ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ (Σ.Α.Κ.Α.)
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου, αφού έλαβε υπόψη του:
•
•
•

•

Τα άρθρα 10, 12.2, 17 του καταστατικού του Συλλόγου,
Την παρασχεθείσα και ουδέποτε ανακληθείσα εξουσιοδότηση της Γενικής
Συνέλευσης της 7ης.4.2019 προς το Δ.Σ. (Θέμα 2ο),
Το γενικότερο σκοπό ενθάρρυνσης της συμμετοχής στις σωματειακές
διαδικασίες μελών που κατοικούν εκτός Αθήνας και την εξ αυτού ανάγκη
παροχής διευκολύνσεων στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου,
Τις περιοριστικές συνθήκες που επικρατούν στο χρόνο έκδοσης λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού (SARS-CoV-2), και οι οποίες αποτελούν πρόσθετο
και ενισχυτικό παράγοντα της ανάγκης για τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως
ψηφοφορίας,

εκδίδει τον ακόλουθο Κανονισμό (εφεξής ο «Κανονισμός» ή ο «παρών
Κανονισμός»):
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται για τη διενέργεια της ψηφοφορίας που
αφορά στην εκλογή Δ.Σ. του Συλλόγου κατά το άρθρο 12.2 του καταστατικού
και δεν καταλαμβάνει καμία άλλη ψηφοφορία που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο
Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, επί των οποίων οι διατάξεις του μπορούν
να εφαρμοστούν μόνο συμπληρωματικά, κατόπιν ειδικής απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης ή με ερμηνεία της εκάστοτε Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Από την έκδοση του παρόντος Κανονισμού καταργείται ο από 10.07.2019
Κανονισμός περί διενέργειας ψηφοφορίας στις κατά τόπους έδρες των
παραρτημάτων (chapters) του Συλλόγου, που έχουν ιδρυθεί κατά το άρθρο 17
του καταστατικού, καθώς και κάθε άλλος κανονισμός, πρωτόκολλο, οδηγία και
κατάλογος ψηφοφορίας που προβλέπει ή προϋποθέτει διενέργεια επιτόπιας
ψηφοφορίας εκτός της έδρας του Συλλόγου.
3. Ο παρών Κανονισμός ισχύει για τις αρχαιρεσίες του έτους 2021 και για αόριστο
αριθμό αρχαιρεσιών στο μέλλον, αν δεν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί ή
καταργηθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ.
4. Για την ερμηνεία και τον υπολογισμό των εδώ οριζόμενων προθεσμιών, ως
ημερομηνία ψηφοφορίας τεκμαίρεται η ημερομηνία της αρχικώς
προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης. Οι διατάξεις εφαρμόζονται και στην
επαναληπτική Γενική Συνέλευση με ανάλογη προσαρμογή.
5. Επί του Κανονισμού εφαρμόζονται οι μέγιστες διατυπώσεις δημοσιότητας που
προβλέπονται από το καταστατικό και όσες επιβάλλονται για την
αποτελεσματική πληροφόρηση ως προς την άσκηση του δικαιώματος ψήφου.
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ΙΙ. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Α. Επιτόπια Ψηφοφορία
1. Στο χώρο φυσικής διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και κατά τις ειδικότερες
διατυπώσεις της σχετικής Πρόσκλησης διεξάγεται επιτόπια ψηφοφορία με τη
χρήση φυσικής κάλπης (εφεξής η «Επιτόπια Ψηφοφορία»).
2. Η Επιτόπια Ψηφοφορία διενεργείται βάσει του Γενικού Εκλογικού Καταλόγου
Μελών του Συλλόγου, ο οποίος και συγκροτείται με την επιφύλαξη του άρθρου
ΙΙ.Β.2 του παρόντος Κανονισμού.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμού ταυτοποίησης
των εκλογέων και ελέγχου-ρύθμισης της ταμειακής ενημερότητας. Είναι
δυνατή η τακτοποίηση της ταμειακής ενημερότητας και κατά τη διάρκεια της
Επιτόπια Ψηφοφορία για τους συμμετέχοντες σε αυτήν.
4. Οι εκλογείς οδηγούνται ενώπιον προεγκατεστημένων ηλεκτρονικών
υπολογιστών, με προαπεικόνιση του ψηφοδελτίου στην οθόνη, όπου και
συμπληρώνουν σταυρούς προτίμησης ή λοιπές επιλογές ψήφου. Αφού τούς
χορηγηθεί δυνατότητα επαλήθευσης των επιλογών, το ψηφοδέλτιο
εκτυπώνεται.
5. Ο Γενικός Γραμματέας και η Διεύθυνση του Συλλόγου μεριμνούν για την
επιλογή και την τεχνική υποστήριξη του ειδικού λογισμικού εκτύπωσης
ψηφοδελτίων με ειδικό γραμμωτό κώδικα (barcode) που καθιστά δυνατή την
ψηφιακή διαλογή (καταμέτρηση).
6. Δεν διενεργείται επιτόπια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όλες οι ψήφοι δίδονται με
εκτυπωμένο ψηφοδέλτιο που τοποθετείται σε ενσφράγιστο φάκελο και
εναποτίθεται σε φυσική κάλπη.
Β. Απομακρυσμένη ψηφοφορία
1. Είναι δυνατή η άσκηση του δικαιώματος ψήφου εξ αποστάσεως με τη χρήση
ειδικού λογισμικού από προσωπικό τερματικό και με τη διαδικασία των
επόμενων παραγράφων (εφεξής η «Απομακρυσμένη Ψηφοφορία»). Κάθε
εκλογέας μπορεί να συμμετάσχει μόνο στην Επιτόπια ή μόνο στην
Απομακρυσμένη Ψηφοφορία.
2. Για τη διενέργεια της Απομακρυσμένης Ψηφοφορίας συγκροτείται Ειδικός
Εκλογικός Κατάλογος Απομακρυσμένης Ψηφοφορίας. Οι εκλογείς που
περιλαμβάνονται σε αυτόν αφαιρούνται από τον Γενικό Εκλογικό Κατάλογο
του σημείου ΙΙ.Α.2. και δεν επανέρχονται σε αυτόν για τις ίδιες αρχαιρεσίες.
Εκλογέας που εγγράφηκε στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο Απομακρυσμένης
Ψηφοφορίας δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου στο πλαίσιο της
Επιτόπιας Ψηφοφορίας. Το Δ.Σ. με απόφαση του ορίζει την ημερομηνία
συγκρότησης του Ειδικού Εκλογικού Καταλόγου Απομακρυσμένης
Ψηφοφορίας.
3. Η εγγραφή στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο της προηγούμενης παραγράφου
διενεργείται με συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Το Δ.Σ. με απόφαση του ορίζει
τον τρόπο πρόσβασης στην ειδική φόρμα, καθώς και τα στοιχεία που
απαιτούνται για τη διασύνδεση του εκλογέα με το ειδικό λογισμικό.
4. Το Δ.Σ. μπορεί να χορηγεί προθεσμία ορισμένων ημερών από τη συγκρότηση
του Ειδικού Εκλογικού Καταλόγου Απομακρυσμένης Ψηφοφορίας για τη
2

