


Αδαμαντίδου Μαρία 
Γεννήθηκε στην Φλώρινα.
Είναι Πτυχιούχος του ΤΕΦΑΑ Σερρών με 
ειδίκευση στην Προσαρμοσμένη Φυσική 
Αγωγή. Μιλά  Αγγλικά και Γερμανικά .
Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με
ειδίκευση στην «Κινησιολογία». Έχει 
εθελοντική δράση συμμετέχοντας στο 
πρόγραμμα εθελοντισμού των 
Παγκόσμιων Θερινών Αγώνων Special 
Olympics στην Αθήνα το 2011.
Διετέλεσε  βοηθός προπονητή στην 
πετοσφαίριση (volleyball) και εργάσθηκε 
σε ιδιωτικό γυμναστήριο. Είναι μέλος  
του συνδέσμου διαιτητών Φλώρινας και 
διαιτητεύει ως βοηθός διαιτητή. Τέλος 
είναι πιστοποιημένη από την Τράπεζα  
της Ελλάδος ως ασφαλιστική σύμβουλος 
εγγεγραμμένη στο επιμελητήριο 
Φλώρινας και διατηρεί δικό της 
ασφαλιστικό γραφείο.



Ακριτίδης Αλέξανδρος

Γεννήθηκε το 1966 στον Άγιο Βαρθολομαίο Φλώρινας. Είναι 
έγγαμος και πατέρας τριών κοριτσιών.  

Σπούδασε Νοσηλευτική στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος 
Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στον τομέα της Διοίκηση 
Μονάδων Υγείας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). 

Εργάζεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού 
Νοσοκομείου Φλώρινας. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής  ERC 
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης).

Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της ΕΑΣ Φλώρινας και  πρόεδρος του 
Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝ Φλώρινας και από το 1991 συμμετέχει 
ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Εκλέχτηκε πρόεδρος κοινότητας Αγίου Βαρθολομαίου το 1995 και 
υπηρέτησε την θέση αυτή  για 3 τετραετίες.  Από το 2003 έως το 
2010 διατέλεσε Αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου στον Δήμο Περάσματος. 

Από το 2011 μέχρι και σήμερα είναι εκλεγμένος Δημοτικός 
Σύμβουλος Δήμου Φλώρινας.  



Αλεξιάδης Νικόλαος
Γεννήθηκε στον Νέο Καύκασο Φλώρινας το 1962.

Έγγαμος με την Ιορδάνου Ελένη υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ Φλώρινας                      
με καταγωγή από την Νίκη Φλώρινας. 

Έχει δύο κόρες την Αγγελική και την Κωνσταντίνα οι οποίες σπουδάζουν 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Οικονομικό) και Παιδαγωγικό στο Α.Π.Θ. 

Είναι πτυχιούχος   της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας.

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Φλώρινας.  

Εργάζεται ως Δάσκαλος στο 1Ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας.

Από το 1998 έως 2010 διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Κάτω Κλεινών 
όπως και Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. 

Από το 2010 έως 2019 Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Φλώρινας στον 
οποίο διετέλεσε  δύο φορές Αντιδήμαρχος.



Αλεξίου Φανή

Γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1978.

Έχει ένα τέκνο.

Είναι κόρη του Παναγιώτη Αλεξίου συνταξιούχου της 
ΔΕΗ και της Αναστασίας  Αλεξίου.

Αποφοίτησε από το 1ο ΓΕΛ Φλώρινας.

Είναι απόφοιτος του ΙΕΚ με την ειδικότητα της 
Γραμματέως Νομικών Επαγγελμάτων.

Μιλά την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Lower.

Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος.

Υπήρξε μέλος του σωματείου παραδοσιακών χορών οι 
¨Λυγκηστές¨.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων του 5ου Δημ. Σχολείου. 



Αλούσης Χρήστος

Γεννήθηκε το 1964 στην Φλώρινα.

Είναι παντρεμένος με την Ρόμπη Θωμαή και έχουν 
δύο παιδιά , τον Σταύρο και τον Αριστείδη.

Είναι πτυχιούχος της Σχολής Εργοδηγών με την 
ειδικότητα του  Μηχανολόγου Μηχανικού.

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρεί 
επιχείρηση με υγρά καύσιμα και διαθέτει εταιρεία  

μεταφορών. 



Βελιάνης Κωνσταντίνος του Βασιλείου
(Ευκλείδης)

Γεννήθηκε στη Φλώρινα.

Είναι πρόεδρος Καταστημάτων Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος Φλώρινας ¨Ο Άγιος Αγαθάγγελος 

Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας επαγγελματιών 

βιοτεχνών εμπόρων Νομού Φλώρινας. 

Ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο της 

εστίασης.

Οινοποιός του WINE LYGAS.

Τα κρασιά του έχουν διακριθεί για την ποιότητά 

τους και έχουν βραβευθεί  με τρία διεθνή 

μετάλλια.



Γαϊγάνη  Χριστίνα

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μελίτη Φλώρινας και 
είναι έγγαμη και  μητέρα δύο τέκνων.

Είναι κάτοχος πτυχίου αγγλικών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ECDL.

Είναι απόφοιτος ΤΕΛ του τομέα Οικονομίας και 
Διοίκησης  καθώς και κάτοχος πτυχίου  του 
Μηχανολογικού τομέα  με ειδικότητα στις 
εγκαταστάσεις και τις κατασκευές.

Είναι υπάλληλος ΔΕΗ



Γεωργιάδου Βιολέτα 

Γεννήθηκε στην Φλώρινα το 
1965.

