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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΓΜ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
2014-2015 ( από 1.1.2014 έως 31.12.2015) 
 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Σύμφωνα με την προκήρυξη αρ. ME 15/13, μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
της 11.12.2013 θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την Εκλογή 9 τακτικών και 2 
αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του Συνδέσμου  και 
για να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τι 
προβλέπεται στα άρθρα 18 και 19 του Καταστατικού για τις αρχαιρεσίες μελών 
Δ.Σ. 
 
 

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

Κάθε εκπρόσωπος μέλους του Σωματείου έχει μία μόνο ψήφο. Τα μέλη μπορούν να 
συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε με αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατά το άρθρο 
6 παρ. 2 ορισθέντος εκπροσώπου τους είτε με αντιπροσώπευση από άλλον μέτοχο, 
εταίρο ή κατέχοντα διευθυντική θέση στην εταιρεία του, οριζόμενου με ειδική για τη 
Γενική Συνέλευση έγγραφη εξουσιοδότηση, φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας-μέλους. 
  
Οι εξουσιοδοτήσεις θα παραδίδονται στην εφορευτική επιτροπή της Γενικής 
Συνέλευσης. Η είσοδος των εκπροσώπων των γραφείων-μελών και η συμμετοχή στις 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών, θα γίνεται μόνον εφ’ όσον αυτά είναι ταμιακώς τακτοποιημένα. 
 
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι, η δυνατότητα κάθε παρισταμένου εκπροσώπου μέλους να 
μπορεί να αντιπροσωπεύσει, πέραν του δικού του γραφείου και ένα ακόμη 
γραφείο-μέλος, όπως προέβλεπε το προηγούμενο καταστατικό, έχει καταργηθεί.   
 

Β. ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.  
 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται αυτά που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 5 παρ. 2 & 3 του Καταστατικού. Ητοι :  
 
2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου έχουν 
όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 
3. Δικαίωμα να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν οι εκπρόσωποι 
στο  Σωματείο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές 
Συνελεύσεις και οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του εταίρου ή μετόχου των μελών αυτών 
καθώς και την ιδιότητα του μελετητή. 
 Το Δ.Σ. θα συνέλθει σε τελευταία συνεδρίαση την προπαραμονή της ημερομηνίας 
σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα το απόγευμα της Δευτέρας 12 
Δεκεμβρίου, ώρα 16:00, όπου και θα εγκρίνει τον κατάλογο υποψηφιοτήτων. 
 
Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. θα πρέπει να έχουν περιέλθει στα γραφεία του 
Συνδέσμου το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00. Αυτές 
πρέπει να είναι γραμμένες σε επιστολόχαρτα των γραφείων-μελών τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 & 3 του Καταστατικού και να είναι 
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υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του γραφείου που μπορεί να είναι και ο 
ίδιος ο υποψήφιος. 
 
Το Δ.Σ. θα μεριμνήσει για τη δακτυλογράφηση ψηφοδελτίου με όλα τα ονόματα των 
υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τον πίνακα υποψηφίων ανακοινώνει ο Γραμματέας 
της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον δεν υπάρξει ένσταση κατά ονόματος ή ονομάτων, 
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και διεξάγεται η ψηφοφορία με ευθύνη της 
Εφορευτικής Επιτροπής. Για τυχόν ενστάσεις κατά υποψηφιοτήτων, αποφασίζει 
οριστικά και τελεσίδικα η Γενική Συνέλευση προ της ψηφοφορίας η οποία είναι μυστική. 
 
Στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας έχει δικαίωμα να σημειώσει μέχρι έξι (6) σταυρούς 
προτίμησης μπροστά από αντίστοιχα ονόματα. Αν υπάρχουν περισσότεροι σταυροί, το 
ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. Επίσης φάκελος που περιέχει περισσότερα από ένα 
ψηφοδέλτια δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 του νέου 
καταστατικού του Συνδέσμου, οι δύο αναπληρωματικοί των εκλογών της 
11.12.2013 δύνανται να συμμετέχουν κανονικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δίχως 
δικαίωμα ψήφου.  
 

     
Ανδρέας Λουκάτος       Δέσποινα Καλλιδρομίτου 

               Πρόεδρος            Γενική Γραμματέας  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΓ. Οι υποψηφιότητες για την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο μπορούν να υποβληθούν και στη Γενική Συνέλευση. 
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ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 
 
Προς το ΣΕΓΜ 
Μακεδόνων 2 - 115 21 Αθήνα 
Fax : 210 64. 44. 685 
 
 
         Αθήνα,         /       /2013 
 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΕΓΜ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 
 
 
Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας :  
.................................................................................................................................... 
η οποία είναι μέλος και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τον 
ΣΕΓΜ, προτείνει ως υποψήφιο για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. του Συνδέσμου, 
περιόδου 2014-15, σύμφωνα με το άρθρο 5. παρ. 3 του Καταστατικού,  
τον/την  κύριο/κυρία .........................................................................................…………… 
 
Ο/Η παραπάνω έχει την ιδιότητα του εταίρου ή μετόχου της Εταιρείας καθώς και την 
ιδιότητα του μελετητή.  
 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας 
 
 

------------------------------------------------(υπογραφή) 
 
 

-------------------------------------------------------------(ονοματεπώνυμο) 
 
 
 

Σημειώσεις :  1. Ο προτεινόμενος  υποψήφιος μπορεί να είναι ο  
    υπογράφων. 

2. Η παρούσα πρέπει να έχει περιέλθει, ιδιοχείρως, 
ταχυδρομικά ή με fax στο ΣΕΓΜ, μέχρι και τη Δευτέρα 9 
Δεκεμβρίου, ώρα 16:00. Υποψηφιότητες που τυχόν 
περιέλθουν στο ΣΕΓΜ μετά την παραπάνω χρονική 
προθεσμία δεν θα ληφθούν υπ’ όψη. 
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ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
       
           Αθήνα,        /         / 2013 
 
 
 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ Γ.Σ.) 

 
Ο υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας - μέλους του ΣΕΓΜ, 
 
.............................................................................................................................. 
ως ορισθείς εκπρόσωπος της εταιρείας στον ΣΕΓΜ, εξουσιοδοτώ με την παρούσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του Καταστατικού τον/την 
 
.............................................................................................................................. 
ο οποίος είναι μέτοχος/εταίρος/διευθυντικό στέλεχος (διαγράφονται ανάλογα τα μη 
ισχύοντα) να εκπροσωπήσει την εταιρεία κατά την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση του 
ΣΕΓΜ 2013 και να ψηφίσει αντ’ εμού επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
 

Ο εξουσιοδοτών 
 
 
 

............................................................(υπογραφή) 
 
 

......................................................................(ονοματεπώνυμο) 
 
 
 

 
 


