Αθήνα , 5 Οκτ 2021

ΣΑΑΑ ΣΣΕ / 1975

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η
“ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΤΓΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2021 “

Αγαπητοί συμμαθητές ,
1.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Μετά από όλες τις γνωστές μέχρι τώρα εξελίξεις και τις υφιστάμενες
δεσμεύσεις και περιορισμούς, εκ των μέτρων πρόληψης εξάπλωσης της
πανδημίας (για μετακινήσεις , συναθροίσεις ), και με δεδομένη την
αναγκαιότητα ανάδειξης νέου ΔΣ του Συνδέσμου, λόγω λήξεως της
παρατάσεως της θητείας του (με απόφαση ΕΤΓΣ / 2018), κρίθηκε και
αποφασίσθηκε , κατά τη Συνεδρίαση ΔΣ της 20 ΣΕΠ 2021, η διεξαγωγή
ΕΤΓΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ με ηλεκτρ. τρόπο και ειδικά η ψηφοφορία να
πραγματοποιηθεί με ηλεκτρoνική αλληλογραφία ( e-mail ) , τηρουμένου του
χρονοδιαγράμματος , όπως καθορίστηκε στο Πρακτικό ΔΣ/ 20 ΣΕΠ 2021.
2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΓΣ
α.
Ως ημερομηνία διεξαγωγής της ΕΤΓΣ καθορίζεται η ημέρα
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤ 2021.
β. Το ΔΣ θα συνεδριάσει με φυσική παρουσία όλων των μελών του, σε
κατάλληλο χώρο και κατά τη Συνεδρίαση, σε προκαθορισμένο χρόνο , θα
γίνει ο Απολογισμός ετών 2019-21 από τον Πρόεδρο του ΔΣ , καθώς και ο
ανάλογος Οικονομικός Απολογισμός
από τον Ταμία ΔΣ, με επιδίωξη
ζωντανής αναμετάδοσης μέσω κατάλληλης ηλεκτρ. πλατφόρμας ( ΖΟΟΜ ή
FB) , για τη δυνατότητα << on time – live>> παρακολούθησης από τα
επιθυμούντα μέλη του Συνδέσμου.
γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή θα είναι παρούσα , κατά το χρόνο της
Συνεδρίασης , για την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης του Οικονομ.
Απολογισμού.
δ. Μετά τις παραπάνω παρουσιάσεις , στο πλαίσιο του όλου χρόνου
της Συνεδρίασης ΔΣ , θα υπάρχει καθορισμένος διαθέσιμος χρόνος για τη
δυνατότητα τηλεφωνικής ή μηνυματικής παρέμβασης από οποιονδήποτε
συμμαθητή ,για κατάθεση άποψης ή πρότασης. Λόγω του περιορισμένου
χρόνου για τη διαδικασία αυτή της επικοινωνίας των μελών με το ΔΣ , θα
είναι δυνατόν να γίνει
και μέσω ηλ. βιντεοκλήσης ( messenger, viber,
WhatsApp) προς τα τηλέφωνα του Προέδρου και του Γραμματέα ΔΣ.
ε. Τόσο οι Απολογισμοί όσο και τα τυχόν από συμμαθητές τεθέντα
θέματα θα καταχωρισθούν στο Πρακτικό Διεξαγωγής ΕΤΓΣ 2021 , το οποίο
θα συνταχθεί και θα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη .

3. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
α. Σκοπός των Αρχαιρεσιών είναι η ανάδειξη νέου ΔΣ ( 5 μέλη ) και νέας
Εξελεγκτικής Επιτροπής ( 3 μέλη ) , με 2ετή θητεία και δυνατότητα
παράτασης κατά ένα (1) έτος, με ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
β. Λόγω των ειδικών συνθηκών , υπό τις οποίες οργανώνονται και διεξάγονται οι αρχαιρεσίες, τόσο η ευθύνη οργάνωσης όσο και η όλη διαδικασία
και εφορία της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ανήκουν στο παραδίδον ΔΣ , το
οποίο θα μεριμνήσει για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και μεθόδευση
των απαραιτήτων ενεργειών , ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη
διεξαγωγή των διαδικασιών και η πλήρη διαφάνεια αυτών.
γ. Κύριος στόχος της όλης διαδικασίας των αρχαιρεσιών, με την όποια
ιδιαιτερότητα γίνονται στην παρούσα χρονική περίοδο, είναι η ανάδειξη ενός
νέου ΔΣ και νέας ΕΕ , για την ομαλή συνέχιση της πορείας του Συνδέσμου
της Τάξεως μας.
δ. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς εντάξει
Τακτικά Μέλη ( για το τρέχον έτος 2021 ).
ε. Για τη διαδικασία της ψηφοφορίας θα καταρτισθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο με
όλους τους υποψήφιους , που διαχωρίζονται σε << ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΣ >>
και σε << ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΕ >>. Οι ψηφοφόροι , επί του ψηφοδελτίου
που θα κοινοποιηθεί , έχουν το δικαίωμα να θέσουν ΜΕΧΡΙ 5 σταυρούς
προτίμησης στους υποψήφιους για ΔΣ και ΜΕΧΡΙ 3 σταυρούς στους
υποψήφιους για ΕΕ.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

