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με
στο Λευκώνα Σερρών. Το 1984 εισήλθε στο τμήμα Αναπηρία «Μέγας Αλέξανδρος». Από το 2010
Μηχ/γων Μηχανικών του ΑΠΘ. Ολοκλήρωσε τις είναι μέλος της διοίκησης του Παραρτήματος
σπουδές του το 1989 και κατόπιν υπηρέτησε τη Μακεδονίας του Πανελληνίου Συλλόγου Παραστρατιωτική του θητεία. Εργάστηκε σε εργοτάξια πληγικών.
και σε βιομηχανίες. Ομιλεί την Αγγλική και Γερμανική. Στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό εντάχθηκε
το 2001. Ιδρυσε το πρώτο γραφείο του ΛΑ.Ο.Σ.
Σερρών. Στις εκλογές του 2004 ηταν υποψήφιος
Γιώργος
βουλευτής και ανακηρύχθηκε πρώτος σε σταυΟρφανός
ρούς προτιμήσεως. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 2004 .
Πολιτικός Μηχανικός,
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλίας
Πολατίδης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Πιερία

Κώστας
Καπνιάς

Γρηγόριος
Φαρμάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
Μηχανικός Η/Υ

Μηχανολόγος Μηχανικός

Γεννήθηκε στο Λιτόχωρο Πιερίας το 1987. Είναι
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Μηχανικός Η/Υ του ΑΠΘ. Σήμερα εργάζεται ως
αυτοαπασχολούμενος. Είναι μέλος του ΚΚΕ. Την
περίοδο των σπουδών του διετέλεσε κατά σειρά
ετών πρόεδρος του συλλόγου φοιτητών Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων. Ήταν επίσης μέλος της
Κοσμητείας της πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ.
Ήταν εκλεγμένος στην πανελλαδική και την εκτελεστική γραμματεία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών και στη γραμματεία Θεσσαλονίκης. Στις
δημοτικές εκλογές του 2014 ήταν υποψήφιος με
τη Λαϊκή Συσπείρωση στο δήμο Δίου-Ολύμπου.

Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο ΕΜΠ,
όπου ειδικεύτηκε στη διοίκηση παραγωγής
και στην πληροφορική. Ασχολήθηκε με την
πληροφορική σε ακαδημαϊκό επίπεδο ως
ερευνητής στο ΕΜΠ και επαγγελματικά ως
σύμβουλος σε έργα υψηλής τεχνολογίας. Το
1998 ξεκίνησε με συνεργάτες του μία καινοτομική εταιρεία επιστήμης και τεχνολογίας,
που ανέλαβε απαιτητικά έργα στατιστικής και
πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε
διεθνείς οργανισμούς, κερδίζοντας διεθνή καταξίωση. Έχει διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα του και συμμετέχει ενεργά
στο δημόσιο διάλογο, κυρίως για θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, αρθρογραφώντας στον Τύπο ή ως ομιλητής. Γεννήθηκε
το 1968.

Πολιτικός μηχανικός και μηχανολόγος μηχανικός. Σήμερα είναι υπουργός Μακεδονίας
– Θράκης. Εκλέχτηκε βουλευτής Α΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης πέντε φορές από το 1996. Θήτευσε στην τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικός
σύμβουλος Συκεών. Στο παρελθόν διετέλεσε
υφυπουργός Αθλητισμού.

Ευστράτιος (Στράτος)
Σιμόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Ήταν υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Θεσσαλονίκης και το 2012. Διετέλεσε μέχρι πρόσφατα Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων. Υπήρξε συνιδρυτής
τεχνικής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται
στην κατασκευή ιδιωτικών κυρίως έργων στην
Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες. Συμμετείχε
ως αντιπρόεδρος στη διοίκηση του Συλλόγου
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος και ως μέλος στη διοίκηση του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
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ΨΗΦΙΣΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ!
Πέλλα

Διονύσης
Σταμενίτης

ληλα υπήρξε μέλος της ΝΟΔΕ Σερρών, αναλαμβάνοντας τομείς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το 1996
εκλέχτηκε για πρώτη φορά Βουλευτής του νομού
Σερρών, για να επανεκλεγεί το 2000 πρώτος στις
προτιμήσεις του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός
Γεννήθηκε στα Γιαννιτσά το 1968. Είναι παντρεμένος με την Γεωργία Γκίκα και έχουν ένα γιο και μία
κόρη. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη πολυτεχνική σχολή του Α.Π.Θ. Συνέχισε τις σπουδές του,
στο διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ανακαίνιση,
επισκευή, συντήρηση κατασκευών” του ίδιου τμήματος. Από το 1999, ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, ως ελεύθερος επαγγελματίας,
με ειδίκευση στη διοίκηση ιδιωτικών οικοδομικών
έργων και στη δομική και λειτουργική αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων. Από το 1995 είναι μέλος
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ σήμερα
είναι μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής
Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας και της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Παραγωγής
Ιδιωτικών Έργων και Οικοδομικής Δραστηριότητας
του ΤΕΕ.

