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ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 
 

                Θεσσαλονίκη 26 Απριλίου 2022                                  
 
          

 
ΠΡΟΣ: 1. Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης  

                 (και υφιστάμενες Υπηρεσίες)   
   2. Λιμεναρχείο Ιερισσού 

                 (και υφιστάμενες Υπηρεσίες) 
                            3. Λιμεναρχείο Αγίου Όρους 

4. Eπισκευαστική Βάση Θεσσαλονίκης 
 

 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας διεξαγάγει 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. – Ε.Ε. – Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ για τα 

έτη 2022 - 2025. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών θα διεξαχθεί την 5η Μαΐου 2022 με την 

παρουσία κάλπης στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης αλλά και με την δυνατότητα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία θα ενεργοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα.  

 

Κάθε συνάδελφος – μέλος της Ένωσης έχει δικαίωμα ψήφου 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

Πέμπτη 05 Μαΐου 2022 

Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης 

Ώρες διεξαγωγής: 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 Η διαδικασία των εκλογών θα πραγματοποιηθεί από κάθε μέλος της Ένωσης 

αυτοπροσώπως με την επίδειξη της Υπηρεσιακής του ταυτότητας και με την διαγραφή του 
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ονόματος του από την λίστα μελών της Ένωσης από την Εφορευτική Επιτροπή. Ο κλειστός 

φάκελος του κάθε μέλους θα σφραγίζεται και θα υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή 

και το μέλος θα τοποθετεί τον φάκελο στην κάλπη.     

Οι συνάδελφοι που θα κάνουν αίτηση εγγραφής μέλους, μέχρι την τελευταία ημερομηνία 

των εκλογών (05 Μαΐου 2022), έχουν δικαίωμα ψήφου εκτός εάν έχουν διαγραφεί από την 

Ένωση την τελευταία διετία, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 19/04/2022. 

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία 

Τα μέλη της Ένωσης τα οποία δεν μπορούν να παρευρεθούν δια ζώσης για να ψηφίσουν 

την ανωτέρω ημερομηνία θα μπορούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική 

ψηφοφορία θα ανοίξει στις 05 Μαΐου 2022 και ώρα 0900 π.μ. και θα πραγματοποιηθεί  

παράλληλα με τις αρχαιρεσίες στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Το πέρας της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα είναι στις 1800 μ.μ.  

Στην ιστοσελίδα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας, 

(http://www.eplsmakedonias.gr) έχει αναρτηθεί η φόρμα με τα στοιχεία τα οποία πρέπει να 

υποβάλλει ο κάθε συνάδελφος που θέλει να συμπεριληφθεί στους καταλόγους της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  

Οι αρμόδιες γραμματείες να ενημερώσουν ενυπογράφως το ενδιαφερόμενο προσωπικό 

και να αναρτήσουν την Εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων των Υπηρεσιών τους. Οι 

Κεντρικές Υπηρεσίες να ενημερώσουν τις υφιστάμενες Υπηρεσίες με μέριμνα των 

Γραμματειών.  

 
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 


