
Κατάγεται από το Ζαγόρι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα. Είναι παντρεμένη και 
έχει μια κόρη. Σπούδασε στη Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.  & μετεκπαιδεύθηκε σε θέματα 
Συστημάτων Ποιότητας & Ασφάλειας και σε εξειδικευμένα θέματα κτηνιατρικών 
εργαστηριακών εξετάσεων. Εργάστηκε στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Καλεντζίου και στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Από το 2004-2009 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας, όπου 
ασχολήθηκε με την οργάνωση και την πιστοποίηση επιχειρήσεων του πρωτογενή και 
δευτερογενή τομέα. Εργάζεται στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων. Στα μαθητικά 
καικαι φοιτητικά της χρόνια ανέπτυξε πολιτική και συνδικαλιστική δράση ως μέλος της 
ΠΑΣΠ. Υπήρξε μέλος της Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.- Παράρτημα Ηπείρου & Νήσων, Ταμίας 
του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου–Παράρτημα Ηπείρου, και είναι μέλος του 
Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνίατρων Δημοσίων Υπάλληλων και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Γεννήθηκε στα Γιάννενα (καταγωγή από Κεντρικό Ζαγόρι). Είναι παντρεμένη με τον 
Ευάγγελο Μακάριο και έχει δυο κόρες. Σπούδασε Ιατρική στο ΕΚΠΑ. Εργάστηκε ως 
αγροτικός γιατρός στην Κόνιτσα.  Eιδικεύθηκε στην Παιδιατρική και εργάσθηκε ως 
επιμελήτρια του ΕΣΥ στο ΠΓΝΙ. Μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό, στο αντικείμενο της 
Παιδιατρικής Νευρολογίας και υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Ιατρική 
Σχολή του Παν. Ιωαννίνων. Είναι μέλος του Δ.Σ Ιατρικού Συλλόγου, του Δ.Σ μελών 
ΔΕΠ του Παν. Ιωαννίνων και επιστημονική σύμβουλος του Δ.Σ της ΕΛΕΠΑΠ 
Ιωαννίνων.Ιωαννίνων. Στα φοιτητικά της χρόνια ήταν μέλος της ΚΝΕ και στη συνέχεια του ΚΚΕ. 
Υπήρξε Ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές (Δ.Ιωαννιτών 2014). Είναι μέλος της Ν.Ε του 
ΣΥΡΙΖΑ και του Δ.Σ του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών. 

Γεννήθηκε στην Κοσμηρά το 1964. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία 
Μυτιλήνης. Υπηρετεί από το 1988 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είτε ως δάσκαλος 
είτε ως Δ/ντής Δημοτικού σχολείου. Κάτοχος τίτλου σπουδών 2ετούς μετεκπαίδευσης 
στο Διδασκαλείο Ιωαννίνων και μεταπτυχιακού διπλώματος στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. Δραστηριοποιήθηκε στις αυτοδιοικητικές εκλογές επί σειρά ετών, 
διετέλεσε κοινοτικός σύμβουλος Κοσμηράς και εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος του 
δήμου Ιωαννιτών το 2014 με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέλος του Δ.Σ 
ΔασκάλωνΔασκάλων και Νηπιαγωγών Ιωαννίνων, αιρετό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
(ΠΥΣΠΕ), μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ και μέλος της συντακτικής 
επιτροπής του γιαννιώτικου περιοδικού “Δείκτες εκπαίδευσης”. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος 
του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και του ΣΥΡΙΖΑ και είναι μέλος της Ν.Ε. Ιωαννίνων .