Μαλαματένια
Σπάρταλη
Χημικός Μηχανικός
Η Σπάρταλη Μαλαματένια γεννήθηκε το 1980 στην
Έδεσσα. Μεγάλωσε στον Προφήτη Ηλία και τώρα
διαμένει στην Σκύδρα με τον σύζυγο της Σαββίδη Γρηγόρη και την μόλις 8 μηνών κόρη τους.
Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Α.Π.Θ. στο τμήμα
Χημικών Μηχανικών από όπου και αποφοίτησε το
2006. Εργάστηκε στη ΔΟΥ Σκύδρας ως διοικητικό
μέλος καθώς και στον Δήμο Μενηίδος ως εξωτερικός συνεργάτης, ενώ στη συνέχεια πέρασε
στο ελεύθερο επάγγελμα όπου δραστηριοποιείται
μέχρι και σήμερα ως εξωτερικός συνεργάτης σε
βιομηχανίες και επιχειρήσεις της περιοχής.
Η πορεία της τόσο επαγγελματικά όσο και κοινωνικά αποπνέει το αίσθημα της αξιοπιστίας της
υπευθυνότητας και κυρίως της εμπιστοσύνης.

Θανάσης
Σκόκος

Α΄ Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος
Στέλεχος στο Ποτάμι από την πρώτη στιγμή.
Είναι μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος ΕΜΠ και
κάτοχος ΜΒΑ. Γεννήθηκε στην Αθήνα, ενώ από
το 1983 απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελΠολιτικός Μηχανικός
ματίας κατασκευαστής, και από το 1991 έως
και το 2004 υπήρξε συνιδρυτής, μέτοχος και
Σπούδασε και εργάζεται ως πολιτικός μηχανι- διευθύνων σύμβουλος ανώνυμης κατασκευκός. Παντρεμένη με δύο παιδιά. Έχει περάσει αστικής εταιρείας. Παράλληλα με την επιαπό πολλές θέσεις στο δήμο Καλαμαριά, όπου χειρηματική του δραστηριότητα ανέπτυξε και
πρόσφατα ήταν υποψήφια δήμαρχος. Διετέ- συνδικαλιστική, στο πλαίσιο του ΤΕΕ. Από το
λεσε Πρόεδρος του Ιστορικού αρχείου προ- 1992 έως και το 1995 ήταν αιρετός πρόεδρος
σφυγικού ελληνισμού (2003-2004), Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ.
της ΔΑΕΚ (2004), Πρόεδρος της ΔΕΤΠΑΚ, και
Α΄ Θεσσαλονίκης
συμμετείχε σε πλήθος πρωτοβουλιών και δράσεων για την Καλαμαριά.

Αμαλία
Πασαλίδου

Χαλκιδική

Ιωάννης
Ζέππος

Φωτεινή (Νιόβη)
Παυλίδου
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος,
Μηχανικός

