ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 17/2011
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
BΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα «Λιθαρίτσια», που ορίστηκε σαν κατάστηµα ψηφοφορίας, σήµερα
στις 5 ∆εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 04:30, δηλαδή αφού πέρασε η ώρα
λήξης της ψηφοφορίας που είχε οριστεί από το πρόγραµµα, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Εκλογική
Επιτροπή του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, που αποτελείται από τους παριστάµενους από την αρχή
της εκλογής:
1)

Πάνου Κωνσταντίνος, Πρωτοδίκης, Πρόεδρος Εκλογικής Επιτροπής

2)

Σταµένκοβιτς Θεόφιλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης Αυτ/σης & Απκ/σης Περιφέρειας Ηπείρου,
µέλος,

3)

Τσολίγκας ∆ιονύσιος, Υπάλληλος της ∆/νσης Αυτ/σης & Απκ/σης Περιφέρειας Ηπείρου, µέλος

4)

Κλείτσας Ευάγγελος, µέλος του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, µέλος και

5)

∆ασκαλόπουλος Ιωάννης, ∆ιευθυντής του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, µέλος



Κωλέτσιου Ναυσικά, Υπεύθυνη Τµήµατος Μητρώων του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων,
εισηγήτρια για θέµατα Μητρώων

στην οποία παραβρέθηκαν οι γραµµατείς Ζέρβα Άννα και Ντάφλος Ευάγγελος και οι εκπρόσωποι
των συνδυασµών:
α) Σπύρου Αθηνά και Βανούσης Βασίλειος

β) Μέµµος Παναγιώτης και Τροµπούκης Παντελής

γ) Βίνης Χρήστος και Θεοδώρου Σπυριδούλα

δ) ∆ήµου Νικόλαος και Χατζή Λουκία

και προέβη στην σύνταξη του παρόντος Πρακτικού µε το οποίο αφού βεβαιώθηκε ότι:
α) η ψηφοφορία έγινε από την αρχή µέχρι το τέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας και
β) δεν εκκρεµεί για επίλυση καµία αµφισβήτηση ή ένσταση οποιουδήποτε, άρχισε η καταµέτρηση
των γραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους και των γραµµένων στο βιβλίο πρωτοκόλλου
ψηφοφορίας, το οποίο προηγούµενα έκλεισε και υπέγραψαν όλα τα µέλη αυτής. Από την
καταµέτρηση βγήκε το εξής αποτέλεσµα:
Α) Σύνολο γραµµένων επιχειρήσεων στον εκλογικό κατάλογο του Εµπορικού Τµήµατος
του Επιµελητηρίου:
1790
Σύνολο εκλογέων που ψήφισαν:
514
Β) Σύνολο γραµµένων επιχειρήσεων στον εκλογικό κατάλογο του Τµήµατος Εξαγωγών
του Επιµελητηρίου:
128
Σύνολο εκλογέων που ψήφισαν:
114
Γ) Σύνολο γραµµένων επιχειρήσεων στον εκλογικό κατάλογο του Μεταποιητικού Τµήµατος
του Επιµελητηρίου:
2324
Σύνολο εκλογέων που ψήφισαν:
768
∆) Σύνολο γραµµένων επιχειρήσεων στον εκλογικό κατάλογο του Τµήµατος Τουριστικό και
Μεταφορών του Επιµελητηρίου:
424
Σύνολο εκλογέων που ψήφισαν:
190
Ε) Σύνολο γραµµένων επιχειρήσεων στον εκλογικό κατάλογο του Τµήµατος Υπηρεσιών
του Επιµελητηρίου:
3273
Σύνολο εκλογέων που ψήφισαν:
850
Γενικό σύνολο γραµµένων επιχειρήσεων στους εκλογικούς καταλόγους των Τµηµάτων του
Επιµελητηρίου:
7939
Σύνολο εκλογέων που ψήφισαν:

