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Μέλος & Εκπρόσωπος: 

      
 

 

ΠΡΟΣ: τις Εταιρείες/Μέλη του Συνδέσμου 
 

 
ΘΕΜΑ: Πληροφορίες για τις αρχαιρεσίες εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΜ της περιόδου 

2020-2021. 

 

Μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Δεκεμβρίου 2019 θα διεξαχθούν οι 
προβλεπόμενες αρχαιρεσίες για την εκλογή των εννέα (9) τακτικών και των (2) αναπληρωματικών μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου της επόμενης περιόδου 2020-2021 (από 1.1.2020 έως 
31.12.2021). 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό του Συνδέσμου. Προς διευκόλυνση και 
υποβοήθησή σας, υπενθυμίζουμε κάποιες από τις προβλέψεις του Καταστατικού που αφορούν την εκλογή 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5: «2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις 
του Σωματείου έχουν όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.». 

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18: «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, οριζόμενου με ειδική για τη Γενική Συνέλευση 
έγγραφη εξουσιοδότηση, φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας-μέλους. Κατ’ εξαίρεση τα μέλη του 
Συνδέσμου που έχουν έδρα σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από τον τόπο της Γενικής 
Συνέλευσης ή σε νησί (πλην της Εύβοιας) μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτήν με ειδική έγγραφη 
εξουσιοδότηση προς ένα από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, εφ’ όσον αυτό δεν έχει 
εξουσιοδοτηθεί και από άλλο τέτοιο μέλος.». 

Οι εξουσιοδοτήσεις (βλ. συνημμένο πρότυπο) θα παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλέξει 
η Γενική Συνέλευση. 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5: «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 ή διευθυντικού στελέχους των μελών 
αυτών, καθώς και την ιδιότητα του μελετητή ή συμβούλου.». 

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19: «1. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο 
συντάσσει πίνακα των μελών που έχουν θέσει υποψηφιότητα να εκλεγούν ως μέλη του. Για να 
περιληφθούν τα πρόσωπα αυτά στον κατάλογο υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 
πρέπει: α) οι εταιρείες τους να πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5, παρ. 2 του παρόντος 
Καταστατικού, και β) η υποψηφιότητά τους να υποβληθεί εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο το 
αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης που θα εκλέξει το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά του περιεχομένου του παραπάνω πίνακα δυνατόν να διατυπωθούν ενστάσεις 
διαρκούσης της Γενικής Συνέλευσης επί των οποίων αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα η Γενική 
Συνέλευση, οπότε και οριστικοποιείται ο κατάλογος των υποψηφίων.». 
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Κατά τα ανωτέρω, οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Δ.Σ. (βλ. σχετικό πρότυπο έντυπο) θα πρέπει να 
έχουν περιέλθει στα γραφεία του Συνδέσμου το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου και ώρα 
16:30, να είναι συνταγμένες σε επιστολόχαρτα των εταιρειών-μελών και να υπογράφονται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτών. Το Δ.Σ. θα συνέλθει σε τελευταία συνεδρίαση την Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 
17:00, κατά την οποία θα εγκρίνει τον κατάλογο των υποψηφίων. 

Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας το Δ.Σ. θα μεριμνήσει για την εκτύπωση ψηφοδελτίων με 
τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας έχει δικαίωμα να 
σημειώσει μέχρι έξι (6) σταυρούς προτίμησης σε έξι (6) ονόματα υποψηφίων. Αν υπάρχουν περισσότεροι 
σταυροί το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. Επίσης, φάκελος που περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα δύο αναπληρωματικά μέλη που θα εκλεγούν συμμετέχουν κανονικά στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου (άρθρο 29 του Καταστατικού). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες απαιτήσεις και δραστηριότητες του ΣΕΓΜ και για την επαύξηση 
της σημαντικής/ηγετικής παρουσίας του Συνδέσμου στον δημόσιο διάλογο και στις πολιτικές, κοινωνικές 
και διοικητικές διεργασίες που αφορούν, αμέσως ή εμμέσως, τον τομέα των μελετητικών – 
συμβουλευτικών επιχειρήσεων, καλούνται όλες οι εταιρείες-μέλη να συμμετάσχουν στη Γενική 
Συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία. 

Περαιτέρω, και με ιδιαίτερη έμφαση, καλούνται οι εταιρείες-μέλη να στηρίξουν τον Σύνδεσμο 
και να συμμετάσχουν ενεργά και ουσιαστικά στο εθελοντικό έργο αυτού, προτείνοντας ικανά 
στελέχη τους, με διάθεση προσφοράς και απασχόλησης, ως υποψήφια μέλη του επόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 

 
Για τον ΣΕΓΜ 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Καλέργης 
 


