
Ωραιόκαστρο,  27.08.2020

Για πρώτη φορά εκλέχθηκε Συμπαραστάτης του Δημότη και της

Επιχείρησης στο Δ. Ωραιοκάστρου

Ο Γ. Ατματζίδης αναδείχθηκε Συμπαραστάτης μέσω τηλεδιάσκεψης με

τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος "Ψηφιακή Κάλπη Ζευς"

Για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια εκλέχθηκε Συμπαραστάτης του

Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Ωραιοκάστρου κατά τη διάρκεια

της  14ης  τακτικής  συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που

συγκλήθηκε  το  απόγευμα  της  Πέμπτης,  27  Αυγούστου  2020,  μέσω

τηλεδιάσκεψης.

Ο δήμος Ωραιοκάστρου  και  η  Αντιδημαρχία  Ψηφιακής  Πολιτικής  και

Νέας  Γενιάς  πρωτοπόρησαν  στο  θέμα  της  πραγματοποίησης  της

ψηφοφορίας, καθώς είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που διεξήγαγε

την  εκλογική  διαδικασία  με  ηλεκτρονικό  τρόπο,  χρησιμοποιώντας  το

πληροφοριακό σύστημα "Ψηφιακή Κάλπη Ζευς" του Εθνικού Δικτύου

Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ.

Πρόκειται  για  ένα  ηλεκτρονικό  σύστημα,  το  οποίο  διασφαλίζει  την

αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό

τρόπο  και  το  οποίο  έχει  χρησιμοποιηθεί  για  τη  διεξαγωγή  των

πρυτανικών εκλογών στα Πανεπιστήμια της Χώρας. 

Ο Γ. Ατματζίδης Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο

Ωραιοκάστρου διεκδίκησαν συνολικά πέντε υποψήφιοι και ειδικότερα,

κατά  αλφαβητική  σειρά,  οι:  Γιώργος  Ατματζίδης,  Ελένη  Βαβουλιώτη,

Παντελής Κοσμίδης, Αντώνιος Μπάμιατζης και Χρήστος Τσακιρίδης. Οι

υποψήφιοι  πήραν  μέρος  στην  τηλεδιάσκεψη  του  Δημοτικού

Συμβουλίου και παρουσίασαν την υποψηφιότητά τους.



Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 17 ψηφοφόροι, το σύνολο των

παρόντων  μελών  στη  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αναδείχθηκε μέσω της

πρωτοποριακής  ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας  ο  Γιώργος  Ατματζίδης,  ο

οποίος  συγκέντρωσε  15  ψήφους,  ξεπερνώντας  το  όριο  των  3/5  των

ψήφων  των  παρόντων  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  όπως

ορίζεται από το Νόμο.

Βιογραφικό Γ. Ατματζίζη

Ο  Γιώργος  Ατματζίδης  γεννήθηκε  το  1960  και  κατοικεί  μόνιμα  στο

Ωραιόκαστρο.  Είναι  παντρεμένος  με  τη  Νίκη  Λαλάτζη,  με  την  οποία

απέκτησε δύο κόρες, την Πελαγία και τη Γλυκερία.

Εργάστηκε στην Εμπορική Τράπεζα, από την οποία συνταξιοδοτήθηκε.

Στην  επαγγελματική  του  καριέρα διετέλεσε  επιθεωρητής  εσωτερικού

ελέγχου και διευθυντής καταστημάτων της τράπεζας, κατέχοντας θέσεις

ευθύνης επί είκοσι έτη. Για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα

της εργασίας του δέχθηκε έγγραφες επιβραβεύσεις από τη διοίκηση της

Εμπορικής Τράπεζας.

Μιλάει γερμανικά και αγγλικά. Έχει αναπτύξει σημαντική και πλούσια

δράση στα κοινωνικά δρώμενα του Δήμου Ωραιοκάστρου.