Ζει και εργάζεται στο 
Αμμοχώρι.

Είναι παντρεμένη με τον 
Ευάγγελο Γεωργιάδη και 

μητέρα τριών τέκνων. 

Ασχολείται επαγγελματικά με 
τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία. 



Γεωργοπούλου Νικολέτα

Είναι σύζυγος  του Γιώργου Φουδούλη  και 
μητέρα ενός τέκνου.

Μεγάλωσε στην Αυστραλία και εδώ και είκοσι 
πέντε χρόνια ζει στην Φλώρινα και διατηρεί 
επιχείρηση  στο Κρατερό Φλώρινας.

Είναι πρόεδρος του Συλλόγου του Κρατερού.

Είναι απόφοιτος Λυκείου και μιλά αγγλικά.



Γκάζγκας  Σωτήριος

Γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο.

Είναι παντρεμένος με την Αγγελική Μέλκου και έχει δύο 
παιδιά.

Ήρθε στην  Φλώρινα το 1991 και από τότε ζει στην  πόλη μας.

Δραστηριοποιείται  επαγγελματικά στον τομέα των 
κατασκευών ανακαινίσεων και ελαιοχρωματισμών.

Βορειοηπειρώτης  στην καταγωγή, αγωνίζεται για τα 
δικαιώματα των Βορειοηπειρωτών διατηρώντας στενή σχέση 

με τους Έλληνες της Αλβανίας και τις ομογενειακές 
οργανώσεις.

Είναι ενεργό μέλος της Ομοσπονδίας  Σωματείων Ελλήνων 
Βορειοηπειρωτών ο ¨Άγιος Κοσμάς¨.

Επίσης είναι μέλος του Συλλόγου Ηπειρωτών Φλώρινας ¨Η 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ¨.



Δελκούσης Πέτρος

Γεννήθηκε το 1982 στην Φλώρινα. 

Εργάστηκε ως χειριστής 
μηχανημάτων για πέντε 

χρόνια(2002-2007)στα ορυχεία της 
ευρύτερης περιοχής της δυτικής 

Μακεδονίας.

Έκτοτε και μέχρι το 2018 ήταν 
ελεύθερος επαγγελματίας 

διατηρώντας κατάστημα ειδών 
κυνηγιού και αλιείας.

Ταυτόχρονα την διετία 2016-2017 
εργάστηκε ως συμβασιούχος στον 

Δήμο Φλώρινας.



Δόλιου –Τασομήνη Αναστασία
•Είναι 30 ετών και κατάγεται από τη Μελίτη.

• Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Τασομήνη (ελ. επαγγελματία), μητέρα 2
παιδιών και ζει στους Λόφους.

• Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

• Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της
εταιρίας Tottis, στο Τμήμα Παραγωγής της εταιρίας Pami καθώς και στην
παρουσίαση και τεχνική υποστήριξη του project SMARt CHP του Α.Π.Θ.
(κινητή μονάδα αεριοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων).

• Έκανε την πρακτική της άσκηση στον βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑΦ.

• Διαθέτει άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

• Έχει διακριθεί με το βραβείο Κων/νου Κατσέα για την συγγραφή καλύτερης
μελέτης «επί πλουτοπαραγωγικών θεμάτων της Μακεδονίας» και με το
βραβείο «Η μεγάλη στιγμή για τη παιδεία» της Eurobank EFG.

• Συμμετέχει διαρκώς σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες σχετικά με την
ανακύκλωση, τις ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, την
εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και τη διαχείριση αποβλήτων.

• Φιλοδοξεί στην ανάδειξη και επίλυση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών
θεμάτων του δήμου καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης.



Δουμανίδου Σοφία 

Γεννήθηκε το 1992 στη Φλώρινα και μεγάλωσε 
σε αυτή την πόλη. Τελείωσε τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  το 2010 και αποφοίτησε από το 
τμήμα γενικής βρεφονηπιοκομίας.  

Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος.

Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου ως τεχνικός 
υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων. 

Στα πλαίσια της μαθητείας της εργάστηκε στο 
1ο βρεφονηπιακό σταθμό Φλώρινας και στη 

συνέχεια εργάστηκε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
ως υπεύθυνη τμημάτων πωλήσεων. 

Στον ελεύθερο της χρόνο προσφέρει εθελοντικά 
εργασία στο σύλλογο αερολέσχης Φλώρινας 

ούσα ενεργό μέλος της, τα τελευταία χρόνια .



Εμμανουηλίδης Αντώνιος 

Ο Αντώνης Εμμανουηλίδης του Δημητρίου και της Αλίκης

γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1976 στην Φλώρινα.

Είναι απόφοιτος ΟΑΕΔ και κατάγεται από το Αμμοχώρι

Φλώρινας.

Ως γόνος αγροτικής οικογένειας ακολούθησε το

επάγγελμα του γεωκτηνοτρόφου και διατηρεί

κτηνοτροφική μονάδα με βοοειδή στο Αμμοχώρι.

Είναι παντρεμένος με την Μαρία Μιχάλτση του Τραϊανού

και έχει δύο παιδιά τον Ιωάννη και την Ραφαηλία.



Ευαγγέλου Νικόλαος
Γεννήθηκε  στην Φλώρινα το 1970 και είναι μόνιμος κάτοικος  Τ.Δ.  Μελίτης.

Είναι Υπάλληλος της ΛΙΓΝΙΙΤΚΗΣ  ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε

Έχει καταγράψει έντονη συνδικαλιστική δράση και έχει αναπτύξει πολύ 
έντονη αυτοδιοικητική δράση.

