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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με απόιπηε επηηπρία δηεμήρζεζαλ ηελ Κπξηαθή 24 Ννεκβξίνπ 2019, νη εξγαζίεο ηνπ εηήζηνπ
Σπλεδξίνπ ησλ Αληηπξνζώπσλ ηεο Οκνζπνλδίαο καο, πνπ θέηνο είραλ εθινγναπνινγηζηηθό
ραξαθηήξα. Σε θιίκα ελόηεηαο θαη νκόλνηαο, κε αγσληζηηθή θαη δηεθδηθεηηθή δηάζεζε, κε πξνηάζεηο θαη
ηδέεο, κεζηέο θαη νπζηαζηηθέο ηνπνζεηήζεηο νη Σύλεδξνη θάιπςαλ όιν ην εύξνο ησλ ελδηαθεξόλησλ θαη
θαηαζηαηηθώλ ζηόρσλ ηεο Π.Ο.Δ.
Ο Γηνηθεηηθόο απνινγηζκόο παξνπζηάζηεθε από ηνλ απεξρόκελν Πξόεδξν Χξήζην-Γεκήηξην
Τνπαιίδε κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκεξείο αλαθνξέο ζε όιεο ηηο δξάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο θαηά ηελ
ηξηεηία πνπ πέξαζε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εθδειώζεηο πξνο ηηκήλ ηεο 100εηεξίδαο. Δζηίαζε κε
έληαζε ζην επεξρόκελν Γηεζλέο Σπλέδξην γηα ην Έγθιεκα ηεο Γελνθηνλίαο πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ
Αζήλα ην ηξηήκεξν 6, 7 θαη 8 Γεθεκβξίνπ.
Τελ έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαηέζεζε ν πξόεδξνο ηεο Γηώξγνο Μαπξνκκάηεο, ελώ ν
ζπληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Γελνθηνλίαο Αιέμαλδξνο Δθξαηκίδεο παξνπζίαζε κε ηελ βνήζεηα
νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ ην επεηεηαθό ινγόηππν G θαη αλαθέξζεθε ζηηο κέρξη ηώξα ελέξγεηεο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ. Τόζν ν δηνηθεηηθόο απνινγηζκόο όζν θαη ε έθζεζε
νηθνλνκηθώλ πεπξαγκέλσλ ηεο Δ.Δ. ςεθίζηεθαλ νκόθσλα από ην ζώκα ησλ Σπλέδξσλ.
Σηε ζπλέρεηα δηεμήρζε ε εθινγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γ.Σ. θαη ηεο Δ.Δ. γηα ηελ
ηξηεηία 2019-2022, κε απόιπηε ηάμε θαη ππνδεηγκαηηθή νξγάλσζε. Τα απνηειέζκαηα ηεο θάιπεο
όξηζαλ ηνπο 14 λένπο ζπκβνύινπο πνπ καδί κε ηνπο ήδε εθιεγκέλνπο 5 πξνέδξνπο ησλ Σ.Πν.Σ. ζα
απνηειέζνπλ ην Γ.Σ. ηεο Π.Ο.Δ. Αλαιπηηθά έρνπλ σο εμήο.

Βαξπζπκηάδεο Γεώξγηνο ηνπ Νηθνιάνπ
κε 186 ςήθνπο
Δθξαηκίδεο Αιέμαλδξνο ηνπ Δπαγγέινπ
κε 129 ςήθνπο
Κπξηαθίδνπ - Βαζηιεηάδνπ Διέλε ηνπ Νηθνιάνπ κε 119 ςήθνπο
Βαζηιεηάδεο Θσκάο ηνπ Ισάλλε
κε 118 ςήθνπο
Καγθειίδεο Αληώληνο ηνπ Ιαθώβνπ
κε 95 ςήθνπο
Σσηεξηάδνπ Αζελά ηνπ Ισάλλε
κε 80 ςήθνπο
Αλησληάδεο Αλαζηάζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
κε 72 ςήθνπο
Φνπιηξάο Νηθεθόξνο ηνπ Σηπιηαλνύ
κε 71 ςήθνπο
Καπνπξηίδεο Χαξάιακπνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε 67 ςήθνπο
Παπαδόπνπινο Γεκήηξηνο ηνπ Αλδξέα
κε 64 ςήθνπο
Aιεμαλδξίδεο Σάββαο ηνπ Δπζηαζίνπ
κε 61 ςήθνπο
Κπξηαθνύ Γεώξγηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
κε 60 ςήθνπο
Ισζεθίδεο Κπξηάθνο ηνπ Γακηαλνύ
κε 58 ςήθνπο
Τζαξζηηαιίδεο Ισάλλεο ηνπ Χξήζηνπ
κε 47 ςήθνπο

