
 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι , 

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το υπηρεσιακό συμβούλιο της ΠΚΜ. έληξαν 

δίνοντας στην ΠΑΕΚ μία έδρα τακτικού μέλους(1/2) και μία αναπληρωματικού (1/2)για τους 

μόνιμους υπαλλήλους, αλλά και μία έδρα τακτικού μέλους(1/2) και  μία αναπληρωματικού (1/2) για 

τους ΙΔΑΧ υπαλλήλους. 

 

Το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι οι συνάδελφοί μας αναγνωρίζουν και εκτιμούν την όλη πορεία μας 

από την αρχή της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου μέχρι και σήμερα!! 

 

Γιατί αυξήσαμε τα ποσοστά μας, ενώ ταυτόχρονα  μικρύναμε τη διαφορά ψήφων  από την πρώτη 

παράταξη(ΠΣΚΜ) και διευρύναμε τη διαφορά ψήφων  από την τρίτη παράταξη (ΔΑΣ)!! 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής, τα αποτελέσματα αναλυτικά 

έχουν ως εξής: 

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

ΨΗΦΙΣΑΝ 1000 

ΕΓΚΥΡΑ 965 

ΑΚΥΡΑ 35 

 

ΕΛΑΒΑΝ 

1 “ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” 377 

2 “ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ” 337 

3 “ΔΑΣ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)” & 

Συνεργαζόμενοι ΠΚΜ 

251 

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

2 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΔΟΡΟΥΓΙΔΕΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

2 ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

 

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ. 

 

ΨΗΦΙΣΑΝ 201 

ΕΓΚΥΡΑ 187 

ΑΚΥΡΑ 14 

 

ΕΛΑΒΑΝ 

1 “ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” 78 

2 “ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ” 63 

3 “ΔΑΣ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)” & 

Συνεργαζόμενοι ΠΚΜ 

46 

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

2 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ 

2 ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

Η ομάδα της ΠΑΕΚ, όλοι μαζί μία γροθιά ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους που μας τίμησαν 

με την ψήφο τους και υποσχόμαστε ότι θα είμαστε η αδέσμευτη, ακηδεμόνευτη και 

εμπεριστατωμένα έτοιμη να στηρίξει τις υποθέσεις των συναδέλφων φωνή, μέσα στο υπηρεσιακό 

συμβούλιο όπως και στο πειθαρχικό συμβούλιο!! 

 

Θα φροντίσουμε  επίσης να συμβάλλουμε στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του συλλογικού 

οργάνου με τις προτάσεις μας! 

 

Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στους συναδέλφους των εφορευτικών επιτροπών και τους συναδέλφους 

της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού που έβγαλαν εις πέρας μία δύσκολη και απαιτητική 

δουλειά ,με χαμόγελο και με καλή διάθεση, παρά τις μεγάλες δυσκολίες! 

 

    

Η Γραμματεία της Π.Α.Ε.Κ. 