5.
6.

7.

8.

ρύθμιση της ταμειακής ενημερότητας των εγγεγραμμένων σε αυτόν μελών. Δεν
είναι δυνατή η ρύθμιση της ταμειακής ενημερότητας μετά από τη λήξη της
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, ούτε και την ημέρα διεξαγωγής της
ψηφοφορίας. Μόνη η συμμετοχή στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο
Απομακρυσμένης Ψηφοφορίας δεν καθιστά δυνατή την άσκηση του
δικαιώματος ψήφου, εφόσον η ταμειακή ενημερότητα δεν έχει τακτοποιηθεί
κατά την παρούσα παράγραφο ή σε προγενέστερο χρόνο.
Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου είναι ίδιο με αυτού της
Επιτόπιας Ψηφοφορίας.
Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου να εξεύρει ισοδύναμη
τεχνική επιλογή σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας τεχνικής εφαρμογής του
επιλεγέντος λογισμικού. Η αντικατάσταση του εκάστοτε επιλεγέντος
λογισμικού σε επόμενες αρχαιρεσίες διενεργείται με απόφαση του Δ.Σ. χωρίς
τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.
Εάν η διενέργεια της Απομακρυσμένης Ψηφοφορίας καταστεί αδύνατη ή
αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο μετά από τη συγκρότηση του Ειδικού
Εκλογικού Καταλόγου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, αυτός
καταργείται και οι εγγεγραμμένοι σε αυτόν επανέρχονται στο Γενικό Εκλογικό
Κατάλογο και ασκούν το δικαίωμα ψήφου στην Επιτόπια Ψηφοφορία. Με
αιτιολογημένη εισήγησή του προς τη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. εκθέτει τους
λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η τεχνική υλοποίηση της
Απομακρυσμένης Ψηφοφορίας και η Γενική Συνέλευση της ημέρας των
αρχαιρεσιών παρέχει ειδική απαλλαγή. Η μη παροχή της απαλλαγής του
προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύει τη διεξαγωγή της Επιτόπιας Ψηφοφορίας.
Ο Σύλλογος (δια του Γενικού Γραμματέα και της Διεύθυνσης) μεριμνά για τη
διασφάλιση της μέγιστης ενημέρωσης και προετοιμασίας των μελών του
αναφορικά με την Απομακρυσμένη Ψηφοφορία, και συγκεκριμένα:
8.1 Επιστρατεύει το σύνολο των επικοινωνιακών μέσων του για την
πληροφόρηση των μελών του ως προς τα εξής:
•

