ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Η Εκλογική Επιτροπή (ΕΕ) του Επιμελητηρίου Λακωνίας, η οποία συστήθηκε με την αριθ.
Πρωτ. 185384/21-08-2017 και τροποποιήθηκε με την 204604/19-09-2017 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου συνέρχεται σε συνεδρίαση για την πραγματοποίηση
των εκλογών του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Η συνεδρίαση ξεκινά την Παρασκευή 1/12/2017,
ώρα 08:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου στη Σπάρτη (ΟΕΒΕ Λακωνίας) και επί της οδού
Λυκούργου 61 και θα ολοκληρωθεί με την καταμέτρηση και ανακοίνωση των επιτυχόντων την
Κυριακή το βράδυ 3/12/2017.
Την Παρασκευή 1/12/2017 στη συνεδρίαση παρέστησαν:
- Ερασμία Κυριάκου Μπουτσικάρη, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Γυθείου, Πρόεδρος της
Εκλογικής Επιτροπής,
- Μαρία Χρηστάκη του Γεωργίου, υπάλληλος της Α.Δ.Π.ΔΕ. & Ι, ως αναπληρώτρια του
τακτικού Μέλους της Εκλογικής Επιτροπής Παναγιώτας Τριήρη
- Κακούνη Πηνελόπη του Ιωάννη, υπάλληλος της Α.Δ.Π.ΔΕ. & Ι, ως Τακτικό Μέλος της
Εκλογικής Επιτροπής
- Γκαραβέλη Ελένη του Δημητρίου, υπάλληλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, ως Τακτικό
Μέλος της Εκλογικής Επιτροπής
- Σεργιάδη Ζωή του Χρήστου, μέλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, αναπληρωματικό μέλος
λόγω κωλύματος του Τακτικού Μέλους της Εκλογικής Επιτροπής κ. Σουσάνη Ιωάννη
Χρέη εισηγητή και σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 372/92 εκτελεί, η κα. Σαλάκου Δέσποινα
του Ιωάννη, ειδική Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας.
Επίσης, ως Γραμματέας της Επιτροπής, παρέστη ο κ. Χαλουλάκος Γεώργιος, Ειδικός
Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας
Η ΕΕ, βρέθηκε σε απαρτία και λαμβάνοντας υπόψη:
 ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10-091992) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 58 του Ν.4484/2017 και σε
συνδυασμό με το Π.Δ.372/92 (ΦΕΚ 187/Α΄/02-12-1992) και το Ν 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ Α΄
171)
 Την απόφαση 94024/01-09-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα:
«Ορισμός αντιπροσώπων των τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου
Λακωνίας» με την οποία ορίζονται οι έδρες ως εξής: Τμήμα Εμπορικό 7 έδρες, Τμήμα
Υπηρεσιών 7 έδρες, Τμήμα Μεταποιητικό 6 έδρες, Τμήμα Εξαγωγικό 1 έδρα.
Ξεκινά με :
ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Η ΕΕ έλεγξε το χώρο και την τοποθέτηση των παραβάν και του λοιπού υλικού και τα βρήκε
τοποθετημένα κατάλληλα για τη διεξαγωγή των εκλογών. Έλεγξε το πρόγραμμα των εκλογών
στο server και βρήκε:
α) τον αριθμό των καταχωρισμένων στους εκλογικούς καταλόγους ανά τμήμα σύμφωνο με τον
αριθμό που περιλαμβάνεται στους εκτυπωμένους εκλογικούς καταλόγους, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ:
Εγγεγραμμένες επιχειρήσεις: 613 Εγγεγραμμένα μέλη: 739
ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ:
Εγγεγραμμένες επιχειρήσεις: 60 Εγγεγραμμένα μέλη: 63
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ:
Εγγεγραμμένες επιχειρήσεις: 413 Εγγεγραμμένα μέλη: 501
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Εγγεγραμμένες επιχειρήσεις: 975 Εγγεγραμμένα μέλη: 1132
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β) Τις καταστάσεις ψηφισάντων ανά τμήμα κενές.
Στη συνέχεια η πρόεδρος της ΕΕ εξέτασε τις κάλπες μία-μία, διαπίστωσε ότι είναι κενές και
στη συνέχεια τις σφράγισε.
Η ΕΕ κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας στις 09:00 σύμφωνα και με την πρόσκληση
που δημοσιεύθηκε.
Παρασκευή 1/12/2017, ώρα : 19:30
Η ΕΕ, αφού παρέτεινε την ψηφοφορία κατά μισή ώρα, έλεγξε το χώρο και την είσοδο της
αίθουσας και μη υπάρχοντος άλλου ψηφοφόρου που να αναμένει για να ψηφίσει κηρύσσει τη
λήξη της εκλογικής διαδικασίας για την τρέχουσα ημέρα.