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Φλώρινας 2015 έως 2019.

Αντιδήμαρχος  δήμου Φλώρινας 2013 έως 2014.

Αντιπρόεδρος δημοτικού συμβούλιου δήμου Μελίτης 2007-2008.

Δημοτικός σύμβουλος  2007 έως και σήμερα.

Διατέλεσε Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 
Φλώρινας.

Υπεύθ .Δημ . σχέσεων Πολιτιστικού Συλλόγου Εργαζομένων ΔΕΗ Ν. Φλώρινας 
2010 έως και σήμερα.

Αν. Ταμίας κεντρικής διοίκησης σωματείου Σπάρτακος -ΔΕΗ κλάδου 
ηλεκτρικής ενέργειας 2010 έως και σήμερα.

Κινητήρια δύναμη του για την ενασχόληση του με τα κοινά είναι η αστείρευτη 
αγάπη για την περιοχή κι η αγωνία του για το μέλλον  σ’ έναν τόπο με 
προοπτική και δυναμική.



Ζιώρδα Χριστιάνα
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Φλώρινα . 

Πατέρας της ήταν ο Ζιώρδας Κωνσταντίνος, ο οποίος 
διατέλεσε πρόεδρος στο Δ.Δ Δροσοπηγής, μητέρα της είναι η 
Ζιώρδα Αικατερίνη την οποία θαυμάζει και αποτελεί 
πρότυπο για αυτήν. 
Δραστηριοποιήθηκε από νεαρή ηλικία στον επιχειρηματικό 
τομέα, τόσο στην πόλη μας όσο και στην Θεσσαλονίκη στον 
τομέα της αισθητικής.

Επέλεξε αργότερα να συνεχίσει την ζωή της στον τόπο μας, 
δημιουργώντας την οικογένεια της, με τον Παντελή 
Ταμουτσέλη . Έφερε στον κόσμο δύο παιδιά, τον Ορφέα και 
την Κάτια, τα οποία και αποτέλεσαν εφαλτήριο ενεργής 
συμμετοχής της στα κοινά της πόλης μας.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές, της δίνουν την ευκαιρία να 
εκφράσει τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς  αλλά και τις 
ιδέες της, με δυναμισμό, ειλικρίνεια και εντιμότητα.

Υπήρξε αθλήτρια του βόλεϊ στη ΓΕ Φλώρινας και αργότερα 
στον Αριστοτέλη, έχει ενεργή συμμετοχή στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του τόπου μας.

Τα τελευταία χρόνια συνέχισε στον χώρο του αθλητισμού, ως 
αθλήτρια αλλά και ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Αντισφαίρισης 
Φλώρινας "North Grip", φέρνοντας στον 
σύλλογο διακρίσεις. 
Συμμετέχει σε πολλές δράσεις που ενισχύουν τον 
εθελοντισμό και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο ενώ η 
προστασία, η καθαριότητα και η ανάδειξη των ιδιαίτερων 
φυσικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας, είναι στους 
καθημερινούς προβληματισμούς της.
Γι' αυτό αποφάσισε να
συμμετέχει κι αυτή.



Ίνδος Άγγελος

Ο Άγγελος  Ίνδος γεννήθηκε το 1987 στην πόλη 
της Φλώρινας.

Φοίτησε στο 1ο ΤΕΕ στη Φλώρινα και 
ακολούθησε η φοίτηση του στην ΕΠΑ.Σ του 
ΟΑΕΔ. 

Αφού πρώτα έλαβε πτυχίο αναρρίχησης από τη 
σχολή Ο.Α.Λ. της Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκε 
ενεργά με το άθλημα της αναρρίχησης με το 
οποίο ασχολείται μέχρι σήμερα. 

Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στην 
επιχείρηση της οικογένειας του, στο γνωστό 
καφενείο «του Ίνδου» και σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης μας και 
πιο συγκεκριμένα σε νεολαιίστικα στέκια.



Ίνδος Φώτιος 
Γεννήθηκε και κατοικεί στο 
Μεσοχώρι .

Πτυχιούχος μηχανολόγος 
μηχανικός του Ευκλείδη.

Για πολλά χρόνια ασχολήθηκε ως 
ελεύθερος επαγγελματίας  και στη 
συνέχεια ως αυτοκινητιστής.

Υπήρξε μέλος της ΝΟΔΕ Φλώρινας.

Διετέλεσε σύμβουλος της τοπικής 
κοινότητας Μεσοχωρίου.



Ιωακειμίδης Νικόλαος
Γεννήθηκε το 1992 και μεγάλωσε στη Φλώρινα.

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης  και υποψήφιος Διδάκτορας στην ίδια Σχολή. 

Από το 2017 προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ειδικευόμενος ιατρός 
στην Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας για την 

ειδικότητα της Καρδιολογίας.

Έχει έντονη κοινωνική δράση και περιβαλλοντικές ευαισθησίες, 
σεβόμενος τα προβλήματα και τις ανάγκες των συμπολιτών του.

Είναι για πρώτη φορά υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου, 
με στόχο να εκπροσωπήσει επάξια τη νέα γενιά στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, έχοντας όραμα και ελπίδα για το μέλλον της πόλης.



Ιωαννίδης Ευάγγελος 

Αγρότης(sheep farmer).  

Έγγαμος και πατέρας δύο 

τέκνων.

Απόφοιτος του ΤΕΛ 

Φλώρινας.



Ιωαννίδης Παντελής

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Γεννήθηκε στη Νίκη Φλώρινας.

