
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ 7/11/2022 

Διαδικασίες Εκλογών ΣΣΕΜ 2022 

1.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ 

Η κατάθεση του ψηφοδελτίου κάθε συνδυασμού γίνεται με γραπτή 

δήλωση του επικεφαλής του – με παράδοση με απόδειξη στην 

Κ.Ε.Ε. για την έγκαιρη υποβολή- στην οποία αναγράφεται το 

όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού, το  οποίο εκτός από 

μία σύντομη περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται. 

Συνυποβάλλονται ένας κατάλογος υποψηφίων προς εκλογή με 

αλφαβητική σειρά και ένας κατάλογος υποψηφίων ανά 

καταστατικό όργανο του Συλλόγου και συνδικαλιστικών 

οργανώσεων.  

Οι δύο αυτοί κατάλογοι υποβάλλονται και σε ηλεκτρονικό αρχείο. 

 

2.ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Η υποβολήτων υποψηφιοτή των γίνεται: 

α) Αυτοπροσώπως στην Κ.Ε.Ε., η οποία υπογράφει για την έγκαιρη 

παραλαβή της,  

β) Μέσω Ταχυδρομείου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από ΚΕΠ ή ψηφιακά.  

γ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή ψηφιακά. 

 

3.ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Το εφ΄άπαξ ποσό για την αντιμετώπιση των προεκλογικών δαπανών 

κάθε συνδυασμού χορηγείται για την πραγματοποίηση των 

προεκλογικών συγκεντρώσεων / ομιλιών, με την υποχρέωση 

δημοσιοποίησής τους στα ηλεκτρονικά μέσα του Συλλόγου. 



Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης εξόδων προεκλογικής 

δραστηριότητας συνδυασμών είναι: 

 α) η προσκόμιση αποδείξεων / δικαιολογητικών με έγκυρα 

παραστατικά πληρωμών με ονοματεπώνυμα υποψηφίων, για τη 

δικαιολόγηση των εξόδων των υποψηφίων που συμμετέχουν στην 

προεκλογική ομιλία και 

β) η σχετική έγκριση από το Δ.Σ. του Συλλόγου. 

 

4.ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 

Το έντυπο προεκλογικό υλικό (εκλογική διακήρυξη / ανακοίνωση) 

όλων των συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων αποστέλλεται 

με έξοδα και ευθύνη του Συλλόγου με ταχυδρομική ομαδική 

αποστολήσε ενιαίο φάκελο αποστολής προς τα μέλη του Συλλόγου 

τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). 

Σε όσα μέλη διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), η 

εκλογική διακήρυξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά με έξοδα και 

ευθύνη του Συλλόγου. 

  

5.Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΖΟΟΜ 

Παρέχεται η δυνατότητα ώστε η προεκλογική συγκέντρωση στην 

Αθήνα κάθε συνδυασμού να πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της πλατφόρμας zoom, με το link που θα σταλεί από τον 

Σύλλογο στα μέλη μας με email. 