2436
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1) ∆ιαπιστώνει ότι η κάλπη είναι άθικτη και οι κλειδαριές και οι σφραγίδες που µπήκαν πάνω σ΄
αυτή άθικτες.
2) Αφού βεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα εµπόδιο και αφού ο Πρόεδρος αυτής έκανε κατανοµή
των εργασιών στα µέλη, για την οποία συµφώνησαν και οι παραστάµενοι αντιπρόσωποι των
συνδυασµών, προέβη στην αποσφράγιση και το άνοιγµα της κάλπης του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ και
στην αρίθµηση των φακέλων που βρέθηκαν µέσα σ΄ αυτήν, χωρίς να τους ανοίξει. Από την
αρίθµηση προέκυψε ότι η κάλπη είχε µέσα φακέλους: α) πεντακόσιους δέκα τέσσερις (514)
που έφεραν τη σφραγίδα της Επιτροπής και β) µηδέν (Ø) που δεν έφεραν τη σφραγίδα της
Επιτροπής, δηλαδή σύνολο φακέλων που βρέθηκαν µέσα στην κάλπη πεντακόσιους δέκα
τέσσερις (514). Ο αριθµός αυτός συµφωνεί µε τον αριθµό των εκλογέων που ψήφισαν.
3) Στη συνέχεια η Επιτροπή τοποθέτησε ξανά τους φακέλους µέσα στην κάλπη.
4) Στη συνέχεια την 20:15 ώρα άρχισε η διαλογή των ψήφων της κάλπης. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής έπαιρνε από ένα φάκελο, το αποσφράγιζε, αριθµούσε το ψηφοδέλτιο, έκανε το
σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και το µονογραφούσε καθώς και δίπλα στους σταυρούς
προτίµησης. Έδειχνε αυτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και ανακοίνωνε µεγαλόφωνα και δηµόσια
τον συνδυασµό υπέρ του οποίου δινόταν και τα ονόµατα των υποψηφίων που δινόταν ο
σταυρός προτίµησης. Το αποτέλεσµα αυτό καταχωριζόταν αµέσως, µε την αναγραφή του
αριθµού του ψηφοδελτίου, στο βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασµών και των
υποψηφίων των συνδυασµών.
5) Την 22:00 ώρα της 4/12/2011 και αφού περατώθηκε η διαλογή µε την αποσφράγιση όλων των
φακέλων που ήταν στην κάλπη, η Επιτροπή προέβη στην αρίθµηση των ψήφων που έλαβε
κάθε συνδυασµός και κάθε υποψήφιος.
Από την εκλογή και τη διαλογή των ψήφων προέκυψαν τα εξής:
α) Ο αριθµός των γραµµένων επιχειρήσεων στους εκλογικούς καταλόγους του
τµήµατος ανέρχεται σε:

1790

β) Ο ολικός αριθµός αυτών που ψήφισαν από τους ανωτέρω εκλογείς ανέρχεται
σε:

514

γ) Ο αριθµός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα ανέρχεται σε

499

δ) Ο αριθµός των ψηφοδελτίων που προσβλήθηκαν ως άκυρα αλλά κηρύχθηκαν
έγκυρα ανέρχεται σε:
ε) Ο ολικός αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

Ø
499

στ) Ο αριθµός των λευκών ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

8

ζ) Ο αριθµός των άκυρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

7

η) Το σύνολο λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

15

θ) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασµός στο Εµπορικό
τµήµα ανέρχεται:
Α’ Συνδυασµός
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
42
Β’ Συνδυασµός
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

124

Γ’ Συνδυασµός
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

179

∆’ Συνδυασµός
ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

154

ΣΥΝΟΛΟ:

499
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ι) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας υποψήφιος των ανωτέρω
συνδυασµών στο Εµπορικό τµήµα ανέρχεται:
Α΄ Συνδυασµός: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ


ΓΚΙΖΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

6



ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του ΠΕΤΡΟΥ

12



ΚΑΖΑΖΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

18



ΝΤΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

10

15

Β΄ Συνδυασµός: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


ΒΑΝΤΖΟΥ

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ



∆ΑΝΕΛΛΑΣ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

του Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ

6



ΖΟΥΛΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8



ΚΑΜΗΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

42



ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

32



ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8



ΤΑΤΣΙΩΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

41



ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

32

Γ΄ Συνδυασµός: ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ


ΒΑΝΤΩΛΑΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

του ΙΩΑΝΝΗ

60



ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ

του ΞΕΝΟΦΩΝ

49



ΕΓΓΛΕΖΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

26



ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

76



ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

56



ΠΛΙΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

30



ΦΩΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

13

∆΄ Συνδυασµός: ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

6)



ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

45



ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

του ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ

20



ΒΕΝΤΖΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

68



∆ΕΒΕΚΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

82



ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

του ΙΩΑΝΝΗ

32

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, προέβη στην αποσφράγιση και το άνοιγµα της κάλπης του
τµήµατος ΕΞΑΓΩΓΩΝ και στην αρίθµηση των φακέλων που βρέθηκαν µέσα σ΄ αυτήν, χωρίς
να τους ανοίξει. Από την αρίθµηση προέκυψε ότι η κάλπη είχε µέσα φακέλους: α) εκατόν
δεκατέσσερις (114) που έφεραν τη σφραγίδα της Επιτροπής και β) µηδέν (Ø) που δεν έφεραν
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τη σφραγίδα της Επιτροπής, δηλαδή σύνολο φακέλων που βρέθηκαν µέσα στην κάλπη εκατόν
δεκατέσσερις (114). Ο αριθµός αυτός συµφωνεί µε τον αριθµό των εκλογέων που ψήφισαν.
7) Στη συνέχεια η Επιτροπή τοποθέτησε ξανά τους φακέλους µέσα στην κάλπη.
8) Στη συνέχεια την 22:30 ώρα άρχισε η διαλογή των ψήφων της κάλπης. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής έπαιρνε από ένα φάκελο, το αποσφράγιζε, αριθµούσε το ψηφοδέλτιο, έκανε το
σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και το µονογραφούσε καθώς και δίπλα στους σταυρούς
προτίµησης. Έδειχνε αυτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και ανακοίνωνε µεγαλόφωνα και δηµόσια
τον συνδυασµό υπέρ του οποίου δινόταν και τα ονόµατα των υποψηφίων που δινόταν ο
σταυρός προτίµησης. Το αποτέλεσµα αυτό καταχωριζόταν αµέσως, µε την αναγραφή του
αριθµού του ψηφοδελτίου, στο βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασµών και των
υποψηφίων των συνδυασµών.
9) Την 23:00 ώρα της 4/12/2011 και αφού περατώθηκε η διαλογή µε την αποσφράγιση όλων των
φακέλων που ήταν στην κάλπη, η Επιτροπή προέβη στην αρίθµηση των ψήφων που έλαβε
κάθε συνδυασµός και κάθε υποψήφιος.
Από την εκλογή και τη διαλογή των ψήφων προέκυψαν τα εξής:
α) Ο αριθµός των γραµµένων επιχειρήσεων στους εκλογικούς καταλόγους του
τµήµατος ανέρχεται σε:

128

β) Ο ολικός αριθµός αυτών που ψήφισαν από τους ανωτέρω εκλογείς ανέρχεται
σε:

114

γ) Ο αριθµός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα ανέρχεται σε:

112

δ) Ο αριθµός των ψηφοδελτίων που προσβλήθηκαν ως άκυρα αλλά κηρύχθηκαν
έγκυρα ανέρχεται σε:
ε) Ο ολικός αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

Ø
112

στ) Ο αριθµός των λευκών ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

1

ζ) Ο αριθµός των άκυρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

1

η) Το σύνολο λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

2

θ) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασµός στο τµήµα
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ανέρχεται:
Α’ Συνδυασµός
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Ø

Β’ Συνδυασµός
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

37

Γ’ Συνδυασµός
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

30

∆’ Συνδυασµός
ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

45

ΣΥΝΟΛΟ:

112

ι) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας υποψήφιος των ανωτέρω
συνδυασµών στο τµήµα Εξαγωγών ανέρχεται:
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Β΄ Συνδυασµός: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


ΜΕΚΑΛΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

15

του ΒΑΣΙΕΛΙΟΥ

25

Γ΄ Συνδυασµός: ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ


ΝΟΥΣΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

∆΄ Συνδυασµός: ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

37

10) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, προέβη στην αποσφράγιση και το άνοιγµα της κάλπης του
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ τµήµατος και στην αρίθµηση των φακέλων που βρέθηκαν µέσα σ΄ αυτήν,
χωρίς να τους ανοίξει. Από την αρίθµηση προέκυψε ότι η κάλπη είχε µέσα φακέλους: α)
εφτακόσιους εξήντα οχτώ (768) που έφεραν τη σφραγίδα της Επιτροπής και β) µηδέν (Ø)
που δεν έφεραν τη σφραγίδα της Επιτροπής, δηλαδή σύνολο φακέλων που βρέθηκαν µέσα
στην κάλπη εφτακόσιους εξήντα οχτώ (768). Ο αριθµός αυτός συµφωνεί µε τον αριθµό των
εκλογέων που ψήφισαν.
11) Στη συνέχεια η Επιτροπή τοποθέτησε ξανά τους φακέλους µέσα στην κάλπη.
12) Στη συνέχεια την 23:15 ώρα άρχισε η διαλογή των ψήφων της κάλπης. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής έπαιρνε από ένα φάκελο, το αποσφράγιζε, αριθµούσε το ψηφοδέλτιο, έκανε το
σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και το µονογραφούσε καθώς και δίπλα στους σταυρούς
προτίµησης. Έδειχνε αυτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και ανακοίνωνε µεγαλόφωνα και δηµόσια
τον συνδυασµό υπέρ του οποίου δινόταν και τα ονόµατα των υποψηφίων που δινόταν ο
σταυρός προτίµησης. Το αποτέλεσµα αυτό καταχωριζόταν αµέσως, µε την αναγραφή του
αριθµού του ψηφοδελτίου, στο βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασµών και των
υποψηφίων των συνδυασµών.
13) Την 01:00 ώρα της 5/12/2011 και αφού περατώθηκε η διαλογή µε την αποσφράγιση όλων των
φακέλων που ήταν στην κάλπη, η Επιτροπή προέβη στην αρίθµηση των ψήφων που έλαβε
κάθε συνδυασµός και κάθε υποψήφιος.
Από την εκλογή και τη διαλογή των ψήφων προέκυψαν τα εξής:
α) Ο αριθµός των γραµµένων επιχειρήσεων στους εκλογικούς καταλόγους του
τµήµατος ανέρχεται σε

2324

β) Ο ολικός αριθµός αυτών που ψήφισαν από τους ανωτέρω εκλογείς ανέρχεται
σε

768

γ) Ο αριθµός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα ανέρχεται σε

741

δ) Ο αριθµός των ψηφοδελτίων που προσβλήθηκαν ως άκυρα αλλά κηρύχθηκαν
έγκυρα ανέρχεται σε

Ø

ε) Ο ολικός αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε

741

στ) Ο αριθµός των λευκών ψηφοδελτίων ανέρχεται σε

4

ζ) Ο αριθµός των άκυρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε

23

η) Το σύνολο λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε

27

θ) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασµός στο
Μεταποιητικό τµήµα ανέρχεται:
Α’ Συνδυασµός
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
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69

Β’ Συνδυασµός
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

184

Γ’ Συνδυασµός
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

233

∆’ Συνδυασµός
ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

255

ΣΥΝΟΛΟ:

741

ι) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας υποψήφιος των ανωτέρω
συνδυασµών στο Μεταποιητικό τµήµα ανέρχεται:
Α΄ Συνδυασµός: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ


ΒΛΑΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

του ΙΩΑΝΝΗ

34



ΓΡΑΒΑΝΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

24



ΗΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

12



ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ



ΜΙΣΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ



ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

του ΦΩΤΙΟΥ

9

7
26

Β΄ Συνδυασµός: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

του ΙΩΑΝΝΗ

65



ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ

του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

14



ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

14



ΖΗΚΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

6



ΖΩΓΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

14



ΙΑΣΩΝΙ∆ΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

6



ΚΑΡΝΑΒΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11



ΚΑΣΟΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

7



ΚΩΛΕΤΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ

του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

6



ΜΠΕΛΟΥΤΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

23



ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

35



ΣΙΑΡΑΒΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

96



ΣΚΟΥΤΕΛΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

39



ΤΡΙΜΕΡΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ

του ΙΟΡ∆ΑΝΗ

15

Γ΄ Συνδυασµός: ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

15



ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

του ΣΤΑΥΡΟΥ

32
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ΓΚΟΓΚΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