Η Φωτεινή-Νιόβη Παυλίδου είναι καθηγήτρια
στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ με εξειδίκευση
Ο Γιάννης Ζέππος γεννήθηκε στο Ν. Μαρμαρά στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών ενώ είναι μέλος
Xαλκιδικής το 1955 από γονείς πρόσφυγες Μι- του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΑΠΘ. Υπήρξε
κρασιάτες. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Πάτρας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευαπό όπου έλαβε το 1977 το πτυχίο του Μαθη- νας και Τεχνολογίας σε πολλές επιτροπές της
ματικού και στη συνέχεια το 1984 το πτυχίο Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Συμτου Πολιτικού Μηχανικού. Είναι πατέρας πέντε μετέχει ενεργά σε δράσεις για την ισότιμη συμπαιδιών. Ως μηχανικός υπήρξε μελετητής-κα- μετοχή των φύλων στην επιστήμη και τεχνολοτασκευαστής του νέου Αστυνομικού Τμήματος γία καθώς επίσης και στις προσπάθειες για τη
Ν.Μαρμαρά, μελετητής του Πυροσβεστικού μεταρρύθμιση στα πανεπιστήμια. Υπήρξε επιΚλιμακίου Ν.Μαρμαρά, μελετητής της ανα- κεφαλής του συνδυασμού “Πολίτες Μπροστά”
Σέρρες
καίνισης του Ι.Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές της
Ν.Μαρμαρά, μελετητής Βρεφονηπιακού Σταθ- Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
μού Ν.Μαρμαρά. Επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέΗμαθία
και δραστηριότητα για τα κοινά. Υπήρξε
Θεόφιλος ρον
από τους πρωτεργάτες για την υλοποίηση του
Λεονταρίδης έργου Αποχέτευσης-Ύδρευσης Ν.Μαρμαρά,
Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χαλκιδικής 1995-1996,
Πολιτικός Μηχανικός
πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος 2002-2006
Ίλια
του Δήμου Σιθωνίας, Υποψήφιος ΝομαρχιαΙωσηφίδου
Γεννήθηκε στα Κ. Πορόϊα του νομού Σερρών από κός Σύμβουλος το 2006, Πρόεδρος Συλλόγου
αγρότες γονείς. Είναι πτυχιούχος της Πολυτεχνικής Ενεργών Πολιτών Ν. Μαρμαρά, Πρόεδρος για
Πολιτικός Μηχανικός
Σχολής του Α.Π.Θ. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του πολλά χρόνια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεθητεία στο Μηχανικό του Ελληνικού Στρατού. Επαγ- μόνων Δημοτικού-Νηπιαγωγείου και Γυμνασίγελματικά ως Πολιτικός Μηχανικός δραστηριοποι- ου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά, μέλος του Συλλόγου Γεννήθηκε στη Νάουσα και είναι κόρη του
ήθηκε στην ακριτική περιοχή της Σιντικής του νο- Πολυτέκνων Ν. Χαλκιδικής. Είναι μέλος του Βαγγέλη και της Ολυμπίας Ιωσηφίδου. Σπούμού Σερρών. Από το 1990 ως το 1996 υπηρέτησε ως ΠΑΣΟΚ από το 1974 και Γραμματέας Τ.Ο. ΠΑΣυνέχεια στη σελίδα 12
Πρόεδρος της κοινότητας Κ. Ποροΐων, ενώ παράλ- ΣΟΚ Ν.Μαρμαρά 1989-1994.

Πολιτικός Μηχανικός
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Κωνσταντίνος
Κουτρούκης
Χημικός Μηχανικός

ΨΗΦΙΣΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ!
δασε με υποτροφία Πολιτικός Μηχανικός στην
πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε σαν Αντιδήμαρχος Τεχνικών στο Δήμο Νάουσας την
πενταετία 2003-2007. Από αυτή τη θέση επέβλεψε την κατασκευή των έργων του Πανεπιστημίου, του Κολυμβητηρίου, του Ανατολικού
Βερμίου, και τις αποκαταστάσεις των κτιρίων
Κόκκινου, Βέτλανς, ΠΙΚΠΑ, Μάκη, Ράιου κλπ.
Το 2006 εκλέχτηκε πρώτη σε ψήφους δημοτική σύμβουλος Νάουσας. Από το 2008 είναι
ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Είναι παντρεμένη με τον Κώστα Αποστόλου, νομικό,
οικονομολόγο, πρόεδρο της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος και έχουν τρεις κόρες, την
Αγγελική, γιατρό, την Ολυμπία, φοιτήτρια και
την Ευαγγελία, μαθήτρια.

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και ζει στο Ωραιόκαστρο. Αποφοίτησε το Γ’ Γυμνάσιο Αρρένων.
Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός
(μέλος Τ.Ε.Ε.) Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
Είναι παντρεμένος κι έχει 2 παιδιά. Στέλεχος
της νεολαίας του «Ρήγα Φεραίου» και της
Ανανεωτικής Αριστεράς. Ήταν μέλος των Δ.Σ.
στους συλλόγους Χημικών Μηχανικών και Χημικών Βιομηχανίας, Κεντρικής Μακεδονίας.
Ήταν μέλος της Γραμματείας της Β’ Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσ/νίκης, στο Συνασπισμό
της Αριστεράς. Είναι Γενικός Γραμματέας της
Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής. Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ από την ίδρυση της.
Πέλλα