Διαπιστώθηκε η ομαλή διεξαγωγή των εκλογών της πρώτης ημέρας.
1. Ελέγχθηκαν οι κάλπες, σφραγίστηκαν
2. Εκτυπώθηκαν οι καταστάσεις ψηφισάντων και ελέγχθηκαν συγκριτικά με τις υπεύθυνες
δηλώσεις, με τα εξής αποτελέσματα:
 Τμήμα Εμπορικό, ψήφισαν: 65
 Τμήμα Εξαγωγικό, ψήφισαν: 3
 Τμήμα Μεταποίηση, ψήφισαν: 48
 Τμήμα Υπηρεσιών, ψήφισαν: 88
 ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 204
3. Κλειδώθηκε η ψηφοφορία
4. συγκεντρώθηκε το εκλογικό υλικό σε φακέλους,
5. απενεργοποιήθηκαν τα μηχανήματα και
6. όλο το υλικό παραδόθηκε στην εταιρία security για τη μεταφορά του στους Μολάους και
τη φύλαξή του για την ψηφοφορία της επόμενης ημέρας.
Μολάοι, Σάββατο 2/12/2017, ώρα 08:00
στη συνεδρίαση παρέστησαν:
- Ερασμία Κυριάκου Μπουτσικάρη, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Γυθείου, Πρόεδρος της
Εκλογικής Επιτροπής,
- Τριήρη Παναγιώτα του Ιωάννη, υπάλληλος της Α.Δ.Π.ΔΕ. & Ι, ως Τακτικό Μέλος της
Εκλογικής Επιτροπής
- Κακούνη Πηνελόπη του Ιωάννη, υπάλληλος της Α.Δ.Π.ΔΕ. & Ι, ως Τακτικό Μέλος της
Εκλογικής Επιτροπής
- Γκαραβέλη Ελένη του Δημητρίου, υπάλληλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, ως Τακτικό
Μέλος της Εκλογικής Επιτροπής
- Σεργιάδη Ζωή του Χρήστου, μέλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, αναπληρωματικό μέλος
λόγω κωλύματος του Τακτικού Μέλους της Εκλογικής Επιτροπής κ. Σουσάνη Ιωάννη
Χρέη εισηγητή και σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 372/92 εκτελεί, η κα. Σαλάκου Δέσποινα
του Ιωάννη, ειδική Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας.
Επίσης, ως Γραμματέας της Επιτροπής, παρέστη ο κ. Χαλουλάκος Γεώργιος, Ειδικός
Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας
Η ΕΕ, αφού βρέθηκε σε απαρτία και παρέλαβε το χώρο και το υλικό από την εταιρία
security, έλεγξε το χώρο και την τοποθέτηση των παραβάν και του λοιπού υλικού και τα βρήκε
σωστά τοποθετημένα για τη διεξαγωγή των εκλογών. Έλεγξε το πρόγραμμα των εκλογών στο
server και βρήκε ότι τα στοιχεία συμφωνούν με όσα είχαν καταγραφεί στο τέλος της
προηγούμενης ημέρας. Στη συνέχεια η πρόεδρος της ΕΕ εξέτασε τις κάλπες μία-μία,
διαπίστωσε ότι είναι απαραβίαστες και αποσφράγισε την είσοδο.
Η ΕΕ κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας στις 09:00 σύμφωνα και με την πρόσκληση
που δημοσιεύθηκε.
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Στις 16:00 προσήλθε για ψηφοφορία ο κ. Αβδούλος Χρήστος του Γεωργίου μέλος της εταιρίας
με ΑΜ 20285 και επωνυμία Χρήστος Αβδούλος και Σια ΕΕ (Τμήμα Μεταποίηση) ο οποίος δεν
ευρέθηκε στους εκλογικούς καταλόγους. Στον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε,
σύμφωνα με την εισήγηση της κας Σαλάκου ότι:
Α) η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στον εκλογικό κατάλογο
Β) η εταιρία έχει ένα ομόρρυθμο κι ένα ετερόρρυθμο μέλος με εισηγμένο στον εκλογικό
κατάλογο το ετερόρρυθμο μέλος ενώ το ομόρρυθμο μέλος, ο Αβδούλος Χρήστος δεν εισήχθη
αυτεπάγγελτα διότι στο Μητρώο, λόγω λάθους, ήταν χαρακτηρισμένο ως «Εκπρόσωπος
ασφαλιστικών διαδικασιών». Η ΕΕ, αποφασίζει ομόφωνα και εισάγει στον εκλογικό κατάλογο
τον κ. Αβδούλο Χρήστο του Γεωργίου, ως ομόρρυθμο μέλος της εταιρίας Χρήστος Αβδούλος και
Σια ΕΕ.
Σε συνέχεια των ανωτέρω οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο διαμορφώνονται ως εξής
(προστίθεται 1 στο τμήμα Μεταποίησης):
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ:
Εγγεγραμμένες επιχειρήσεις: 613 Εγγεγραμμένα μέλη: 739
ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ:
Εγγεγραμμένες επιχειρήσεις: 60 Εγγεγραμμένα μέλη: 63
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ:
Εγγεγραμμένες επιχειρήσεις: 413 Εγγεγραμμένα μέλη: 502
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Εγγεγραμμένες επιχειρήσεις: 975 Εγγεγραμμένα μέλη: 1132