Είναι παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών.

Ασχολήθηκε ενεργά με τον αθλητισμό και υπήρξε 
ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Φλώρινα και της «ΕΛΛΑΣ» Άνω 

Καλλινίκης, ενώ αγωνίστηκε με τις μικτές ομάδες της 
Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλώρινας.

Υπηρέτησε τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη 
θέση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου 

Νεολαίας(ΤΟ.ΣΥ.Ν.) Δήμου Κάτω Κλεινών.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης 
(ΔΗΜ.ΤΟ) Νέας Δημοκρατίας Δήμου Κάτω Κλεινών.

.



Καρκαρέτσου Μαρία

Η Μαρία Καρκαρέτσου γεννήθηκε στη Φλώρινα.

Γονείς της είναι ο Γεώργιος και Γεωργία Καρκαρέτσου.

Γέννημα θρέμμα της πόλης μας, ολοκλήρωσε τις 
εγκύκλιες σπουδές  της στο ΤΕΛ Φλώρινας και απέκτησε το 

πτυχίο Οικονομίας και Διοίκησης.

Έχει γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ.

Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο σημαντικό ζήτημα των 
αδέσποτων ζώων.

Έχει αναπτύξει έντονη δράση για τη φροντίδα και την 
αξιοπρεπή   διαβίωσή  τους.

Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του φιλοζωικού σωματείου                     
¨Η ΠΑΤΟΥΣΑ¨ με έτος ίδρυσης το 2011.

Είναι μέλος  της πενταμελούς επιτροπής του Δήμου 
Φλώρινας που μεριμνά για τη διαχείριση των αδέσποτων 

ζώων της περιοχή μας.   



Καρυπίδης Νικόλαος 

Γεννήθηκε στη Φλώρινα. Είναι απόφοιτος  
Τεχνικής Σχολής Φλώρινας. Είναι 
έγγαμος και πατέρας δυο παιδιών 
.Επαγγελματικά δραστηριοποιείται ως 
ελεύθερος επαγγελματίας στον κλάδο 
εκμετάλλευσης χωματουργικών. Έχει 
διατελέσει πρόεδρος του ΑΜΣ Μελιτέας 
Μελίτης, πρόεδρος των εργαζομένων στο 
υπό κατασκευή εργοστάσιο του ΑΗΣ 
Μελίτης, πρόεδρος του σωματείου 
ιδιοκτητών φορτηγών και μηχανημάτων 
«Γαία». Στην αυτοδιοίκηση βρίσκεται από 
το 2006, αρχικά την τετραετία 2006-2010 
ως τοπικός σύμβουλος Μελίτης. Από το 
2011 έως σήμερα είναι Δημοτικός 
Σύμβουλος με δυο θητείες αντιπροέδρου 
Δημοτικού Συμβουλίου, θέση που 
υπηρετεί μέχρι σήμερα. 



Κασκαμανίδης Χρήστος 

Ο Χρήστος Κασκαμανίδης γεννήθηκε στον Τριπόταμο 
Φλώρινας. 

Αποφοίτησε από το Επαγγελματικό Λύκειο.

Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
Φλώρινας.

Ασχολήθηκε με το εμπόριο και συνεχίζει μέχρι σήμερα 
με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.

Στις Δημοτικές  Εκλογές του 2014 οι συνδημότες του 
τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους 
και τον ανέδειξαν Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας.



Κηπουρόπουλος Χαράλαμπος

Γεννήθηκε το 1955 στις Άνω Κλεινές.

Είναι απόφοιτος κατωτέρας τεχνικής σχολής 
Αθηνών, με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου 
αυτοκινήτων.

Είναι Πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου 
«Βαρνούντα».

Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρεί 
βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλου.

Διετέλεσε πρόεδρος στην Τοπική Κοινότητα 
Άνω Κλεινών για 16 χρόνια.



Κουσιπέτκου Φανή 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλώρινα, έχει μία κόρη.

Υπήρξε για δέκα χρόνια αθλήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής.

Αποφοίτησε από το 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας και σπούδασε στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ,με 
ειδικότητες τις Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες και την Ρυθμική 
Γυμναστική. Στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών της σπουδών, κάνει 
μελέτες πάνω στην Προπονητική των Αθλημάτων με έμφαση στα 
Αθλήματα Βουνού. Είναι Αρχιπροπονήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής της 
Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας. Κάθε χρόνο υλοποιεί την αθλητική εκδήλωση 
Ρυθμικής Γυμναστικής “Πατουλίδεια” της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας. Ως 
μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου ΣΕΟ Φλώρινας, ασχολείται πάνω από 
20 χρόνια με την Αναρρίχηση-Ορειβασία-Ορειβατικό Σκι. Συμμετέχει σε 
Εθνικές Αποστολές βουνών του εξωτερικού ,σε αγώνες Αναρρίχησης και 
σε συνεχόμενη κατάρτιση Σχολών βουνού από την Ελληνική Ομοσπονδία 
Αναρρίχησης Ορειβασίας. Είναι η μόνη γυναίκα Εκπαιδεύτρια 
Ορειβασίας-Αναρρίχησης στην Ελλάδα και διδάσκει σε Σχολές 
Αναρρίχησης-Ορειβασίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας σε όλη την 
Ελλάδα, στο Τμήμα Συνοδών Βουνού των ΔΙΕΚ Φλώρινας και στα 
τμήματα Αναρρίχησης του ΣΕΟ Φλώρινας. Είναι εμπνευστής και 
δημιουργός του αθλήματος της Γυμναστικής και Περιπέτειας για παιδιά 
και ενήλικες και παράλληλα ασχολείται με την ψυχαγωγία και 
προπόνηση παιδιών σε αθλητικά κατασκηνωτικά camp.