Αργύρης
Λαφαζάνης
ΜηχανολόγοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός

Γεννήθηκε το 1953 στον Πολύγυρο, όπου και
κατοικεί. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο
παιδιών. Είναι διπλωματούχος ΜηχανολόγοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. ΕργάΑναστάσιος σθηκε από το 1979 ως μηχανικός και από το
ως στέλεχος και Διευθυντής της ΔΕΗ
Τόλιος 1984
Χαλκιδικής. Το 1998 παραιτήθηκε από τη θέση
Αρχιτέκτονας
του Διευθυντή της ΔΕΗ για να είναι υποψήφιος
Νομάρχης. Το 2002 εκλέχθηκε Νομάρχης ΧαλΓεννήθηκε το 1953 στη Βέροια από τον Ναου- κιδικής και το 2009 Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
σαίο Τάκη Τόλιο (Καζάκη) και την Βεροιώτισσα Παραιτήθηκε από το αξίωμα του Βουλευτή
Ευθυμία Σουσουνή. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στις 12 Φεβρουαρίου του 2012 διαφωνώντας
στο ΕΜΠ και αφού τελείωσε και την στρα- με τα προτεινόμενα μέτρα.
τιωτική του θητεία, εργάστηκε ως ελεύθερος
επαγγελματίας Αρχιτέκτων Μηχανικός, πρώτα
στην Θεσσαλονίκη και μετά το 1984 συνεχώς
Άννα
στη Βέροια αναλαμβάνοντας μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές ιδιωτικών έργων. Είναι
Αναγνωστοπούλου
παντρεμένος με την Αρχιτέκτονα Λιάνα Καραγεώργη και έχουν έναν γιό επίσης Αρχιτέκτονα
Αρχιτέκτων –
Πολεοδόμος / Χωροτάκτης
που ζει και εργάζεται στις Η.Π.Α αφού τελείωσε εκεί τις μεταπτυχιακές του σπουδές.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σήμερα
κατοικεί στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Έχει
Σέρρες
δύο παιδιά και έναν εγγονό. Είναι Αρχιτέκτων –
Πολεοδόμος / Χωροτάκτης. Μέχρι τη συνταξιοδότησή της, για 32 χρόνια, ήταν στέλεχος της
Διοίκησης (ΥΠΕΧΩΔΕ, και Εθνικό
Πασχάλης Δημόσιας
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και ΑυτοδιοίκηΛαμπαρδής σης- ΕΚΔΔΑ). Καθηγήτρια εφαρμογών στο ΤΕΙ
Πάτρας. Εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά σεμινάΜηχανολόγος Ηλεκτρολόγος,
ρια έως και σήμερα. Χρημάτισε Γενική ΓραμΣυγγραφέας
ματέας του ΕΚΔΔΑ (Τρικομματική Κυβέρνηση
Ο Πασχάλης Λαμπαρδής γεννήθηκε στις Σέρ- Συνεργασίας). Ήταν και είναι υπέρμαχη της
ρες. Σπούδασε Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος. Δια Βίου μάθησης και επιμορφώνεται μέχρι
Για τις ανάγκες της συγγραφής του βιβλίου και σήμερα. Συμμετείχε από φοιτήτρια μέχρι
“Κάθετη έξοδος”, σπούδασε ψυχολογία και ει- σήμερα, στο Πολιτικό γίγνεσθαι, μέσα από τις
δικεύτηκε σε διάφορες προσεγγίσεις. Ζει στη γραμμές της Ανανεωτικής και Δημοκρατικής
Θεσσαλονίκη και είναι ολοκληρωτικά αφιερω- Αριστεράς, στο Συνδικαλιστικό γίγνεσθαι καθώς και στο Φεμινιστικό Κίνημα. Ασχολήθηκε
μένος στην έρευνα και τη συγγραφή.
με τα «θέματα Ισότητας Φύλου», σε όλες τις
θέσεις της επαγγελματικής και άλλης δραστηριότητάς της. Ενεργοποιείται στην Αυτοδιοίκηση, ως μέλος της κίνησης «Κοινωνία Δημοτών
Παπάγου-Χολαργού» και της «Παρέμβασης
για την Αττική», με την οποία ήταν υποψήφια
στις εκλογές του 2014 για την Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση Αττικής

Χρήστος
Σαπουντζής
Πολιτικός Μηχανικός
Γεννήθηκε το 1960. Κατοικεί στην Αριδαία και
ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού
ως ελεύθερος επαγγελματίας. Δραστηριοποιείται στο χώρο της αριστεράς.