32



∆ΟΥΜΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

32



ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ

ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

29



ΛΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

60



ΜΑΝΤΖΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

85



ΜΠΟΥΓΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

του ΠΕΤΡΟΥ



ΝΤΟΥΓΙΑΣ

ΒΥΡΩΝ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

13



ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

13



ΠΟΣΠΟΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

43



ΣΙΝ∆ΡΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

29



ΤΖΟΒΑΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του ΑΛΕΞΙΟΥ

31

8

∆΄ Συνδυασµός: ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΑΡΛΕΤΟΣ

ΗΛΙΑΣ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

53



ΒΑΝΤΩΛΑΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18



ΛΕΦΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

του ΑΛΕΞΙΟΥ

45



ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

του ΧΡΗΣΤΟΥ

51



ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

94



ΝΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του ΛΑΜΠΡΟΥ

12



ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

17



ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

40



ΡΙΖΟΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

15



ΤΣΙΑΛΙΟΣ

ΚΥΡΚΟΣ

του ΧΡΗΣΤΟΥ

53



ΧΟΡΕΒΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

60

14) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, προέβη στην αποσφράγιση και το άνοιγµα της κάλπης του
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και στην αρίθµηση των φακέλων που βρέθηκαν µέσα σ΄
αυτήν, χωρίς να τους ανοίξει. Από την αρίθµηση προέκυψε ότι η κάλπη είχε µέσα φακέλους: α)
εκατόν ενενήντα (190) που έφεραν τη σφραγίδα της Επιτροπής και β) µηδέν (Ø) που δεν
έφεραν τη σφραγίδα της Επιτροπής, δηλαδή σύνολο φακέλων που βρέθηκαν µέσα στην κάλπη
εκατόν ενενήντα (190). Ο αριθµός αυτός συµφωνεί µε τον αριθµό των εκλογέων που
ψήφισαν.
15) Στη συνέχεια η Επιτροπή τοποθέτησε ξανά τους φακέλους µέσα στην κάλπη.
16) Στη συνέχεια την 01:15 ώρα άρχισε η διαλογή των ψήφων της κάλπης. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής έπαιρνε από ένα φάκελο, το αποσφράγιζε, αριθµούσε το ψηφοδέλτιο, έκανε το
σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και το µονογραφούσε καθώς και δίπλα στους σταυρούς
προτίµησης. Έδειχνε αυτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και ανακοίνωνε µεγαλόφωνα και δηµόσια
τον συνδυασµό υπέρ του οποίου δινόταν και τα ονόµατα των υποψηφίων που δινόταν ο
σταυρός προτίµησης. Το αποτέλεσµα αυτό καταχωριζόταν αµέσως, µε την αναγραφή του
αριθµού του ψηφοδελτίου, στο βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασµών και των
υποψηφίων των συνδυασµών.
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17) Την 02:00 ώρα της 5/12/2011 και αφού περατώθηκε η διαλογή µε την αποσφράγιση όλων των
φακέλων που ήταν στην κάλπη, η Επιτροπή προέβη στην αρίθµηση των ψήφων που έλαβε
κάθε συνδυασµός και κάθε υποψήφιος.
Από την εκλογή και τη διαλογή των ψήφων προέκυψαν τα εξής:
α) Ο αριθµός των γραµµένων επιχειρήσεων στους εκλογικούς καταλόγους του
τµήµατος ανέρχεται σε:

424

β) Ο ολικός αριθµός αυτών που ψήφισαν από τους ανωτέρω εκλογείς ανέρχεται
σε:

190

γ) Ο αριθµός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα ανέρχεται σε:

186

δ) Ο αριθµός των ψηφοδελτίων που προσβλήθηκαν ως άκυρα αλλά κηρύχθηκαν
έγκυρα ανέρχεται σε:

Ø

ε) Ο ολικός αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

186

στ) Ο αριθµός των λευκών ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

1

ζ) Ο αριθµός των άκυρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

3

η) Το σύνολο λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

4

θ) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασµός στο Τουριστικό
και Μεταφορών τµήµα ανέρχεται:
Α’ Συνδυασµός
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Ø

