Πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή μελών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της Διεθνούς Επιτροπής, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» της 20.2.2013.
Στην Αθήνα σήμερα 20.2.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθαν
στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που είχαν εκλεγεί
κατά τη γ.σ. της 20.2.2013, αποτελούμενης από τον Αντωνιάδη Παναγιώτη (Πολιτικό
Μηχανικό), τον Βαβμάτσικο Δημήτριο (Πολιτικό Μηχανικό) και την Άννα Γιάκα
(Πολιτικό Μηχανικό) και αφού διαπιστώθηκε απαρτία πήρε ομόφωνα τις παρακάτω
αποφάσεις:
Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε τις αιτήσεις υποψηφιότητας που
υποβλήθηκαν και αφού τις ήλεγξε για τη διαπίστωση του δικαιώματος
εκλογιμότητας, προέβη στην ανακήρυξη των υποψηφίων.
Μετά από αυτά προέβη στην παραλαβή του Μητρώου Μελών και της κάλπης,
που είναι σε άριστη κατάσταση, καθώς και στην παραλαβή της σφραγίδας της
Εταιρείας. Στη συνέχεια προέβη στην παραλαβή του σχετικού βιβλίου και του
πρωτοκόλλου ψηφοφορίας, σε τελευταίο έλεγχο του αριθμού των λευκών φακέλων,
καθώς και στον έλεγχο του αριθμού των ψηφοδελτίων. Τέλος προέβη στην παραλαβή
των απαραίτητων ειδών γραφικής ύλης.
Με κοινή απόφαση αρχίζει η διαδικασία των αρχαιρεσιών και πριν αρχίσει η
ψηφοφορία ελέγχθηκε μπροστά στα μέλη και στους υποψηφίους η κάλπη, που
βρέθηκε εντάξει, αφού την ανέστρεψε ανοιχτή ο Πρόεδρος, την τοποθέτησε στο
τραπέζι σε ύψος ικανό, ώστε να ελέγχεται εύκολα, και αμέσως τη σφράγισε με ταινία,
ισπανικό κερί και κλειδαριά.
Μετά την τελευταία επισκόπηση των γραφείων και τη διαπίστωση ότι υπάρχει
απόλυτη τάξη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, αποφασίζεται να αρχίσει η
ψηφοφορία, η οποία αρχίζει στις 20:00 μ.μ. ακριβώς. Πράγματι κάθε εκλογέας
ψηφίζει και υπογράφει στη συνέχεια στο Πρωτόκολλο.
Αφού βεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλος εκλογέας, η Εφ. Επιτροπή, με τον
Πρόεδρό της, κήρυξε περαιωμένη την ψηφοφορία και αφού βεβαιώθηκε ότι διεξήχθη
από την αρχή μέχρι το τέλος σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και ότι δεν
εκκρεμεί ένσταση ή αμφισβήτηση προς εξέταση και ότι από τα γραμμένα ταμειακά
εντάξει μέλη, που ήταν 55, ψήφισαν 39.

Αφού εξετάστηκε η κάλπη και βρέθηκε άθικτη, ο Πρόεδρος έκανε την
αποσφράγισή της μπροστά στα μέλη και αρίθμησε τους φακέλους, που βρέθηκαν ......
Αμέσως άρχισε η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων
με την αρίθμηση αυτών και τη μονογραφή του Προέδρου, ο οποίος μεγαλόφωνα
ανακοίνωνε το όνομα κάθε υποψηφίου, αφού μονόγραφε και δίπλα από τον κάθε
σταυρό προτίμησης και αφού ανέγραφε στο ψηφοδέλτιο το συνολικό αριθμό των
σταυρών προτίμησης που έφερε. Μόλις τελείωσε η διαδικασία έγινε η πρόσθεση των
σταυρών προτίμησης του κάθε υποψηφίου, πρόκυψε δε το ακόλουθο αποτέλεσμα.
Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 39
1. Βιτζηλαίου Έλλη έλαβε προτιμήσεις 30
2. Μάνος Γεώργιος έλεβε προτιμήσεις 7
Για τη Διεθνή Επιτροπή
Έγκυρα ψηφοδέλτια 39
1. Ψυχάρης Ιωάννης έλαβε προτιμήσεις 36
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Έγκυρα ψηφοδέλτια 39
1. Κυλάφης Πέτρος, έλαβε προτιμήσεις 31
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
Έγκυρα ψηφοδέλτια 38 και 1 άκυρο
1. Σέξτος Αναστάσιος, έλαβε προτιμήσεις 28
2. Παπαχρηστίδης Αριστείδης, έλαβε προτιμήσεις 27
3. Γκαζέτας Γεώργιος, έλαβε προτιμήσεις 24
4. Βαδαλούκας Γεώργιος, έλαβε προτιμήσεις 21
5. Ψυχάρης Ιωάννης, έλαβε προτιμήσεις 19
6. Πιτιλάκης Κυριαζής, έλαβε προτιμήσεις 17
7. Βιτζηλαίου Έλλη, έλαβε προτιμήσεις 16
8. Βουγιούκας Εμμανουήλ, έλαβε προτιμήσεις 9
9. Φραγκιαδάκης Μιχαήλ, έλαβε προτιμήσεις 8

Μετά από αυτά ανακήρυξε ην κα. Βιτζιλαίου Έλλη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
τον κ. Ψυχάρη Ιωάννη για τη Διεθνή Επιτροπή, τον κ. Κυλάφη Πέτρο για την
Εξελεγκτική Επιτροπή και τους εφτά (7) πρώτους από τους ανωτέρω ενέα για την
Εκτελεστική Επιτροπή.
Σε πίστωση των παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Ανωνιάδης Παναγιώτης
Γραμματέας: Βαμβάτσικος Δημήτριος
Αναπλ. Γραμματέας: Γιάκκα Άννα

Υπογραφή