•

•
•

Τη διενέργεια Απομακρυσμένης Ψηφοφορίας και τη δυνατότητα
συμμετοχής τους σε αυτήν κατά τους ορισμούς του παρόντος
άρθρου.
Τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις εγγραφής στον Ειδικό
Εκλογικό Κατάλογο Απομακρυσμένης Ψηφοφορίας κατά την
παράγραφο Β.3 του παρόντος άρθρου.
Τον τρόπο τακτοποίησης της ταμειακής ενημερότητας εντός της
προθεσμίας της παραγράφου Β.4 του παρόντος άρθρου.
Τη χρήση και τις προδιαγραφές του ειδικού λογισμικού.

8.2 Μεριμνά την αποστολή κάθε σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου και
λοιπού υποστηρικτικού υλικού προκειμένου να καταστεί εφικτή η
χρήση του λογισμικού.
8.4 Μεριμνά για την ύπαρξη ειδικής εγκατάστασης που θα υπηρετεί την
Απομακρυσμένη Ψηφοφορία στο χώρο της φυσικής διενέργειας των
αρχαιρεσιών (για την υποβοήθηση μελών που είναι εγγεγραμμένα
στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο, αλλά για οποιονδήποτε λόγο
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εμφανιστούν, χωρίς όμως να μεταφέρονται στο Γενικό Εκλογικό
Κατάλογο).
8.5 Μεριμνά για την ηλεκτρονική αποστολή τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών στα μέλη καταλόγου υποψήφιων
Προέδρων και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με τα εξής στοιχεία:
Επώνυμο, Όνομα, Έτος αποφοίτησης, Σύνδεσμος σε προσωπική
σελίδα και Φωτογραφία. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
των παραπάνω στοιχείων από τους υποψηφίους στον Γ.Γ. του
Συλλόγου ώστε να συμπεριληφθούν στην αποστολή στα μέλη του
ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων.
Επιπροσθέτως, ενθαρρύνεται α) η κεντρική αποστολή των
προσωπικών μηνυμάτων (έως 200 λέξεις ) και από μια φωτογραφία
των υποψηφίων Προέδρων στα μέλη του Συλλόγου μέχρι δύο (2)
φορές πριν από τις αρχαιρεσίες και μετά την προθεσμία υποβολής
υποψηφιοτήτων, εφόσον έχουν αυτοί υποβάλει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά υποψηφιότητας και έχουν εγκαίρως κοινοποιήσει στο
Γενικό Γραμματέα το μήνυμα και τη φωτογραφία που επιθυμούν να
αποσταλεί στα μέλη, β) η ανάρτηση των ανωτέρω και στη σελίδα του
Συλλόγου στο Διαδίκτυο και η κοινοποίηση αυτών μέσω των
λογαριασμών του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
9. Η Απομακρυσμένη Ψηφοφορία διενεργείται κατά κανόνα τις ίδιες ώρες με την
Επιτόπια. Κατ’ εξαίρεση, το Δ.Σ. μπορεί να προβλέψει έναρξη ή λήξη αυτής σε
διαφορετικό χρόνο από αυτήν, ιδίως για εγγεγραμμένους στον Ειδικό Εκλογικό
Κατάλογο εκλογείς που αποδεικνύουν κατά την εγγραφή τους σε αυτόν
κατοικία ή μόνιμη διαμονή σε χώρες με ουσιωδώς διαφορετική ζώνη ώρας. Οι
εκλογείς αυτοί σημειώνονται με ειδική ένδειξη στον Ειδικό Εκλογικό
Κατάλογο. Η πρόσβασή τους στο ειδικό λογισμικό νοείται και ως
εξατομικευμένη αποστολή σε αυτούς του ηλεκτρονικού συνδέσμου συμμετοχής
σε πρότερο χρόνο.
10. Για την προετοιμασία των ενεργειών που ορίζονται ειδικά στην παράγραφο Β.
9 του παρόντος άρθρου, το Δ.Σ. δύναται να διορίζει Προσωρινή Εφορευτική
Επιτροπή, η σύνθεση και οι ενέργειες της οποίας εγκρίνονται από τη Γενική
Συνέλευση την ημέρα των αρχαιρεσιών και υπόκεινται σε περαιτέρω έλεγχο
από την Εφορευτική Επιτροπή που η Γενική Συνέλευση εκλέγει. Η σύνθεση της
Εφορευτικής Επιτροπής μπορεί να ταυτίζεται με αυτήν της Εφορευτικής
Επιτροπής. Από τον διορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής, παύει η εξουσία της
Προσωρινής Εφορευτικής Επιτροπής.