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

‘Αννα
Φιλίνη
Αρχιτέκτων /Εικαστικός
Συμμετείχε στο κίνημα για την παιδεία και
στον αντιδικτατορικό αγώνα. Είναι ενεργή στην
Αριστερά από τα μαθητικά της χρόνια ως μέλος της ΕΔΑ και μετά ως μέλος της καθοδήγησης του ΕΚΚΕ στην περίοδο της δικτατορίας
και της μεταπολίτευσης. Διετέλεσε δημοτική
σύμβουλος Αθηναίων. Ασχολείται με θέματα
Πολεοδομίας, σύγχρονης τέχνης και προστασίας του περιβάλλοντος. Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ επί σειρά ετών και του Εικαστικού Επιμελητηρίου. Συγγραφέας βιβλίων
για την Αθήνα και έχει κάνει πολλές ατομικές
εκθέσεις ζωγραφικής.
Α΄ Θεσσαλονίκης

Pία
Καλφακάκου
Πολιτικός Μηχανικός,
καθηγήτρια ΑΠΘ
Γεννήθηκε στη Καλαμάτα και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο ΑΠΘ 1971-1977. Πήρε

ενεργά μέρος στο αντιδικτατορικό φοιτητικό
κίνημα. Ήταν ανάμεσα στους 36 συλληφθέντες στις 17 Νοέμβρη 1973 και κρατήθηκε για
ένα μήνα στα υπόγεια της ασφάλειας. Μέλος
του Κεντρικού Γραφείου Θεσσαλονίκης και
του Κεντρικού Συμβουλίουτου Ρήγα Φεραίου.Πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών και μέλος του Κεντρικού
Συμβουλίου της ΕΦΕΕ 1976-77. Μέλος του
ΚΚΕ εσωτερικού . Συμμετείχε ενεργά σε κινητοποιήσεις για το άρθρο 16 ,ενάντια στο νόμο
Διαμαντοπούλου και την εκλογή συμβουλίων
Διοίκησης. Μάρτυρας στη δίκη στην υπόθεση
της ζαρντινιέρας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ 2008 και 2013-2014 ,της
Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ.20072008,και της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ 2013-2014. Το 2013 και το 2014 μέλος
της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Εκλέχτηκε δημοτική σύμβουλος Θεσ-κης το 2014 ,και είναι
γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου. Διευθύντρια του μεταπτυχιακού ΔΔΤΕ στο τμήμα
ΠΜ από το 2005 . Έχει πλήθος επιστημονικών εργασιών. Είναι παντρεμένη με τον Κώστα
Τσούρο, και έχει ένα γιό τον Δημοσθένη.

Μανώλης
Τασόγλου
Πολιτικός Μηχανικός

Σύμβουλος Ν. Θεσσαλονίκης με την αυτοδιοικητική κίνηση «Οικολογία Αλληλεγγύη» (2007
– 2010). ,μέλος των Νομαρχιακών Επιτροπών
Χωροταξίας & Πολεοδομίας, Μεταφορών &
Τεχνικού Ελέγχου και Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (2009-2010),
Μέλος του Συνασπισμού από το 1990 μέχρι
το 2007 και των Οικολόγων Πράσινων από το
2009.

Σωκράτης
Φάμελλος
Xημικός Mηχανικός
Χημικός Μηχανικός (ΑΠΘ) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Περιβάλλον. Υποψήφιος Δήμαρχος
Θέρμης, Επικεφαλής της Παρέμβασης Πολιτών.
Μέλος Δ.Σ. και Ε.Ε. της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων και της ΓΣ ΚΕΔΕ. Δημοτικός Σύμβουλος
Θέρμης από το 2006. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος,
Πρόεδρος Επιτροπής Διαβούλευσης, Πρόεδρος
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης και μέλος ΔΣ και
ΕΕ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ΚΜ. Ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Μέλος της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Β’
Θεσσαλονίκης και της Γραμματείας. Έχει διεθνή
επιστημονική δραστηριότητα σε θέματα Περιβάλλοντος, Νερού, Ανακύκλωσης και Αποβλήτων.
Διευθυντής Ανάπτυξης της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ (2001-2013). Εκλεγμένος
στη Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ/
ΤΚΜ) από το 1997 και στην Πανελλαδική Αντιπροσωπεία (2003). Επικεφαλής της παράταξης
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Διετέλεσε Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ,
μέλος Διοικούσας Επιτροπής και Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος. Μέλος του SOSTE ΤΟ
ΝΕΡΟ, του Συλλόγου Φίλων και Αλληλέγγυων της
Ελεύθερης Αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ3, της Διαδημοτικής Επιτροπής για τη Χωματερή των Ταγαράδων. Παντρεμένος με την αρχιτεκτόνισσα Πόπη
Καραγιαννίδου, πατέρας του 14χρονου Πέτρου.