Σάββατο 2/12/2017, ώρα : 19:15
Η ΕΕ, αφού παρέτεινε κατά ένα τέταρτο της ώρας την ψηφοφορία, έλεγξε το χώρο και την
είσοδο της αίθουσας και μη υπάρχοντος άλλου ψηφοφόρου που να αναμένει για να ψηφίσει
κηρύσσει τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας για την τρέχουσα ημέρα.
Διαπιστώθηκε η ομαλή διεξαγωγή των εκλογών της δεύτερης ημέρας.
1. Ελέγχθηκαν οι κάλπες, σφραγίστηκαν
2. Εκτυπώθηκαν οι καταστάσεις ψηφισάντων και ελέγχθηκαν συγκριτικά με τις
υπεύθυνες δηλώσεις, με τα εξής αποτελέσματα:
 Τμήμα Εμπορικό, ψήφισαν: 19
 Τμήμα Εξαγωγικό, ψήφισαν: 6
 Τμήμα Μεταποίηση, ψήφισαν: 23
 Τμήμα Υπηρεσιών, ψήφισαν: 15
 ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 63
3. συγκεντρώθηκε το εκλογικό υλικό σε φακέλους,
4. απενεργοποιήθηκαν τα μηχανήματα και
5. όλο το υλικό παραδόθηκε στην εταιρία security για τη μεταφορά τους στο Γύθειο και
τη φύλαξή τους για την ψηφοφορία της επόμενης ημέρας.
Γύθειο, Κυριακή 3/12/2017, ώρα 08:00
στη συνεδρίαση παρέστησαν:
- Ερασμία Κυριάκου Μπουτσικάρη, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Γυθείου, Πρόεδρος της
Εκλογικής Επιτροπής,
- Τριήρη Παναγιώτα του Ιωάννη, υπάλληλος της Α.Δ.Π.ΔΕ. & Ι, ως Τακτικό Μέλος της
Εκλογικής Επιτροπής
- Κακούνη Πηνελόπη του Ιωάννη, υπάλληλος της Α.Δ.Π.ΔΕ. & Ι, ως Τακτικό Μέλος της
Εκλογικής Επιτροπής
- Γκαραβέλη Ελένη του Δημητρίου, υπάλληλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, ως Τακτικό
Μέλος της Εκλογικής Επιτροπής
- Σεργιάδη Ζωή του Χρήστου, μέλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, αναπληρωματικό μέλος
λόγω κωλύματος του Τακτικού Μέλους της Εκλογικής Επιτροπής κ. Σουσάνη Ιωάννη
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Χρέη εισηγητή και σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 372/92 εκτελεί, η κα. Σαλάκου Δέσποινα
του Ιωάννη, ειδική Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας.
Επίσης, ως Γραμματέας της Επιτροπής, παρέστη ο κ. Χαλουλάκος Γεώργιος, Ειδικός
Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Λακωνίας
Η ΕΕ, αφού βρέθηκε σε απαρτία και παρέλαβε το χώρο και το υλικό από την εταιρία
security, έλεγξε το χώρο και την τοποθέτηση των παραβάν και του λοιπού υλικού και τα βρήκε
βολικά για τη διεξαγωγή των εκλογών. Έλεγξε το πρόγραμμα των εκλογών στον server και
βρήκε ότι τα στοιχεία συμφωνούν με όσα είχαν καταγραφεί στο τέλος της προηγούμενης
ημέρας. Στη συνέχεια η πρόεδρος της ΕΕ εξέτασε τις κάλπες μία-μία, διαπίστωσε ότι είναι
απαραβίαστες και τις αποσφράγισε.
Η ΕΕ κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας στις 09:00 σύμφωνα και με την πρόσκληση
που δημοσιεύθηκε.
Κυριακή 3/12/2017, ώρα 19:00
ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ –ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
Η ΕΕ, μην υπάρχοντος άλλου ψηφοφόρου που να αναμένει στην είσοδο της αίθουσας για να
ψηφίσει, κηρύσσει τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας.
1. Εκτυπώθηκαν οι καταστάσεις ψηφισάντων της ημέρας και ελέγχθηκαν συγκριτικά με
τις υπεύθυνες δηλώσεις, με τα εξής αποτελέσματα:
 Τμήμα Εμπορικό, ψήφισαν: 30
 Τμήμα Εξαγωγικό, ψήφισαν: 5
 Τμήμα Μεταποίηση, ψήφισαν: 15
 Τμήμα Υπηρεσιών, ψήφισαν: 22
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 72
2. Εκτυπώθηκαν οι συνολικές καταστάσεις ψηφισάντων και ελέγχθηκαν συγκριτικά με τις
υπεύθυνες δηλώσεις, με τα εξής αποτελέσματα:
 Τμήμα Εμπορικό, ψήφισαν: 114
 Τμήμα Εξαγωγικό, ψήφισαν: 14
 Τμήμα Μεταποίηση, ψήφισαν: 86
 Τμήμα Υπηρεσιών, ψήφισαν: 125
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 339
Η ΕΕ, με βάση την επιμελητηριακή νομοθεσία, περνά στην καταμέτρηση των ψήφων.
Οι κάλπες ανοίγονται κατά αλφαβητική σειρά τμήματος και από κάθε κάλπη καταμετρούνται οι
σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τα ψηφοδέλτια. Κατά την καταμέτρηση βρέθηκαν:
ΤΜΗΜΑ