ΙII. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ —
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνει μέριμνα ώστε να διενεργείται κοινή και
ταυτόχρονη διαλογή των ψήφων Επιτόπιας και Απομακρυσμένης ψηφοφορίας
και, σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζει την ανωνυμοποίηση της εξ αποστάσεως
ψήφου. Ο αποχωρισμός των εκλογικών καταλόγων περιορίζεται και
εξαντλείται στην ομαλή διενέργεια της ψηφοφορίας. Δεν εκδίδονται χωριστά
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

εκλογικά αποτελέσματα για τον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο Απομακρυσμένης
Ψηφοφορίας.
Οι προϋποθέσεις διαπίστευσης για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση
ταυτίζονται με αυτές για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου.
Σε περίπτωση που καταρτιστεί Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος
Απομακρυσμένης Ψηφοφορίας, αυτός διατηρείται στα αρχεία του Συλλόγου
επί ένα (1) έτος μετά από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, οπότε και
καταστρέφονται, με μέριμνα της διοικητικής υπηρεσίας, τα σχετικά
ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία.
Το Δ.Σ. εξειδικεύει για κάθε εκλογική διαδικασία όλα τα ανωτέρω, και ιδίως
για τα ζητήματα των παραγράφων ΙΙ.Β.6,9,10, με απλές εκτελεστικές
αποφάσεις και χωρίς τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.
Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας και η Διεύθυνση του Συλλόγου να
λάβουν κάθε σχετική απόφαση για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού,
και ιδίως για τα ζητήματα των παραγράφων ΙΙ.Α.5 και ΙΙ.Β.8, εφόσον η σχετική
αρμοδιότητα δεν καταλείπεται σε άλλο όργανο του Συλλόγου από το
καταστατικό ή τον παρόντα Κανονισμό.
Παραγγέλλεται η δημοσίευση του Κανονισμού σε όλα τα μέσα του Συλλόγου.
Ο παρών Κανονισμός ερμηνεύεται υπό το πρίσμα του καταστατικού και δεν
τροποποιεί καμία από τις διατάξεις του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2021
1. Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών του 2021 λαμβάνονται υπόψη οι έκτακτες
συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του κορωνοϊού και την
ανάγκη προστασίας των μελών του Συλλόγου από τις επιπτώσεις αυτής στην
υγεία τους.
2. Ο παρών Κανονισμός υπόκειται στην ισχύ τυχόν περιοριστικής νομοθεσίας για
την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού (SARS-CoV-2) αλλά ισχύει και
ανεξαρτήτως αυτής, με την εξαίρεση των ειδικών πρωτοκόλλων που αφορούν
μόνον την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού. Διατάξεις για την Επιτόπια
ψηφοφορία εκτοπίζονται από ειδικότερη εξαιρετική νομοθεσία που ισχύει
στον προγραμματισμένο χρόνο διενέργειας των αρχαιρεσιών και διατάξεις για
την Απομακρυσμένη ψηφοφορία εφαρμόζονται ανεξαρτήτως της ισχύος
νομοθετικών περιορισμών.
3. Αποφασίζεται η διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου με
φυσική παρουσία στην έδρα του Συλλόγου υπό την προϋπόθεση ότι αυτό
επιτρέπεται από τις τρέχουσες οδηγίες του Κράτους και του Ε.Ε.Ι., με τη
δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και συμμετοχής των μελών
του που το επιθυμούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Για
την απομακρυσμένη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση ακολουθείται από τα
ενδιαφερόμενα μέλη η διαδικασία που περιγράφεται στον Κανονισμό για τη
συμμετοχή στην Απομακρυσμένη ψηφοφορία. Η ταυτοποίηση θα γίνεται σε
πραγματικό χρόνο και ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις. Η ηλεκτρονική
σύνδεση κατόπιν έγκυρης διαπίστευσης θα τεκμαίρεται ως συμμετοχή στη
Γενική Συνέλευση.
4. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι.
με βάση τις αποφάσεις τις Πολιτείας ή του Ε.Ε.Ι., η Γενική Συνέλευση δύναται
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5.

