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ΠΡΑΚΤιΚΟ APXAΙPEΣfίlN 

l'uJ. την ανάδcιξη α) Δ!OI1(111:I~cιύ Συμβουλίου β) ΕξC~(Κ1'ιιdις ΕπΙΤΡ?Πιις 1(~1" ". 
γ) άλλων οργάνων τοu.iίι..ι~';Η..\1.\;i~).,ι.ι.t..1.~.I' I;.ι:\u.;~.'J,L-JτΗjΤ"".~.\"ι .. ,I-t.,uUI ~ \i Ν.•t";i;:::...:~j,~ 
.:\ι.~.\, .1J:. ;r~.Ι M~.~' •.. /~,ι. Μ~.\\.ι~f~CJλ:Ί J2..N O]ΓA.,~ ,).i..~tJ.(i".,., .~\~\{.~. ι~;:. J.. Ο t 'f' f\ ί Α. ~ 

;:~ _, Αθήνα σήμ,ρα. :+.'i.\i!.\•.....20&;" ~~Ιpα .1\1. Ι, :ι(.\.~.......Και ώρα...\},.c:..,," ~ 
Στ/ν σίΟΟtJσα τtιn.:::Ψ Ί.;\. r. L.~~'" .οδός ...ί\.ι ~ ~'~;" u....\ .1-,1-", \." ,αριθ" .. " ,σΙΝήλθαν 
ΊΌ, μέλη τηι; πrιοανC1φcρομtvη~ ΟΡ'Υάνωσης γιο. την εκλCY('fι Δiοι!C1')σr.ωι; (σι των 
ό.λλ.ων OpΎά.ν(Oν~ σύμφωνα με το ιcα't'αστα~ιcό τη; και με την παρO\lσiα tΌΙ) 

r" ΔΙΙW.G1ιιι::ού Αντιπ:ρασώ'που 1,.;{;ι.~(~:~".... I.:;.,.\ .. ..ι,I~γ~... ..ιτΡ<ό1'οδίκ'1 A.O"vcav 1tOU 
ι fiIoptatηrι;;t με τ/ν υπ' αριθμ. Ιλ' μGi2 απόφαση του llpo~σTαμdνtιυ ΤCl\1 nΡωfCΙδιlcείa" 

Αθην(Ov ιc:a.ι 'CI1ι; εφoιmιηlCής: EΠΙ:tρO;Τ:11ς που εκλέ;(.τ/1Ct αΧό -τη rεYIdι ΣυνδΛC1)ση ι::αι 

που 11 ιx1tOtcλtimI ΊιJW (-~t . το])Α' : 
J)._ ρ.~.tν+'l\~.f:~,vJ"~.l.l~.. ,,.;. . ..:~).~ι, 'NI::~.\J!X'i. ~f!h' .1.\!\.Aii..... ,..~, .... , 

"'Λ :~ ,,~, . ... ~.q;~~~~~".~~.~~~Iλ~~t~J,~"d~;~" ~~;,;~,l\'~;~ ~l~a,l' ;; '''P~3), 
t	 . ιntι:1βλrrθΕi ~αι αφού nς έλιrγξε για να δ~α't\Jπίι)σε~ το ~ικ:σί(oμα -rη~ ει::λoγιμ6τ/τuς, ( ; 1/ ': Ι ν 

ΠΡΟΧΦΡ'1<JC σtην α.νu,ΙC:11Ρυ~η τιον \.Ι1tOψηφ((όν. f \J 
-At'JJ Jiλ Aμtσως μΙ,ιί. η ΕφΟΡcvτιtdj En~tpo1tl\. π:αρέ-ωβε (J,πό τη Διο{κηαl110U ,; '_ 

.D.:ι..:..u..(),\.~.\.~:'; ,.. ,.. ,.. ,.,., ..•"..•.... tQ αντίγραφα το" Μ"τρα/Cι11 ~ιι;;. -ro μt'.η που ~x } 
έXO,JV, σuμφωνα μe το ~σταQ"'(ατιl<:ό. 10 διlcαUι)μα ψ},φί,σουν κ:αθώ~ "αι το εrλςιyιΙΙ:ό 
υΛ.ιιro (ψηφoδέλtια. φnJ('~λο"ι; ι<:.λ ..n ,), &ι:-Υξε τ.. κ:άλπ .... κα~ αφοιι βεβαιώθηιcε ότι 

ήταν ιiδε1..... ,τ ....σφράγισε (('(ΙΙ rcι;ριιξε 'tην ένιφξη τηι; ψηφΟιΡοριαι;, αφού 
πpoηyoύμcνα (('άλι:σε ,ους αντιπροσ6.ιπους πΟυ ε[χαν οrισΟ'ί να προσέλΟΟΗν Ία/ι να. 
πα.ρακ:ολΟllθ1,σcnΝ τη διεξαγι,)Υή της ",ηφoφoρlα~. 