Γεννήθηκε στις Συκιές το 1956 και ζει στη
Νεάπολη. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο Ξάνθης,
εργάζεται σαν κρεοπώλης. Νυμφευμένος με
τη Βάσω Πούπου, έχουν ένα γιο. Οργανώθηκε στη ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ το 1974.
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 1979.
Εκλέχθηκε στο πρώτο μεταδικτατορικό συνέδριο της Ε.Φ.Ε.Ε.. Ιδρυτικό μέλος της Ε.Χ.Ο.Ν.
και της Αυτόνομης Συσπείρωσης Ξάνθης,
συλλογικότητες που αγωνίστηκαν για την κατάργηση του Ν.815 στον τύπο και στην πράξη.
Ενεργή συμμετοχή:
• ως μέλος του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού Bios Coop.
• στην Τ.Α. ως μέλος της ΑΠΑΝ ( Αυτόνομη
Ημαθία
ΠΑρέμβαση Νεαπολιτών ) από το 1986 μέχρι
σήμερα. Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος το
2010-2014.
• στη προσπάθεια διαλόγου της αριστεράς με
Γεώργιος
την ορθόδοξη Θεολογία.
Συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια για απεΟυρσουζίδης
μπλοκή από τα μνημόνια και την κοινωνική
Πολιτικός Mηχανικός
δικαιοσύνη. Πιστεύει στις αρχές του κοινωνικού Χριστιανισμού που είναι αξίες και της
Αριστεράς.
Γεννήθηκα το 1961 στη Βέροια, είμαι παντρεμένος με την Μαριάνθη Μήτογλου ιδιωτική υπάλΒ’ Θεσσαλονίκης
ληλο και έχω δύο κόρες φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - τμ. Περιβάλλοντος.
Από 1987 είμαι Ελεύθερος Επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός με έδρα τη Βέροια. ΥπηρέτηΔήμητρα σα από διάφορες θέσεις τα κοινά όπως:
• Πρόεδρος Συλλόγου Μηχανικών Ν. Ημαθίας
Γωγάκου • Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Βέροιας
• Μέλος Δ.Σ. Νοσοκομείου Βέροιας
Aρχιτέκτων
• Πρόεδρος Ειδικού Σχολείου Βέροιας
• Πρόεδρος Ν. Ε. Τ.Ε.Ε. Ημαθίας
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Α.Π.Θ. (1985), πτυ- • Μέλος Διοικούσης Τ.Ε.Ε / Τ.Κ. Μακεδονίας
χίο παιδαγωγικών σπουδών, μεταπτυχιακό • Μέλος συλλόγου «Πρωτοβουλία για το παιδί»
στη «Βιοκλιματική αρχιτεκτονική Πόλεων και
Κτιρίων». Από το 1997 εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης.
Από τα φοιτητικά μου χρόνια δραστηριοποιΕύη
ούμαι στην κοινωνία των πολιτών, συμμετέΠαπαγιαννούλη
χοντας σε κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά
κινήματα: Μέλος του Συλλόγου Καρκινοπαθών
Πολιτικός Mηχανικός
Βορείου Ελλάδας. Ιδρυτικό μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες των Αμπελοκήπων»,
του Κέντρου Ιστορίας Αμπελοκήπων (ΚΙΑΘ), Γεννήθηκα και μένω στη Βέροια . Είμαι Πολιτιτου Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού κός Μηχανικός και ασκώ ελεύθερο επάγγελμα.
Θεσσαλονίκης Βιος-Coop, της Πρωτοβουλίας Είμαι παντρεμένη με τον Γιάννη Χονδροματίδη κι
Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγ- έχουμε δύο κόρες. Διετέλεσα στέλεχος της ΕΚΟΝ
γυα Οικονομία (ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο). Εκλεγμένη Ρήγας Φεραίος , της φοιτητικής παράταξης «ΔηΣυνοικιακή Σύμβουλος (1986 και Νομαρχιακή μοκρατική Ενότητα» και στη συνέχεια του ΚΚΕ