Λαζαρίδου Ευγενία
Κατάγεται από τον Πολυπλάτανο Φλώρινας και 
γεννήθηκε το 1996.

Οι γονείς της είναι ο Κώστας Λαζαρίδης και η 
Παναγίτσα Ιορδάνου.

Τελείωσε το 2ο Γενικού Λύκειο Φλώρινας.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι κάτοχος πτυχίων αγγλικών και πληροφορικής.

Την τρέχουσα περίοδο ολοκληρώνει την πρακτική 
της άσκηση στην Εθνική Τράπεζα. 



Λιάπη Μαρία
Γεννήθηκε το 1983.

Έγγαμη και μητέρα δύο τέκνων.

Πτυχιούχος Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ειδικότητας 
Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.

Την πρακτική της άσκηση την πραγματοποίησε στις Διοικητικές Υπηρεσίες του 
πρώην  Δήμου Μελίτης.

Επίσης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας εργάστηκε στο Πρωτοδικείο 
Φλώρινας. 

Κάτοχος πτυχίου από το ΙΕΚ ¨Ξυνή¨ στην ειδικότητα Τεχνικός Κομμωτικής 
Τέχνης.

Κάτοχος πτυχίου ECDL και Advanced.

Έχει γνώσεις  Αγγλικής γλώσσας. 

Οι ανησυχίες της σε θέματα υγείας πιστοποιείται από την συμμετοχή της σε 
πρόγραμμα  Αγωγής Υγείας με θέμα ¨Διατροφή – Διατροφικές συνήθειες¨

Επίσης η ενασχόλησή της με την τοπική παράδοση είναι έκδηλη λόγω της 
συμμετοχής της σε περιβαλλοντική ομάδα και στο πρόγραμμα ¨Η φύση  πηγή  
έμπνευσης και τροφοδότησης του εσωτερικού διάκοσμου των παραδοσιακών 
κτιρίων της Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος ασχολείται με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με τις πολεμικές τέχνες 
και είναι κάτοχος διπλώματος  Urkunde 1o Dan.



Λιούλιος Αντώνιος

Γεννήθηκε στη Σιταριά και εργάζεται 
στην ΔΕΗ.
Έχει αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική 
δράση:
α)Μέλος του σωματείου της ΔΕΗ  

«Σπάρτακος»
β) μέλος του Δ.Σ του Εργατικού 

Κέντρου Φλώρινας.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Σιταριάς. 
Η ενασχόλησή του  με τα πολιτιστικά 
και αθλητικά δρώμενα της περιοχής 
άφησε το αποτύπωμά του με τη  
δημιουργίας της Ακαδημίας  και της 
επίλεκτης ομάδας ποδοσφαίρου για 
τις ηλικίες Κ17-Κ21.



Μαλάμα Παρασκευή (Βούλα) 
Γεννήθηκε ,μεγάλωσε και δραστηριοποιείται στην 
πόλη της Φλώρινας. 
Είναι Τεχνολόγος Γεωπόνος με μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Εργάσθηκε στο τομέα υποστήριξης των τοπικών 
επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας 
υποστηρίζοντας ανέργους και εργαζόμενους στην 
ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 
Με συμμετοχή σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών 
έργων που στόχο είχαν την τοπική ανάπτυξη, την 
στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας.
Συμμετέχει σε προγράμματα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ είτε ως 
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων πιστοποιημένη από τον 
ΕΟΠΠΕΠ , είτε ως στέλεχος διοικητικής υποστήριξης.
Συμμετέχει ενεργά σε τοπικούς φορείς όπως η 
Εύξεινος Λέσχη, και στέκεται αρωγός σε πληθώρα 
δράσεων υποστήριξης τοπικών Συλλόγων.



Μητρόπουλος Μιχαήλ 

Ο Μιχάλης Μητρόπουλος γεννήθηκε στο 
Παρόρι Φλώρινας.

Ασχολήθηκε με τα κοινά και διετέλεσε 
Πρόεδρος του Παρορίου και αιρετό μέλος 

της ΤΕΔΚ .

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές  το 2014 ήταν 
υποψήφιος με τον συνδυασμό του 

Ευάγγελου Γκέκτση.

Ιδρυτικό μέλος της ΔΗΜΑΡ και υποψήφιος 
βουλευτής.

Πατέρας πολύτεκνης οικογένειας πέντε 
τέκνων και συνταξιούχος του δημοσίου. 



Μπαρδάκας Χρήστος
Γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1978. Πατέρας του είναι ο Παύλος και μητέρα του η Γεωργία το 

γένος Στακινού. 

Eίναι  έγγαμος με την Βράντση Σεβαστή και πατέρας δύο παιδιών. 

Απόφοιτος του 2ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας τάξεως 95΄.

Εισήλθε στην Αστυνομική Ακαδημία το 1996, ως επιτυχών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και 
υπηρετεί μέχρι σήμερα με τον βαθμό του Αρχιφύλακα.

Κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών Σλάβικων και 
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, με τίτλο πτυχιακής εργασίας : 
¨Σχεδιασμός και πολιτικές Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας : Καταγραφή μέσα από τα 
πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου (1912 – 1916)¨.

Πτυχιούχος της  Αγγλικής γλώσσας.