Στ/V συνέxε~ προσερχόντουσαν anc) ένιις-έ\:ας οι ψηφοφόροι, δείX\-'ovτα.ς 'Cην 
ιιστuνaμιd\ τον>:; τα1l'tότ/Τά 'α/ι IC:l'1τέ{\ετα\' ;:n βιβ;'ιάρw υγείαι; τσι.ις, -για να 

ι:nlμπληρώσcι και βεβαlΦcε\ Ο Δικo.στ~~ Αντιπρόσωπος σ:'αυτό το. προβλcπό~ιe\-'Il 
από fO. άρθρα 13 κ:α\ 28 παρ. J του Ν. 1264/82.Επίσης ΟΙ ψηφοφόροι που aVΉlC:av \OO.~ 

σε άλλη ΠΡΙ\)TOβάθμtα Opγάν~oση, "ατεΘε;:αν uπε:ίιθuvη διi'-ωσrι "'ιπο ΔΙIClI.ι:rτικό 
AVΠΠJ1όιτo,mo. σιΊμφ(llνα με το άρΘρο Ί Ο παρ. !,εδαφ. β' του ιδίου Ν,Ι 264/82~ στην 

o:ιroUt δήλωνα\' ποια ΟΡγά.νωση επu...ι:γo"ν για να ΙJσι;:ήσουν 'to διlc:αίιιJμα E.u..oYlir; 
Αντιπρσσώmιιν για. τα συνtδρια των δευτιφοβαΟμ{ιον Οργανι,ί:ισεων. 

τέλo~ αφoi, διαπιστωνόταν ότι ήταν ταμειαιcά cνtάξΙ:Ι tπαιρναν από eva ψηιpoδtλτιo 

μαζί με σι:pριryισμ{;vo ιpό.κ:cλo ωι anoσI~po\'tt1",,' σε ειδ~Kιί: για τΟ σιroπό αυτό 

S\ασκt1Jιισμένο χώρο {παριιβά.ν ), όπου )CQ.\ σημείφvαν τις προτιμήσe:ις του; απtναι'τι 
σrα OνOμl'1τεπώvυμ.ι:ι Τ(Ο\l υπaψηφΙων. EπανΙ;!pχόμtνOΙ η,ράφονταΥ ι:τro "τ/ΡοίφeνD 

ιι:n:τά το νόμο ΠΡιΊJτόι::ολ/ο 1,"1 έριχνα\' το φά(t.λ.ό στ ... ιιαλ ... , 
Η ψηιpoφtι~ία σιινeχίστη(('c ~ανoνιιι::ό. μέxp~ την Ι~Ρ!1 πο\) r.ίχr. οριστεί δηλαδl1 

μC:χρι tι'1ν ..~.\ ..~'~ ..μ ο"ότι::, αφού διαπιστ,ίJθη\C:c ότι δεν υπιιρχε άλλο μr.λος;; για να 
ψηφi~, η EφoPE1rtLκoή Επιτροπή μ.ε τον EΚ7tρόσωπo της διιcαστικής Αρχης 
απoφιl",σαν τ/ ).ήξ~ τη,. 

