
 
 
 
 
 

Αντωνίου Χρήστος 
Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάσθηκε στον ιδιωτικό 
τομέα και στη συνέχεια σε υπηρεσίες των Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. (Μεταξύ των άλλων ως αξιολογητής 
επενδυτικών σχεδίων, και τελευταία επικεφαλής κλιμακίου ελέγχου ποιότητας καυσίμων). 
Από τα φοιτητικά του χρόνια εντάχθηκε πολιτικά στην ανανεωτική και ριζοσπαστική 
αριστερά. Είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας, αναπληρωτής συντονιστής 
της Νομαρχιακής Επιτροπής και υπεύθυνος του γραφείου τύπου. Έχει πλούσια 
συνδικαλιστική και κοινωνική δράση σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα του 
εργασιακού και ευρύτερου κοινωνικού του χώρου. Μέλος της Ομάδας Δράσης και 
Αλληλεγγύης Αλεξάνδρειας. Ιδρυτικό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και 

εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπίας του για τρεις συνεχείς θητείες. Παντρεμένος με την ιατρό αναισθησιολόγο Μαρία Κάρτα και 
δύο παιδιά, την Ελένη και τον Θάνο. Είναι μόνιμος κάτοικος Αλεξάνδρειας Ημαθίας.  
 
 

 

Καρασαρλίδου Φρόσω  
Γεννήθηκε το 1962 στο Γιαννακοχώρι  Νάουσας. Από το 1982 ζει και εργάζεται στη 
Νάουσα. Μέχρι το 2008 εργάστηκε στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Νάουσας. 
Σήμερα είναι ιδιοκτήτρια μιας μικρής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην 
επεξεργασία και παραγωγή αντικειμένων από γυαλί και απασχολεί επτά εργαζόμενους. 
Είναι παντρεμένη με τον Πάνο Παρχαρίδη και έχουν μια κόρη, την Βάσια. Ανέπτυξε 
έντονη συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση. 
 

 
 
 

 
 

Λαπαβίτσας Κώστας 
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κεντρική Μακεδονία, με καταγωγή από τη 
Νάουσα.Σπούδασα Οικονομικά στην Αγγλία κι εργάζομαι ως καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου με ειδίκευση στα χρηματοπιστωτικά και την ιαπωνική 
οικονομία. Έχω διδάξει σε πανεπιστήμια της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ, της Τουρκίας και 
αλλού κι έχω δουλέψει σε ιαπωνική τράπεζα.  
Το επιστημονικό μου έργο έχει διεθνή αναγνώριση και έχω συνεχή παρουσία στα 
ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ. 
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Ουρσουζίδης Γεώργιος 
Γεννήθηκα το 1961 στη Ν. Λυκογιάννη Βεροίας, οι γονείς μου αγρότες και για 15 χρόνια 
οικονομικοί μετανάστες στη Γερμανία, σήμερα συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Είμαι 
παντρεμένος με την Μαριάνθη Μήτογλου ιδιωτική υπάλληλο και έχω δύο κόρες 
φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - τμ. Περιβάλλοντος. Από 1987 είμαι Ελεύθερος 
Επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός με έδρα τη Βέροια. Υπηρέτησα από διάφορες 
θέσεις τα κοινά όπως: * Πρόεδρος Συλλόγου Μηχανικών Ν. Ημαθίας  * Δημοτικός 
σύμβουλος Δήμου Βέροιας * Μέλος Δ.Σ. Νοσοκομείου Βέροιας * Πρόεδρος Ειδικού 
Σχολείου Βέροιας *Πρόεδρος Ν. Ε. Τ.Ε.Ε. Ημαθίας  * Μέλος Διοικούσης Τ.Ε.Ε / Τ.Κ. 
Μακεδονίας * Μέλος συλλόγου «Πρωτοβουλία για το παιδί». 
 
 

 

Παπαγιαννούλη Εύη 
Γεννήθηκα και μένω στη Βέροια. Είμαι Πολιτικός Μηχανικός και ασκώ ελεύθερο επάγγελμα. Είμαι 
παντρεμένη με τον Γιάννη Χονδροματίδη κι έχουμε δύο κόρες. Διετέλεσα στέλεχος της ΕΚΟΝ Ρήγας 
Φεραίος, της φοιτητικής παράταξης  «Δημοκρατική 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 Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 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. 

 
 

 
 

Χαμπίδης Δημήτρης 
Γεννήθηκα το 1955 στο Μικρόβαλτο Κοζάνης από Αγροτο-κτηνοτροφική οικογένεια.Γεωπονική 
τμήμα αγροτικής οικονομίας κοινωνιολογίας και προγραμματισμού,  Α.Π.Θ. Παντρεμένος με την 
Ζάννη Αναστασία, νομικό, υπάλληλος του ΙΚΑ. Έχουμε δυο παιδιά, την Αθανασία γεωπόνο και τον 
Παντελή φοιτητή. 10 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα πωλητής λιπασμάτων και προϊόντων θρέψης - 
υπεύθυνος Μακεδονίας – Θράκης. 15 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας, πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. με αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα, τρόφιμα, πιστοποιήσεις, 
περιβάλλον, ανάπτυξη, επενδύσεις.  Δ.Σ. του συλλόγου της Γεωπονοδασολογικής σχολής μετά την 
μεταπολίτευση, 74-78 Δ.Σ. Συλλόγου γεωπόνων Ημαθίας Δ.Σ.  ΓΕΩΤΕΕ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ) 2 ΘΗΤΕΙΕΣ Έχω συμμετάσχει σαν εισηγητής σε δεκάδες ημερίδες από την Λιβαδειά και 
Κύμη Ευβοίας  μέχρι Καβάλα, Φλώρινα κ.λ.π με θέματα σχετικά με ποιοτικά προϊόντα, οι 
δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας στον αγροτοδιατροφικό τομέα και της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ιδρυτικό μέλος της ΚΝΕ 74-81 (Γραφείο σπουδάζουσας  Θεσσαλονίκης, 

γραφείο περιοχής Μακεδονίας-Θράκης, Γραμματέας Κ.Κ.Ε 81-85, γραμματέας Ν.Ε Φλώρινας ΚΚΕ 85-89, γραμματέας Ν.Ε. Ημαθίας, 
ιδρυτικό  στέλεχος του ΣΥΝ και ΣΥΡΙΖΑ.Συντονιστής Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ  Μέλος της γραμματέας του αγροτικού τμήματος του ΣΥΝ και 
ΣΥΡΙΖΑ.  
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