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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής της Ένωαης Μον;μων και Δοκίμων 

Λιμενεργατών Ο.Λ.Π. σήμερα την 13/11/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα ..ΙO~ ..,.y. στην έδρα 
του σωματείου περιοχή Δραπετσώνας και με την παρουσία εμένα της Σταυρούλας Λιακέα 

ως Δικαστικού ΑνTlπροσώπου που διορίστηκα με την υπ' αριθμ. 12012012 απόφαση του 

Προϊστάμενου του Πρωτοδικείου Πειραιά συνήλθαν τα μέλη της ανωτέρω Ένωσης, ύστερα 

από πρόσκληση της Διοίκησης του σε τακτική Γεν. Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό 

του με θέμα: Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. j 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία .. '... ταμειακά εντάξει μελών 
σε σύνολο διακοσ;ων ενενήντα (290). .3 

Η Δικαστικός Αντιπρόσωπος παρέλαβε από τη διοίκηση του προαναφερθέντος 

σωματείου το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φακέλους κλΠ.), έλεγξε την κάλπη και αφού 

βεβαιώθηκε ότι ήταν άδεια, τη σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορ;ας. 

Στη συνέχεια προσέρχονταν ένας - ένας οι ψηφοφόροι και μετά τη διαπίστωση ότι 

ήταν ταμειακά εντάξει, έπαιρναν από ένα ψηφοδέλτιο μαζί με φάκελο, αποσύρονταν σε 

ειδικά για το σκοπό αυτό διασκευασμένο χώρο (παραβάν), όπου και σημείωναν τις 

προτιμήσεις τους απέναντι στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και επανερχόμενοι 

έριχναν το φάκελο στην κάλπη. 

Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά μέχρι τις 16 μμ οπότε, αφού διαπιστώθηκε ότι 

δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, αποφασίστηκε η λήξη της ψηφοφορίας. 

Κατόπιν, αποσφραγίστηκε η κάλπη, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στη 

συνέχεια έγινε η διαλογή τούτων και αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από τη Δικαστικό 

Αντιπρόσωπο. 

Βρέθηκαν συνολικά 10). .. ψηφοδέλτια από τα οποία 1."1'\ έγκυρα .. ~. άκυρα 
και ...GJ.-λευκά και έλαβε κάθε υποψήφιος ψήφους και εξελέγη μέλος της Εφορευτικής 
Επιτροπής κατά σειρά πλειοψηφίας όπως αναγράφεται κατωτέρω: 
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Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε 

Η ΔΙΚΑΣΤιΚΟΣ ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΟΣ 