εσωτερικού. Υπήρξα από τα ιδρυτικά μέλη του
Συνασπισμού.
Συμμετείχα στα Δ.Σ. των συνδικαλιστικών φορέων
των μηχανικών. Συμμετείχα επί χρόνια στα Δ.Σ.
των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,ως πρόεδρος ,αντιπρόεδρος ή γραμματέας. Διετέλεσα
αντιπρόεδρος της Ενωσης Γονέων και Κηδεμόνων
Δευτεροβάθμιας Εκαίδευσης Βέροιας-Αλεξάνδρειας και υπήρξα ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Ν. Ημαθίας.
Είμαι μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας και της Ν.Ε. ΤΕΕ Ημαθίας. Είμαι
μέλος της Ν.Ε.Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνη
του τμήματος Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Πέλλα

Αικατερίνη
Ζήνα
Μηχανολόγος Μηχανικός,
Εκπαιδευτικός
Ονομάζομαι Ζήνα Αικατερίνη του Μάρκου. Γεννήθηκα το 1983 και είμαι κάτοικος Γιαννιτσών του
Νομού Πέλλας. Είμαι πτυχιούχος Μηχανολόγος
Μηχανικός – Εκπαιδευτικός (ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ,
Αθήνας). Εργάστηκα ως αναπληρώτρια καθηγήτρια από το 2006-2013 στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και σε ΙΕΚ,ΟΑΕΔ και ΚΕΚ. Συμμετείχα ενεργά σε εκπαιδευτικά προγράμματα
του ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΙ, και Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Είμαι μέλος του Ο.Λ.Τ.Ε.Ε Διατέλεσα μέλος της συντονιστικής επιτροπής αυτόνομης
φοιτητικής παράταξης 2001-2003.. Συμμετείχα
σε πολιτιστικούς συλλόγους και δρώμενα σε Γιαννιτσά. Ήμουν υποψήφια δημοτικός σύμβουλος με
την Αυτόνομη Δημοτική Κίνηση ΑΝΑΣΑ Πέλλας
την οποία στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοτικές εκλογές του 2014. Παραμένω μέλος της γραμματείας
και μέλος δημοτικής επιτροπής. Είμαι μέλος της
Συντονιστικής Επιτροπής της Οργάνωσης Μελών
Γιαννιτσών και της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας.

Γιάννης
Σηφάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Είναι 52 ετών, κάτοικος Αριδαίας Πέλλας και
πατέρας δυο παιδιών. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, με επαγγελματική απασχόληση
αρχικά μελέτες, κατασκευές ιδιωτικών και
δημοσίων έργων και τα τελευταία 17 χρόνια
αποκλειστικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κυρίως μικρά υδροηλεκτρικά έργα).
Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών
Υδροηλεκτρικών Έργων. Παλαιότερα μέλος
του ΔΣ του συλλόγου Μηχανικών Πέλλας και
στο ΔΣ του συλλόγου εργοληπτών. Μέχρι πριν
ένα μήνα πρόεδρος του Μουσικού συλλόγου
ΑΡΙΩΝ Αλμωπίας και συντονιστής της Ένωσης πολιτιστικών συλλόγων Αλμωπίας. Ακόμη
μέλος σε αρκετούς συλλόγους της περιοχής.
Υποψήφιος Δήμαρχος Αλμωπίας με το ευρύτατο σχήμα «ΑλλάΖΟΥΜΕ την Αλμωπία» και
τώρα δημοτικός σύμβουλος. Μέλος της ΚΝΕ
από το 1980 και συνδικαλιστής στον φοιτητικό
σύλλογο στο ΕΜΠ. Στο ΚΚΕ από το 1982. Από
το 1989 στην Αριδαία Πέλλας γραμματέας του
ΚΚΕ στην Αλμωπία και μέλος της Νομαρχιακής, από την αρχή της ίδρυσης του στον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ σε όργανα ευθύνης. Συμμετείχε
σε όλα τα συνέδρια και πανελλαδικές συνδιασκέψεις. Από τον Ιούλιο 2012 συντονιστής
Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αλμωπίας, τον Φεβρουάριο 2013
εκλέχθηκε συντονιστής της Ν.Ε. Πέλλας. n
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