Κατόπιν, απoι:rφραyίστ.~.", .'JI.•••..KaW. ,.. αφού προηγούμειια διαπιστ{~θηΙΙ::B 
1'0 απαραβίαστο.:Ί -h.',.•• , , ··., ~αταμετpήOηιcαν τα ψηφoΔCλτιιι., ια/ι στη ΙΠJνέχδια έΥινε 

η διαλογή αντι~ν (nr:ι.poυcria. τωΥ α\τιπροσώπων) τα. οποία, αριΟμήQηI\Xl.\' 1Cf1! 
υπογράφηιc~v από 't~v δικα<n:ικ6 αντρφ6σωπο. Στο M11Τg.φo του ~ 

. .i.'i~~ ~,1i\.ν..\,.ι.είΥαt . 'ί"~~:~ '," ..~νo~ιc:ιί. γ~α~μέvα. και k~, ~ ,τα~ι.εΙ(1Kά _ ~ 
t:VΤΑςf;ιμΙΟλη. ~ ""',,;J.••:..(,:.,,,, ~ ...,;-.,.).λ\, ".ιl.....t; ( {. ""--'-"'::':""0;, 1.",·V" 1-1. Λ 

Με βόΟ1Ί το -rηρoύμι::,'o Πρω"ό~oλ/O ψηφς:;φoρfα.; : 
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α) ~ για την (;\(1..(»'1 Οργάνων ΔlOίΊeησης """Ut Εξr.λlOγΚ7ιχής ΕmτΡοπής, βρέθηκ:ι.ty 

:;~j-. ψηφοδέλτια εκ των οποίων έγ ....1Jρα +.:;'1.. ά",-φα.J...-. .. -..ω λευκά .Ι .. και 
β) για την εκλογή Αντιπροσώπων στο Εργατικσ Κέντρο Πειραιά βρ~θηKαν~'.Ξ: ψηφοδέλτια 

. .-. ..,; 1 "	 λ . ! 
ΕΚ των οπcιων ';":':-:- ... εγκυρα. ακυρα.. .Ι,.,. και ευκ(1. ...... 

Τέλος, έγινε η καταμέτρηση τ(,)ν mαυρών προτίμησης των υΠl'ψιlφτων και έλαμε ο 

καθέ.'ας για το αντίστοιχο α.ξiωμα ψήφους. όπως αναφέρεται πιο κάτω: 

ΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΕΝΩΜΕΝΟΙΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ» c\ "" l J,..~ :'ψ~( ι c( α) 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1-<) (- c" ',,,J '" \, "'1: 'ι'" ~ "-~ 
1.ΑΓΜIΩΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 10υ Διονυσίου I.\.'L \~.\.. 

Ι ιο .". .\.1.)..2ΓΕΩΡΓιΟΥ ΝΙΚΟλ/ΟΣ 10υ Κων/νου -\ ")3Γ1ΑΚΟΥΜΕΛΟΣΧΑΡΜΑΜΠΟΣ10υ Βασιλείου ι.ι'...... ι:, .
 
4.ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ 10υ Παναγιώ1η .I.~ιΩ.)
 
5 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ιορδάνη ~.:-I ..u.\"\
 
6.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10υ Γεωργιου.οι.':Ι.σ •.\\
 
7.ΚΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣτου Γεωργίου ~~ (\
 
8ΚΑΝΤΑΣ ΝIΚΟλ/ΟΣ του Γεωργίου ::ι:1-.. \.\})
 

..	 Ili-l~\9. ΚΕλ/ΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ του Κανάκη	 . 
10. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤιΟΣ του Ραφαήλ ΙΛΙ .1:::ιΙ
 
11λ/ΓΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΗλΙα .!!Ξ .ι.'ι\
 

_12.ΜΑΡΓΑΡΗΣ	 ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λεωνίδα ΙΙ .. !!'1. 
13.Πλ/ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕ/ΟΣ του Νικολάου '.~ .. .c:,-,,"\ 

ιΛ.. 1.' '1 \14. ΣΑΡΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟλ/ΟΣ του Μάρκου	 ,.Ί ! \ 
15. ΣΠΑΧΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργ/ου.. 1.00J l ':\ , 
16. ΤΡΙΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡ/ΟΣ του Ιωάννη	 φ) .. υ.' \ '. \ 

-	 17. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αγαπητού Ι" .. \.1.:' <i"'\~'\" Ι 
,	 -1..). ι I~

18. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κυριακου	 ! .." . .ι, . 
19.ΧΟΝΔΡΟΜIΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΡΑΜΠΟΣ του Νικολάου <\- (..1(: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

/00 \'>11. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου 

2. ΠΑΓιΑΝΔΡΕΟΥ Δ/ΟΝΥΣΙΟΣ του Κων/νου .·.·.·.ΆΆ·.·.·.I~Ά~·.Ά\iι
 
3 Σ/ΜΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤιΟΣ του Παναγιώτη ......... I.CΙ~ι.ιι)
 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Π. 
ι	 ; . ' 

1. ΓιΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΧΑΡΜΑΜΠΟΣ του Βασιλείου ):)...\.! 

2. ΚΑΝΤΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου 1:'1..... 1~\
 
3 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ λ/ΜΠΡΟΣ 10υ Σπυρίδωνα / i

i q 11\
 
4. ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10υ Δημητρίου :.Ά~:3G i'-' ) 

, 
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Β '1 V ΣΥΝΔΎΑΣνΙΟΎ «ΛΙΜΕΝΕΡΓΑTlΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
'ΛΙ . ΚΑΣγ, ;, \ .,k' , \ , : ~.> ) , " ' , ( r '- ~I/. ,-+"'-'"')', ..... ,--,ry:) C \J\ d '::, .. ~ 

, . ΠΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ :~	 ,.(5 
1/ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θρασύβουλου "1:t:,, {c:t), " 
2, ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑ του Χριστοφή "Ι~",'(:;;,)". 
3. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου ".::\ " ... "" .. Υ" 

4. ΛΟΓΓΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου '" .':\.Ω" ΗΞ"ι" 
5. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΑΓΗΣΙΜΟΣ του Θωμά	 " ...'1:Ι".'.?λ. 
6. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ξενοφώντα " ..;1,.1..."."" 
7. ΜΠΑΜΜΑΤΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΜ) του παύλου"".'1,β""".",,). 
8. ΠΜΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Γρηγορίου .. (',.3,,,,,./;,,., 
9. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτη ."2..9.....".
 
10.ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ /ΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου "."I.;j" .... ".
 

ο ~ 

11.ροϊΔΗΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ του Αποστόλου ".".~:~"."".,," 
12.ΣΟΥΛΟΥΚIΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Δημητρίου '13 (") 
13.ΣΟΦΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡ/ΟΣ του Λουκά	 "''';iJ''''(iY' 
14 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του lωάννη .·.·.··.....f.6·.·.·.·.· .....· ...... 
15.ΧΟΜΠΗΣ ΦΩΤιΟΣ του Σάββα	 """?Ο."".,,. 
16.ΨΥΡΡΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ευθυμίου"""ΧΙ"""". 

ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. ΒΟΎ ΔΙΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κυριάκου .......~.....~.1.
 
~ Ξ·)
2.	 ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παύλου . . . .,. - .
 

~" 3')
3. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ του Ευαγγέλου ...... ".?:'.".,," 

4. ΠΑΝΑΓιΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ανδρέσ .........~..... λ1-

ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΟI ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Π,	 ." 

1. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου " .. "~",,.~5.\,\,"c;..,,::i.~;,(, Ι 
2. ΛΟΓΓΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ του Γεωργiου.".;if".,,'J.λ. 

-1{1: ι.; ,-ι 

3. ΣΟΥΛΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Δημητρίου """.V".",,',,". 

4. ΣΟΦΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡ/ΟΣ του ΛoυKά""."~·",,,,3Ξ) 
') . ' .ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-τμΡΑΤΗΥΗΣΕΙΣ .
 
\ ,~!I::,'"','I)~ \,> Ι +.,] I'r,~\ '!"'.'! ΙίΑ Ι·'ιυ) 'k l .;{' ίι,..;" OI7).'\,,0·· ..·,.'.. ",·L" {\)- \Ι,:;,


i., :'\..-" "," ~iι" ~";~ ;;'.:~ '''~',':':<' ~..~. ·I:······i'~:· :,~ ,~",,;~,.. '~.)" 'χ :. τ .~~ ';",";'! "~J',~;.:' "," :...~.~. ~\ ,,_
.' <.\ •••.••• I., ........,. .•νy.U'.,.• \.oI •• _ ••••••"""' ~ I~ ••-I.. , ~ · .. 'A.., .••• ~~' ~
 

.~. ',· ...i' '>.. '" ,; 1, •....., "ο," _~ c>.., "'" ')~" Λ,· ~<.~":1.~.;) ~ '.' Ι ιΈ)I::-~._....: .••."' ...•••. _•. I-.~	 ~., •. ,.\ι,_............................ ...,., ;..,.~,.\ι.... ,-,"',J ~ ιι
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