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Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2021 

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ της ΕΔΑΕ την 6-11-2021 

Προς τα 

Τακτικά Μέλη της ΕΔΑΕ 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας της 

ΕΔΑΕ σας ενημερώνει ότι: 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE στην Θεσσαλονίκη.  Ώρα προσέλευσης στην κάλπη 10:00-

16:00, παράλληλα με την Επιστημονική Συνεδρία της ίδιας ημέρας. 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη και για το τρέχον έτος 

2021. Οι οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να  διευθετηθούν μέχρι και την ημέρα 

των εκλογών, με κατάθεση στον λογαριασμό της ΕΔΑΕ στην Τράπεζα Πειραιώς: IBAN: 

GR 080 1720 79000 5079 06310 8107 ή με καταβολή προς την Γραμματέα της ΕΔΑΕ, 

κα Δήμητρα Σπυροπούλου, τηλ. 210-7295606. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΔΑΕ (το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα 

της), τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν:  

α) είτε αυτοπροσώπως (άρθρο 27 παραγρ. 1 και  2 του Καταστατικού),  

β) είτε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν όσοι έχουν 

γνωστοποιήσει στην ΕΔΑΕ το email τους (άρθρο 27 παραγρ. 4 του Καταστατικού),  

γ) είτε ταχυδρομικώς, αποστέλλοντας με συστημένη επιστολή τον σφραγισμένο με 

την σφραγίδα της ΕΔΑΕ λευκό φάκελο της ψηφοφορίας, που εντός του θα έχει τα 

σταυροδοτημένα ψηφοδέλτια (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του 

Καταστατικού). 

Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει μόνον μία φορά, όταν δε λάβει μέρος στην εκλογική 

διαδικασία οριστικοποιείται η επιλογή του και δεν έχει δυνατότητα ανακτήσεως 

χάριν διορθώσεως (άρθρο 27 παραγρ. 5 του Καταστατικού). 

Για όσους προτιμήσουν την δια αλληλογραφίας ψηφοφορία, σας 

αποστέλλουμε τον σφραγισμένο λευκό φάκελο, καθώς και τα ψηφοδέλτια.  

Μέσα στον σφραγισμένο λευκό φάκελο (που πρέπει να παραμείνει λευκός – 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΓΡΑΦΕΙ ΟΝΟΜΑ), θα βάλετε τα ψηφοδέλτια 

σταυροδοτημένα και θα κλείσετε τον φάκελο,  ώστε να ριχθεί (χωρίς να 

εμφαίνεται το όνομά σας) στην κάλπη την ημέρα της ψηφοφορίας.  
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Στη συνέχεια, σε δικό σας δεύτερο και ξεχωριστό, εξωτερικό φάκελο, θα γράψετε το 

όνομα και τα λοιπά στοιχεία σας και θα τον στείλετε συστημένο (όχι με courier διότι 

το ταχυδρομείο δεν τα παραλαμβάνει), στη διεύθυνση:   

Παντελής Σουβατζίδης 

Τ.Θ. 12166 

54101 Θεσσαλονίκη 

  

Συνημμένα, σας αποστέλλονται ο Κατάλογος των Υποψηφίων, καθώς και τα 

ψηφοδέλτια και ο σφραγισμένος με την σφραγίδα της ΕΔΑΕ λευκός φάκελος, που 

θα χρησιμοποιηθούν στην δι’ αλληλογραφίας ψηφοφορία, όπως περιγράφεται 

παραπάνω.  

 Στο ψηφοδέλτιο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να 

σημειωθεί 1 σταυρός, έστω και αν ο υποψήφιος είναι ένας. 

 Στο ψηφοδέλτιο για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να 

σημειωθούν μέχρι και 8 σταυροί. 

 Στο ψηφοδέλτιο του Προέδρου του Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας θα 

πρέπει να σημειωθεί 1 σταυρός, έστω και αν ο υποψήφιος είναι ένας. 

 Στο ψηφοδέλτιο για τα Μέλη του Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας θα 

πρέπει να σημειωθούν μέχρι και 2 σταυροί. 

 Στο ψηφοδέλτιο για την Εξελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να σημειωθούν 

μέχρι και 3 σταυροί. 

 

      Μετά τιμής, 

Η Εφορευτική Επιτροπή 

 

Κλεάνθης Βαλαρούτσος 

Ειρήνη Λαγογιάννη 

Παντελής Σουβατζίδης 