Β’ Συνδυασµός
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

11

Γ’ Συνδυασµός
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

137

∆’ Συνδυασµός
ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

38

ΣΥΝΟΛΟ:

186

ι) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας υποψήφιος των ανωτέρω
συνδυασµών στο Τουριστικό & Μεταφορών τµήµα ανέρχεται:
Β΄ Συνδυασµός: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


ΠΑΠΠΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

3

20

Γ΄ Συνδυασµός: ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ


ΖΑΡΚΑ∆ΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ



ΗΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του ΧΡΗΣΤΟΥ

105

∆΄ Συνδυασµός: ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

του ΗΛΙΑ



ΣΑΡΡΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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18) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, προέβη στην αποσφράγιση και το άνοιγµα της κάλπης του τµήµατος
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και στην αρίθµηση των φακέλων που βρέθηκαν µέσα σ΄αυτή, χωρίς να τους
ανοίξει. Από την αρίθµηση προέκυψε ότι η κάλπη είχε µέσα φακέλους: α) οχτακόσιοι πενήντα
(850) που έφεραν τη σφραγίδα της Επιτροπής και β) µηδέν (Ø) που δεν έφεραν τη σφραγίδα
της Επιτροπής, δηλαδή σύνολο φακέλων που βρέθηκαν µέσα στην κάλπη οχτακόσιοι πενήντα
(850). Ο αριθµός αυτός συµφωνεί µε τον αριθµό των εκλογέων που ψήφισαν.
19) Στη συνέχεια η Επιτροπή τοποθέτησε ξανά τους φακέλους µέσα στην κάλπη.
20) Στη συνέχεια την 02:30 ώρα άρχισε η διαλογή των ψήφων της κάλπης. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής έπαιρνε από ένα φάκελο, το αποσφράγιζε, αριθµούσε το ψηφοδέλτιο, έκανε το
σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και το µονογραφούσε καθώς και δίπλα στους σταυρούς
προτίµησης. Έδειχνε αυτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και ανακοίνωνε µεγαλόφωνα και δηµόσια
τον συνδυασµό υπέρ του οποίου δινόταν και τα ονόµατα των υποψηφίων που δινόταν ο
σταυρός προτίµησης. Το αποτέλεσµα αυτό καταχωριζόταν αµέσως, µε την αναγραφή του
αριθµού του ψηφοδελτίου, στο βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασµών και των
υποψηφίων των συνδυασµών.
21) Την 04:00 ώρα της 5/12/2011 και αφού περατώθηκε η διαλογή µε την αποσφράγιση όλων των
φακέλων που ήταν στην κάλπη, η Επιτροπή προέβη στην αρίθµηση των ψήφων που έλαβε
κάθε συνδυασµός και κάθε υποψήφιος.
Από την εκλογή και τη διαλογή των ψήφων προέκυψαν τα εξής:
α) Ο αριθµός των γραµµένων επιχειρήσεων στους εκλογικούς καταλόγους του
τµήµατος ανέρχεται σε:

3273

β) Ο ολικός αριθµός αυτών που ψήφισαν από τους ανωτέρω εκλογείς ανέρχεται
σε:

850

γ) Ο αριθµός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα ανέρχεται σε:

826

δ) Ο αριθµός των ψηφοδελτίων που προσβλήθηκαν ως άκυρα αλλά κηρύχθηκαν
έγκυρα ανέρχεται σε:

Ø

ε) Ο ολικός αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

826

στ) Ο αριθµός των λευκών ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

3

ζ) Ο αριθµός των άκυρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

21

η) Το σύνολο λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

24

θ) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασµός στο τµήµα
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ανέρχεται:
Α’ Συνδυασµός
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

38

Β’ Συνδυασµός
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

160

Γ’ Συνδυασµός
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

368

∆’ Συνδυασµός
ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

260

ΣΥΝΟΛΟ:

826
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ι) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας υποψήφιος των ανωτέρω
συνδυασµών στο τµήµα ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ανέρχεται:
Α΄ Συνδυασµός: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ


ΘΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

23



ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

22

Β΄ Συνδυασµός: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


ΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

41



ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

του ΘΕΟΧΑΡΗ

30



ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

19



ΛΙΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

18



ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

47



ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

17



ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

68



ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ

του ΣΤΑΥΡΟΥ

16



ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του ΑΗ∆ΟΝΗ

12

Γ΄ Συνδυασµός: ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ


ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

59



∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

44



ΕΞΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

33



ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

του ΙΩΑΝΝΗ

98



ΚΥΡΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

44



ΛΥΤΣΙΚΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

38



ΝΤΟΒΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

του ΙΩΑΝΝΗ

82



ΠΑΠΠΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ



ΣΟΥΛΤΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

23



ΤΑΛΑΡΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

95

101

∆΄ Συνδυασµός: ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΑΛΕΞΙΟΥ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

49



ΑΣΠΙΩΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

56



ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

105



∆ΑΛΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

του ΧΡΗΣΤΟΥ

45



ΚΑΤΕΡΗΣ

ΑΡΗΣ

του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

16



ΛΑΟΣΟΓΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

31



ΝΤΕΜΟΥ

ΑΜΑΛΙΑ

του ΙΩΑΝΝΗ

38
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ΣΑΚΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

του ΧΡΗΣΤΟΥ



ΤΣΟΥΜΑΝΗ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7
74

22) Την 04:15 ώρα της 5/12/2011 και αφού περατώθηκε η διαλογή µε την αποσφράγιση όλων των
φακέλων που ήταν σε όλες τις κάλπες, η Επιτροπή προέβη στην άθροιση των ψήφων που
έλαβε κάθε συνδυασµός.
Από την εκλογή και τη διαλογή των ψήφων προέκυψαν τα εξής:
α) Ο αριθµός των γραµµένων επιχειρήσεων στους εκλογικούς καταλόγους όλων
των Τµηµάτων του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων ανέρχεται σε:

7939

β) Ο ολικός αριθµός αυτών που ψήφισαν από τους ανωτέρω εκλογείς ανέρχεται
σε:

2436

γ) Ο αριθµός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα ανέρχεται σε:

2364

δ) Ο αριθµός των ψηφοδελτίων που προσβλήθηκαν ως άκυρα αλλά κηρύχθηκαν
έγκυρα ανέρχεται σε:

Ø

ε) Ο ολικός αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

2364

στ) Ο αριθµός των λευκών ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

17

ζ) Ο αριθµός των άκυρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

55

η) Το σύνολο λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων ανέρχεται σε:

72

θ) Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασµός συνολικά σε
όλα τα τµήµατα του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων ανέρχεται:
Α’ Συνδυασµός
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ


Εµπορικό

42



Εξαγωγών

Ø



Μεταποιητικό



Τουριστικό & Μεταφορών



Υπηρεσιών

69
Ø
38

ΓΕΝΙΚ Ο ΣΥ ΝΟΛΟ

149

Β’ Συνδυασµός
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


Εµπορικό

124



Εξαγωγών

37



Μεταποιητικό



Τουριστικό & Μεταφορών

184
11
160
516

 Υπηρεσιών
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Γ’ Συνδυασµός
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ


Εµπορικό

179



Εξαγωγών

30



Μεταποιητικό

233



Τουριστικό & Μεταφορών

137



Υπηρεσιών

368

ΓΕΝΙΚ Ο ΣΥ ΝΟΛΟ

947

∆’ Συνδυασµός
ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Εµπορικό

154



Εξαγωγών

45



Μεταποιητικό



Τουριστικό & Μεταφορών



Υπηρεσιών

255
38
260

ΓΕΝΙΚ Ο ΣΥ ΝΟΛΟ

752

Το πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε και ανεγνώσθη, υπογράφηκε από τον Πρόεδρο, τα µέλη της
Εκλογικής Επιτροπής του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, τους γραµµατείς και τους εκπροσώπους των
Συνδυασµών.
Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ:
Σταµένκοβιτς Θεόφιλος

Πάνου Κωνσταντινός

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΗΤΡΩΩΝ:

Τσολίγκας ∆ιονύσιος

Κλείτσας Ευάγγελος

∆ασκαλόπουλος Ιωάννης

Κωλέτσιου Ναυσικά
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

Ζέρβα Άννα
Ντάφλος Ευάγγελος
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