ΦΑΚΕΛΟΙ

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

114
(εκατόν
δεκατέσσερις)

114
(εκατόν
δεκατέσσερις

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ

14
(δεκατέσσερις)

14
(δεκατέσσερις)

60
(εξήντα)

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

86
έξι)

86
έξι)

413
(τετρακόσι
ες

(ογδόντα

4

(ογδόντα

ΕΓΓΕΓΡΑ
ΜΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΣΕΙΣ
613
(εξακόσες
δεκατρείς)

ΕΓΓΕΓΡ
ΑΜΜΕΝ
Α ΜΕΛΗ
739
(επτακόσ
α τριάντα
εννέα)
63
(εξήντα
τρία)
502
(πεντακό
σια δύο)

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

125
(εκατόν
είκοσι πέντε)

125
(εκατόν
είκοσι πέντε)

δεκατρείς
975
(εννιακόσι
ες
εβδομήντα
πέντε)
1061 (χίλια
εξήντα
ένα)

1132
(χίλια
εκατόν
τριάντα
δύο)
ΣΥΝΟΛΟ
339
339
2436
(τριακόσιοι
(τριακόσιοι
(δύο
τριάντα εννέα)
τριάντα εννέα)
χιλιάδες
τετρακόσ
α τριάντα
έξι)
Οι φάκελοι βρέθηκαν σύμφωνοι με την κατάσταση ψηφισάντων. Στη συνέχεια, αφού
αριθμήθηκαν οι φάκελοι, αποσφραγίζονται και αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων. Βρέθηκαν:
ΤΜΗΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
114