Έχει διατελέσει πρόεδρος του ¨Α.Μ.Σ. Μελιτεύς¨ ,πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Μελίτης και ταμίας της 
ΝΟΔΕ Φλώρινας.

Το 2011 με απόφαση του γραμματέα της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, 
ορίστηκε μέλος της επιτροπής παιδείας της παράταξης.

Μέλος του Δ.Σ. του Κ.Π.Ε. Μελίτης (2011 – 2014).

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Φλώρινας (2011 – 2019).

Αντιδήμαρχος Φλώρινας αρμόδιος για την λειτουργία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού (2013 – 2016).

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του 
Δήμου(2013 -2016).

Αντιδήμαρχος Φλώρινας αρμόδιος για την λειτουργία και τον συντονισμό όλων των 
υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού 
και της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. (2018 – 2019).

Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του 
Δήμου (2018 – 2019).



Μωυσιάδου Αναστασία

Η Μωυσιάδου Αναστασία του Χρήστου γεννήθηκε το 1972 στον 

Τροπαιούχο Φλώρινας.

Είναι παντρεμένη με τον Κοϊμτσίδη Θεοδόσιο και μητέρα 3 

παιδιών, εκ του οποίου το ένα με βαριά αναπηρία.

Είναι μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων 

ατόμων με αναπηρία της Π.Ε Φλώρινας.

Είναι Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και εργάστηκε ως 

ιδιωτική υπάλληλος, καθώς και ως αναπληρώτρια 

εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  παραρτήματος 

Φλώρινας.

Σκοπός της είναι να συνεισφέρει με όλες τις δυνάμεις της ώστε 
ο δήμος μας να γίνει προσβάσιμος για όλους τους πολίτες, 
χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς και πάντα μέσα από την 
δικαιωματική προσέγγιση, όπως ορίζει άλλωστε και η σύμβαση 
του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα  δικαιώματα.



Νεδέλκου Ηλίας

Γεννήθηκε στον Παπαγιάννη Φλώρινας.

Ολοκλήρωσε στη Φλώρινα τη φοίτησή του 
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Είναι πτυχιούχος του ΤΕΙ Λογιστών.

Ασχολήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση και 
διετέλεσε πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 

του Παπαγιάννη.

Επίσης υπήρξε πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Μορφωτικού Συλλόγου ¨Μέγας Αλέξανδρος¨

Παπαγιάννη.

Ασκεί το επάγγελμα του φοροτεχνικού.



Νίκλης Νικόλαος
Γεννήθηκε στις Κάτω Κλεινές.

Από μικρή ηλικία 
ασχολήθηκε με τον 
αθλητισμό και διακρίθηκε 
στο άλμα επί κοντώ με τον 
σύλλογο ΜΕΑΣ Τρίτων 
Θεσσαλονίκης.

Έχει κατακτήσει πανελλήνιες  
νίκες και ήταν μέλος της 
Εθνικής Ομάδας Ενόπλων 
Στίβου.

Είναι πτυχιούχος της σχολής 
εργοδηγών «Ευκλείδης».

Διετέλεσε αντιδήμαρχος του 
Καποδιστριακού Δήμου 
Κάτω Κλεινών.

Ασκεί το επάγγελμα του 
γεωκτηνοτρόφου.



Παπαγρηγορίου Γεώργιος 

Ο Γιώργος Παπαγρηγορίου γεννήθηκε στη 
Φλώρινα.

Είναι παντρεμένος με τη  Βρεφονηπιοκόμο 
Μαρίνα Μουρατίδου και έχει 3 κόρες.

Ανέπτυξε από νεαρή ηλικία έντονη πολιτική 
δράση.

Υπήρξε υπεύθυνος Μαθητικού της 
Ο.Ν.ΝΕ.Δ και  πρόεδρος της Ο.Ν.ΝΕ.Δ 
Φλώρινας.

Τιμήθηκε από τους Οννεδίτες όλης της 
Χώρας, που τον εξέλεξαν μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής της Ο.Ν.Ν.ΕΔ. σε δύο 
αλλεπάλληλα πανελλήνια συνέδρια. 

Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του τ. 
Βουλευτή Φλώρινας Χαράλαμπου 
Παπαθανασίου και Δ/ντης του Βουλευτικού 
Γραφείου του Στάθη Κωνσταντινίδη.

Εργάζεται στην Οικονομική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.



Πάργου Αναστασία

Γεννήθηκε στη Μελίτη  Φλώρινας και είναι κάτοικος 
Αρμενοχωρίου. 

Είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Μοριχοβίτη και 
μητέρα τριών παιδιών.

Είναι απόφοιτος Τ.Ε. Λυκείου.

Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας 
διατηρώντας  επιχείρηση από το 2000.



Παρδάλης Γιάννης
Γεννήθηκε στη Φλώρινα στις 3 Δεκεμβρίου του 1983.  

Είναι το τέταρτο παιδί της πολύτεκνης οικογένειας του Ιερέα Σωτηρίου Παρδάλη 
και της Μαρία Σταμέλου.

Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εργάστηκε για δύο χρόνια στον τραπεζικό τομέα ως σύμβουλος τραπεζικών 
καταθέσεων και επενδύσεων.

Από το 2007 έως και σήμερα ελεύθερος επαγγελματίας. 

Ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης έχοντας άδεια 
λογιστή. 

Μέλος του συνδέσμου Διαιτητών νομού Φλώρινας από το 2007.

Από το 2009 είναι παντρεμένος με την Ρένα Χατζηπαπαθεοδωρίδου με την 
οποία απέκτησε δύο παιδιά.