Γεννήθηκε το 1965 στα Ιωάννινα. Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής & 
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με εξειδίκευση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και εργασιακή εμπειρία σε Ελλάδα, Σουηδία και Ολλανδία. Σπούδασε επίσης 
επαγγελματίας πιλότος της Πολιτικής Αεροπορίας στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, όπου 
εργάστηκε για μία δεκαετία. Από το 2000 εργάζεται ως επαγγελματίας δύτης και 
εκπαιδευτής καταδύσεων στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, διατηρώντας σχολή 
καταδύσεων στη Λευκάδα. Είναι μέλος της Γραμματείας της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ και 
συντονιστήςσυντονιστής της Οργάνωσης Κέντρου Πόλης. Εκλεγμένος αντιπρόσωπος στο 
ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου. ́Ηταν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ιωαννίνων 
στις εκλογές του 2012. Είναι παντρεμένος με την Κλειώ Φατούρου και έχουν δύο 
παιδιά.

Γεννήθηκε το 1959, έχει μία κόρη, κατάγεται από Ραφταναίους Τζουμέρκων και Βίτσα 
Ζαγορίου και φοίτησε σε Ζωσιμαία Σχολή, Νομική Αθηνών και Εργαστήρι 
Δημοσιογραφίας. Είναι Δικηγόρος, πρώην Γραμματέας Δικηγορικού Συλλόγου 
Ιωαννίνων και συνεργάτης ΜΜΕ Αθηνών και Ιωαννίνων. Από τα μαθητικά του χρόνια 
συμμετέχει ενεργά σε δεκάδες πολιτικές πρωτοβουλίες, με έμφαση στα οικολογικά 
κινήματα υπεράσπισης νερού, δημόσιου χώρου και μνημείων και εκπροσωπεί τις 
περιβαλλοντικές οργανώσεις στο Συμβούλιο Υδάτων Ηπείρου. Ήταν υποψήφιος 
ΠεριφερειάρχηςΠεριφερειάρχης Ηπείρου το 2010 και Περιφερειακός Σύμβουλος του «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την 
Ήπειρο» καθώς και υποψήφιος Νομάρχης το 2002 με την «Κόκκινη - Πράσινη 
Παρέμβαση». Συμμετέχει στο Τμήμα Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος, υποψήφιος Βουλευτής και μέλος της ΚΕ, όπως και παλιότερα του ΚΚΕ 
Εσωτερικού – ΑΑ.

Γεννήθηκε στη Ζίτσα το 1957. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Είναι 
ψυχίατρος  Λέκτορας Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Η πολιτική του δράση αρχίζει από τα μαθητικά του χρόνια στην Αθήνα και συνεχίζεται 
μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ και του ΚΚΕ στα φοιτητικά του χρόνια στη 
Θεσσαλονίκη. Μέλος του ΣΥΝ από την ίδρυση του και για πολλά χρόνια γραμματέας 
της Ν.Ε. Ιωαννίνων. Είχε έντονη  συνδικαλιστική δράση στο χώρο της Υγείας 
(Πρόεδρος Ε.Ι.Ν.Η., μέλος Γ.Σ. της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., μέλος Δ.Σ. του Ι.Σ.Ι.). Διετέλεσε 
ΝομαρχιακόςΝομαρχιακός και Δημοτικός σύμβουλος. Eξελέγη βουλευτής το 2012. Ως βουλευτής 
ήταν μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Μόνιμης 
Επιτροπής Περιφερειών και συντονιστής στα θέματα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων.

Γεννήθηκε στα Γιάννενα, αποφοίτησε από τη Ζωσιμαία Σχολή, σπούδασε Οικονομικά 
στο ΑΠΘ με ειδίκευση στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Νομισματικές Σχέσεις και 
μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη Διαχείριση 
κρίσεων. Υπήρξε για πολλά χρόνια διευθυντικό στέλεχος  επιχειρήσεων και μέλος του 
ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Από το 2005 εργάζεται ως ελεύθερος 
επαγγελματίας- σύμβουλος εξαγωγών. Είναι συγγραφέας και τακτικός αρθρογράφος 
οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων. Υπήρξε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος 
τοτο 2010 και το 2014 και υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2012. Προέρχεται από 
το χώρο της ανανεωτικής αριστεράς και είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέλος 
του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι παντρεμένος με την παιδίατρο 
Ουρανία Σιανάβα και πατέρας δύο παιδιών.  