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ

14

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

86

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

125

ΣΥΝΟΛΟ

339

ΕΓΚΥΡΑ
108
(εκατόν
οκτώ)
13
(δεκατρία)
86
(ογδόντα
έξι)
122
(εκατόν
είκοσι
δύο)

ΑΚΥΡΑ
4
(τέσσερα)

ΛΕΥΚΑ
2 (δύο)

1 (ένα)

0
(μηδέν)
0
(μηδέν)

0 (μηδέν)
2 (δύο)

1 (ένα)

Ακολούθως γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων ανά υποψήφιο κάθε τμήματος (λόγω ύπαρξης
ενός και μόνο συνδυασμού). Έλαβαν:
Οι σταυροί που έλαβε κάθε υποψήφιος φαίνονται στις συνημμένες καταστάσεις ανά τμήμα.
Ο μοναδικός συνδυασμός που μετείχε στις εκλογές λαμβάνει συνολικά από την πρώτη
κατανομή τον ακόλουθο αριθμό εδρών στο ΔΣ:
ΤΜΗΜΑ
ΛΑΚΩΝΙΚΗΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
7 (επτά)
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ
1 (μία)
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
6 (έξι)
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7 (επτά)
ΣΥΝΟΛΟ
21 (είκοσι μία)
Σημειώνεται ότι η διαδικασία της διαλογής των ψηφοδελτίων και της καταμέτρησης των ψήφων
διεξήχθη ομαλά και δεν υποβλήθηκε ένσταση.
Η ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη:
 τα σχετικά άρθρα που αναφέρονται στην εκλογή προέδρου χωρίς σταυροδότηση και
στην κατανομή των ψήφων,
 τον αριθμό των εδρών που κατέλαβε ο μοναδικός συνδυασμός
 των σταυρών που πήρε ο κάθε υποψήφιος (συνημμένες καταστάσεις)
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
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επιτυχόντα συνδυασμό τον συνδυασμό με τον τίτλο «ΛΑΚΩΝΙΚΗ-ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ο
οποίος συγκεντρώνει το σύνολο των εδρών, με επικεφαλής τον κ. Ιωάννη Παναρίτη ο οποίος
καταλαμβάνει την πρώτη έδρα του συνδυασμού αυτού στο Τμήμα Μεταποίηση ως Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Λακωνίας και επιτυχόντες:

Τμήμα Εμπορικό

Τμήμα Εξαγωγικό
Τμήμα Μεταποίησης

Τμήμα Υπηρεσιών

ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΑΧΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΛΕΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (υπό την
ιδιότητα του επικεφαλής του συνδυασμού)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΡΟΪΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΣΙΔΕΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΙΜΗΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ

Ως επιλαχόντες ανακηρύσσονται:
Τμήμα Εμπορικό
Τμήμα Εξαγωγικό
Τμήμα Μεταποίησης
Τμήμα Υπηρεσιών

ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΗΝΟΠΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΒΛΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΘΩΜΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 372/92 όπως ισχύει οι διαφορές που αφορούν στο κύρος των
εκλογών για την ανάδειξη μελών του ΔΣ του Επιμελητηρίου, εκδικάζονται από το Διοικητικό
Πρωτοδικείο, στο δικόγραφο δε της ενστάσεως πρέπει επί ποινή ακυρότητάς του να
αναφέρονται τα πρόσωπα κατά της εκλογής των οποίων στρέφεται ο ενιστάμενος.
Η ένσταση υποβάλλεται στο Επιμελητήριο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
τοιχοκόλληση στο κατάστημα αυτού της πράξης ανακήρυξης των επιτυχόντων και κοινοποιείται
στα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται.
Η υποβολή των ενστάσεων δεν εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων του νεοεκλεγέντος ΔΣ.
Το Επιμελητήριο πρέπει να διαβιβάσει άμεσα τις ενστάσεις στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ολοκληρώνεται η παρούσα συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό, που έλαβε αύξοντα αριθμό -8- ως ακολούθως:
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΡΙΗΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΡΑΣΜΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗ

ΚΑΚΟΥΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΕΡΓΙΑΔΗ ΖΩΗ
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