α. Τα μέλη που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι (σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου ) και επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα , θα πρέπει
να το δηλώσουν εγγράφως στη Γραμματεία του Συνδέσμου, ήτοι αποκλειστικά
στο e-mail Συνδέσμου. Η έγγραφη δήλωση μπορεί να είναι της μορφής
απλού ηλεκτρονικού μηνύματος, με τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, την
επιβεβαίωση ότι είναι ταμειακώς εντάξει για το έτος 2021 και με τη διευκρίνηση
για το είδος υποψηφιότητας ( ΔΣ ή ΕΕ).
β. Ως χρόνος πέρατος υποβολής των υποψηφιοτήτων καθορίζεται η 17 ΟΚΤ 2021 και ώρα 24.00.
γ. Την 18 ΟΚΤ 2021, το ΔΣ θα επικυρώσει τον Πίνακα Υποψηφίων
και θα καταρτισθεί το σχετικό ψηφοδέλτιο , το οποίο θα κοινοποιηθεί στα
μέλη , για να χρησιμοποιηθεί κατά τη ψηφοφορία.
5. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

α.
Το ΔΣ θα παρακολουθεί
την παραλαβή
των ηλεκτρον.
μηνυμάτων των μελών , που θα ψηφίσουν με βάση το ψηφοδέλτιο το οποίο
θα τους έχει κοινοποιηθεί.
Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία
( αποστολή ηλεκτρον. μηνύματος προς την ηλεκτρ. δνση του Συνδέσμου από
τους ψηφοφόρους ) θα πρέπει να γίνει την 24 ΟΚΤ 2021 , ΑΠΟ 08.00Ω
ΕΩΣ 14.00Ω.

β. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας , με ευθύνη του ΔΣ θα
εξαχθούν τα σχετικά αποτελέσματα ψηφοφορίας και
θα ακολουθήσει
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ.
γ. Η συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ και η ανάθεση καθηκόντων
δυνατόν να γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας , ή σε
άλλο χρόνο που θα καθοριστεί από τα εκλεγέντα μέλη , ΟΧΙ ΟΜΩΣ
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 31 ΟΚΤ 2021 .
δ. Με μέριμνα του Γραμματέα του παρόντος ΔΣ , μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας θα συνταχθούν τα προβλεπόμενα Πρακτικά
διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών και τα οποία θα ενσωματωθούν στο ΓΕΝΙΚΌ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΓΣ ΕΤΟΥΣ 2021.
6. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
α. Το παρόν ΔΣ έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη
διεξαγωγή της ΕΤΓΣ και των ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ , μέσα σε μία χρονική
περίοδο , κατά την οποία είναι πολύ γνωστά σε όλους μας τα ισχύοντα
μέτρα, προφυλάξεις , περιορισμοί και δεσμεύσεις , λόγω της πανδημίας
COVID-19.
β. Είναι αυτονόητο ότι όλοι μας θα επιθυμούσαμε η όλη
διαδικασία της ΕΤΓΣ και των ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ να γινόταν με τις συνθήκες ,
που θα επέτρεπαν τις μετακινήσεις μας , τη συνάντησή μας και μέσα
σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα , όπως το είχαμε καταφέρει στις
προηγούμενες αντίστοιχες εκδηλώσεις .
γ. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ , έχοντας τη σθεναρή
βούληση για την καταβολή όλων των δυνάμεών τους, προς υλοποίηση
αυτής
της
υποχρέωσης , κατά τον πλέον
καλύτερο τρόπο,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΈΣ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΟΥΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ , ΜΕ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ , ΠΟΥ
ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ.

- ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Ευάγγελος Ρήγας
Γραμματέας ΔΣ

Δημήτριος Δημητρούλης
Πρόεδρος ΔΣ