Η ενασχόληση του με τα κοινά ξεκινάει από το 1997, που υπήρξε πρόεδρος των 
μαθητικών κοινοτήτων Φλώρινας και μέλος του ΔΣ μαθητικών κοινοτήτων 
Ελλάδος. Κατά την διάρκεια των σπουδών του διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου 
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ  του Παν. Μακεδονίας και αντιπρόεδρος του συλλόγου φοιτητών. 
Ήταν  μέλος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, 
καθώς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Τέλος, από το 2008 
έως το 2010 υπήρξε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Φλώρινας.



Ρασάικος Τραϊανός
Γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1982.

Είναι γιος του Ηλία Ρασάικου και της Ελευθερίας Ρώμα.

Είναι παντρεμένος με την Μαρία Τσαλδάρη  εκπαιδευτικό και έχουν δυο 
παιδιά.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στο  Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε ενεργά με το άθλημα της Ξιφασκίας.

Πέτυχε πολλές σημαντικές διακρίσεις με κορυφαίες, την ανακήρυξη του σε 
πρωταθλητή Ελλάδας Νέων τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Το αποκορύφωμα της αθλητικής του πορείας αποτέλεσε η κλήση του στην 
Εθνική Ομάδα Ξιφασκίας. Με το εθνόσημο αγωνίστηκε στο υψηλότερο επίπεδο 

του αθλήματος και συγκεκριμένα σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και 
Βαλκανικούς Αγώνες.

Τα τελευταία 12 χρόνια δραστηριοποιείτε επιχειρηματικά στο χώρο της 
εστίασης.

Εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος στις Δημοτικές Εκλογές του2010 και του 2014.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, αντιπρόεδρος της 
ΔΕΥΑΦ και μέλος του Δ.Σ. της ΑΝ.ΦΛΩ.



Σαμαρά Ευμορφία 

Είναι κόρη του Μανώλη Σαμαρά  και της Ελένης Σουμελίδου 

και γεννήθηκε στη Φλώρινα.

Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της στη Φλώρινα.

Είναι κάτοχος πτυχίου ECDL.

Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

Έχει πολλά ενδιαφέροντα και την απασχολούν έντονα τα 

προβλήματα των νέων ανθρώπων της Φλώρινας, κυρίως  της 

ανεργίας.

Συμμετέχει στα κοινά του Δήμου για να μεταφέρει τον παλμό 

και την αγωνία της νεολαίας στο Δημοτικό Συμβούλιο 

αναζητώντας  λύσεις ουσιαστικές και βιώσιμες.



Σεκουλίδου Φανή ( Φένια)

Έγγαμη και  μητέρα δύο τέκνων.

Είναι πτυχιούχος Ε.ΠΑ.Σ στην ειδικότητα Μηχανολόγου 
Μηχανικού.

Πτυχιούχος  Τ.Ε.Λ  του Ηλεκτρολογικού Τομέα στην 
Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων .

Έχει άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
κατέχοντας το πτυχίο  του University of Cambridge.

Είναι γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας.

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, προγραμμάτων κατάρτισης και 
επιμορφωτικών ημερίδων με αντικείμενα την «Οργάνωση 
τουριστικών ομάδων για επισκέψεις και εκδρομές –
κανόνες συνοδείας ατόμων», τις «Μαθησιακές δυσκολίες  
και αντιμετώπιση τους», την «Συνεργασία Εκπαιδευτικών -
Οικογένειας».



Σερίδης Πέτρος
Γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1971 και είναι γιος του  Κωνσταντίνου 

Σερίδη και της Βασιλικής Σερίδου. 

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης στην σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. 

Εργάζεται ως Ελεύθερος Επαγγελματίας και διατηρεί γραφείο από το 
2002 στη Φλώρινα, στην οδό Ι. Άρτη 21. Το αντικείμενο της εργασίας 

του αφορά οικονομικοτεχνικές μελέτες, φορολογικά και λογιστικά 
θέματα κυρίως κεφαλαιουχικών εταιρειών. 

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Ελευθέρων 
Επαγγελματιών Ν. Φλώρινας από το 2012 έως το 2013 και ήταν 

αντιπρόσωπος του συλλόγου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε). 

Δραστηριοποιείται  ως μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας και διετέλεσε μέλος της τριμελούς Επιτροπής Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Φλώρινας. 

Ήταν Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου

Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας. 

Είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

Έχει δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο και τη Φρειδερίκη.

Όραμά του και στόχος του αποτελεί η προσφορά στην κοινωνία και 
στους Πολίτες της Πόλης μας με την συμμετοχή του στο Δημοτικό 

Συμβούλιο της Φλώρινας.

Μια Φλώρινα πιο όμορφη, πιο ζωντανή, πιο δυνατή για μας και τα 
παιδιά μας.



Σεχίδης Θεόφιλος

Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ.

Έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.

Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τον 
συνδυασμό ¨Ενότητα - Συνεργασία¨.

Ασχολείται με την παραδοσιακή  
μουσική.

Είναι πρόεδρος των παλαιμάχων 
ποδοσφαιριστών του Π.Α.Σ Φλώρινας. 

Πρόεδρος της Τ.Δ.Ε ΔΕΔΔΗΕ Φλώρινας.



Τέγας Μιχάλης
Γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1969. 

Είναι παντρεμένος με την Ατματζίδου Μαρία και έχουν δύο κορίτσια.

Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Διαχείριση Τεχνικών Έργων. 