Ακέζσο κεηά ν πιεηνςεθώλ ζύκβνπινο Γηώξγνο Βαξπζπκηάδεο ζπγθάιεζε ηελ πξώηε
ζπλεδξίαζε ηνπ λένπ νξγάλνπ κε απνθιεηζηηθό ζέκα ηελ ζύζηαζε ζε ζώκα. Από ηελ δηαδηθαζία
πξνέθπςε ην πξνεδξείν κε ηελ αθόινπζε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ.
Πξόεδξνο
Α' Αληηπξόεδξνο
Β’ Αληηπξόεδξνο
Γελ. Γξακκαηέαο
Τακίαο
Αλ. Γξακκαηέαο

: Γηώξγνο Βαξπζπκηάδεο
: Αιέμαλδξνο Δθξαηκίδεο
: Διέλε Βαζηιεηάδνπ
: Αζελά Σσηεξηάδνπ
: Αληώλεο Καγθειίδεο
: Νηθεθόξνο Φνπιηξάο

Μέιε:
Ακαξαληηδεο Δπζηάζηνο,Πξόεδξνο Σ.Πν.Σ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Ηπείξνπ
Γαιεγαιίδεο Παύινο, Πξόεδξνο Σ.Πν.Σ Θεζζαινλίθεο
Γεκόπνπινο Χξίζηνο, Πξόεδξνο Σ.Πν.Σ Νόηηαο Διιάδνο θαη Νήζσλ
Καηζίδεο Δπζηάζηνο, Πξόεδξνο Σ.Πν.Σ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θεζζαιίαο
Κεζαπίδεο Γξεγόξεο,Πξόεδξνο Σ.Πν.Σ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
Αιεμαλδξίδεο Σάββαο
Αλησληάδεο Αλαζηάζηνο
Βαζηιεηάδεο Θσκάο
Ισζεθίδεο Κπξηάθνο
Καπνπξηίδεο Χαξάιακπνο
Κπξηαθνύ Γεώξγηνο
Παπαδόπνπινο Γεκήηξηνο
Τζαξζηηαιίδεο Ισάλλεο
Από ηελ πιεπξά ηνπ λένπ Πξνέδξνπ επηζεκάλζεθε ε αλάγθε γηα ζπζπείξσζε όισλ ησλ
δπλάκεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ε δξαζηεξηνπνίεζε όισλ ησλ ζσκαηείσλ-κειώλ ζηελ θαηεύζπλζε
επίηεπμεο ησλ θαηαζηαηηθώλ ζηόρσλ ηεο Π.Ο.Δ., ελώ παξάιιεια έδσζε ην ζηίγκα όηη ε λέα δηνίθεζε
ζα δνπιέςεη απνθαζηζηηθά πξνο όθεινο όισλ, ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηηο 5 Πεξηθέξεηεο (Σ.Πν.Σ.)
ηεο Οκνζπνλδίαο.
Τέινο θάιεζε όια ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. λα δώζνπλ ηνλ θαιύηεξν εαπηό ηνπο γηα ηελ επηηπρία ηνπ
Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ γηα ην Έγθιεκα ηεο Γελνθηνλίαο (Αζήλα 6, 7 & 8/12).
Κιείλνληαο ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ νξγάλνπ, ν Πξόεδξνο επρήζεθε ζε όινπο θαιή δύλακε
ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.
Με εθηίκεζε
Γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην
ηεο Πακπνληηαθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδνο

Ο Πξόεδξνο
Γεώξγηνο Βαξπζπκηάδεο

Η Γεληθή Γξακκαηέαο
Αζελά Σσηεξηάδνπ