Εργάστηκε ως Μηχανικός στην κατασκευή του εργοστασίου ΔΕΗ στο Λαύριο 
(1998-1999).

Εργάζεται από το 1999 στον Όμιλο ΟΤΕ και διετέλεσε για 12 χρόνια Προϊστάμενος 
στο Τεχνικό τμήμα ΟΤΕ Φλώρινας.

Είναι εκλεγμένο μέλος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής 
Μακεδονίας και Αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Φλώρινας.

Είναι μέλος της Ένωσης Μηχανικών Επιστημόνων ΟΤΕ, καθώς και της Πανελλήνιας 
Ένωσης Τεχνικών ΟΤΕ. 

Επίσης είναι μέλος της ΝΟΔΕ Φλώρινας.

Γνωρίζει Αγγλικά και ασχολείται με τη Βυζαντινή μουσική.



Τζίκας Ηλίας

Γεννήθηκε το 1991 στην Θεσσαλονίκη.

Είναι πτυχιούχος  Παιδαγωγικού Τμήματος  Δημοτικής 
Εκπαίδευσης.

Είναι κάτοχος πτυχίου αγγλικών.

Έχει ασχοληθεί με τις οικογενειακές επιχειρήσεις και 
διατηρεί εταιρεία με στερεά καύσιμα.



Τικταπανίδου Μαρία

Γεννήθηκε στο Αρμενοχώρι Φλώρινας το 1963.

Μεγάλωσε και διαμένει στη Φλώρινα.

Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Φλώρινας. 

Παντρεμένη με τον Γιώργο Τσακαλίδη και έχουν δύο γιούς.

Πρώην Διευθύντρια Αγροτικής Τράπεζας και Πειραιώς –
Συνταξιούχος.

Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.

Είναι μέλος του Δ.Σ. του σωματείου «Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα 
Φλώρινας»

Επίσης είναι εκλεγμένη στο Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου 
Συνταξιούχων ΑΤΕ.

Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας 

Θήτευσε στο Δ.Σ. της Ο.Τ.Ο.Ε. (Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών  
οργανώσεων  Ελλάδας

Υπήρξε  μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Α.Π. (Σύλλογος Εργαζομένων 
Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς.

Υπήρξε μέλος στην Τοπική Οργάνωση  και στη Ν.Ο.Δ.Ε. Φλώρινας της 
Νέας Δημοκρατίας. 



Τουρούντζη Λουίζα
Η Λουίζα Τουρούντζη γεννήθηκε στη Σιταριά  Φλώρινας.

Είναι παντρεμένη με τον Ζήση Στογιάννου και  είναι 
μητέρα τριών τέκνων.

Η διάσωση και η διάδοση της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς στις νέες γενιές αποτέλεσε προτεραιότητα 
της, η οποία εκδηλώθηκε με την ενεργό συμμετοχή της, 

ως ιδρυτικό μέλος, στον Πολιτιστικό Σύλλογο 

«Νέοι Ορίζοντες» Σιταριάς.

Πρωτοστάτησε στην υλοποίηση της ιδέας του 
«Παμμακεδονικού  Ανταμώματος» συλλόγων στη 

Σιταριά, που εξελίχθηκε σε θεσμό για τα πολιτιστικά 
δρώμενα σε όλη την Μακεδονία.

Είναι αιρετό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Μακεδονικών Συλλόγων και της έχει ανατεθεί η θέση της 

Οργανωτικής Υπευθύνου για την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας.



Τσαμαδός Ανδρέας
Συνταξιούχος ΙΚΑ. 

Εργάστηκε κατά το παρελθόν στον 
Ασφαλιστικό Φορέα του ΙΚΑ. 

Την τετραετία 1998 έως 2001 
διετέλεσε Νομαρχιακός σύμβουλος 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Φλώρινας.

Ένα από τα έργα που 
πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια 
της θητείας του ως Νομαρχιακός 
Σύμβουλος ήταν η λειτουργία του 

Νομαρχιακού Ωδείου Φλώρινας και 
του Παραρτήματος Αμυνταίου. 



Τσιώκας Μιχάλης
Γεννήθηκε στη Φλώρινα.

Ασχολήθηκε με τα κοινά και διετέλεσε 
Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ 
Φλώρινας και αργότερα μέλος της 
Νομαρχιακής Επιτροπής, υπεύθυνος 
του τομέα Ανάπτυξης & Εμπορίου.

Είναι μέλος της Ν.Ε του ΚΙΝ.ΑΛ. 

Δραστηριοποιήθηκε έντονα στο 
Επιμελητήριο, όπου υπήρξε εκλεγμένο 
μέλος.

Διετέλεσε Αντινομάρχης Φλώρινας.

Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Φλώρινας 
με τον συνδυασμό Ενότητα-
Συνεργασία.

Συνεχίζει την οικογενειακή επιχείρηση 
βιβλιοχαρτοπωλείου στη Φλώρινα, η 
οποία χρονολογείται από το 1976. 



Φωστηροπούλου Πετρούλα
Γεννήθηκε το 1986 στην Φλώρινα.

Είναι παντρεμένη με τον Πέτρο Σαπουντζή και μητέρα 
ενός τέκνου.

Πτυχιούχος του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου της σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του τμήματος  
Νοσηλευτικής. 

Δραστηριοποιείται σε πολιτιστικούς συλλόγους της 
περιοχής και αναπτύσσει έντονη εθελοντική δράση στους 
τομείς του περιβάλλοντος και της κοινωνικής προσφοράς. 

Έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο 
Proficiency και επίσης άριστη γνώση χειρισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.