6.

7.

8.

να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει ο «Προσωρινός Κανονισμός
Απομακρυσμένων Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού», όπως ψηφίστηκε από
το Δ.Σ. του Συλλόγου την 15/09/2020, και οι αρχαιρεσίες δύναται να
πραγματοποιηθούν με απομακρυσμένη ψηφοφορία για το σύνολο των μελών
του Συλλόγου με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.
Εφόσον η Πολιτεία διατηρεί σε ισχύ μέτρα περί αποφυγής διασποράς του
κορωνοϊού, εφαρμόζεται ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο για την Επιτόπια
ψηφοφορία που περιλαμβάνει:
i. την κατά στάδια διαπίστευση των προσερχόμενων και την τήρηση
φυσικών αποστάσεων,
ii. τη χρήση χειρουργικής ή υφασμάτινης μάσκας από όλους τους φορείς
της διαδικασίας,
iii. την παροχή αντισηπτικών διαλυμάτων και την περιοδική απολύμανση
του κοινόχρηστου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας,
iv. την πλήρη ενημέρωση των εκλογέων αναφορικά με τις συνθήκες
επιτρεπτής πρόσβασης στο χώρο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, που εν
προκειμένω ρυθμίζονται από το Ε.Ε.Ι., ιδίως αναφορικά με την ανάγκη
επίδειξης εγγράφων ταυτοποίησης και υγειονομικής κάλυψης καθώς και
τη χρήση μέσων αυτοπροστασίας στην είσοδο των εγκαταστάσεων.
Για την απομακρυσμένη ψηφοφορία του έτους 2021 το Δ.Σ του ΣΑΚΑ
αποφασίζει να διενεργηθεί αυτή με τη χρήση της εγκεκριμένης Ψηφιακής
Κάλπης «ΖΕΥΣ» που έχει αναπτύξει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας
και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Λεπτομέρειες για το «ΖΕΥΣ» είναι διαθέσιμες στην επίσημη
ιστοσελίδα του ΕΔΥΤΕ: https://grnet.gr/services/digital-services/zeus/.
Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, o οποίος έχει τη γενική
ευθύνη για την προετοιμασία των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 12.2 του
Κανονισμού, για την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας, ορίζεται δε
αυτός ως Υπεύθυνος Διεξαγωγής για τις ανάγκες της Ηλεκτρονικής Κάλπης
«ΖΕΥΣ».
Για την απομακρυσμένη ψηφοφορία του έτους 2021 προβλέπεται ο ακόλουθος
τρόπος κατάρτισης του Ειδικού Εκλογικού Καταλόγου Απομακρυσμένης
Ψηφοφορίας:
i. Ανακοίνωση διενέργειας απομακρυσμένης ψηφοφορίας και πρόσκληση
για την έκφραση ενδιαφέροντος μελών του Συλλόγου να
συμπεριληφθούν στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο.
ii. Πρόσβαση των ενδιαφερόμενων μελών στην ειδική φόρμα σε συνέχεια
πιστοποίησης τους στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (Σύνδεση Μελών).
iii. Συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαιτούμενα στοιχεία
(Επώνυμο, Όνομα, Έτος αποφοίτησης, Τηλέφωνο επικοινωνίας,
Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για τη διασύνδεση του εκλογέα με το
ειδικό λογισμικό).
iv. Έλεγχος πληρότητας στοιχείων και ταμειακής ενημερότητας από τη
Γραμματεία του Συλλόγου.
v. Ενημέρωση των εκλογέων για την επιτυχή εγγραφή στον Ειδικό
Εκλογικό Κατάλογο ή ενημέρωση για την τακτοποίηση της ταμειακής
τους οφειλής μέχρι την ημερομηνία που προβλέπει ο Κανονισμός. Με
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την τακτοποίηση της ταμειακής οφειλής, ακολουθεί ενημέρωση των
εκλογέων για την επιτυχή εγγραφή τους στον Ειδικό Εκλογικό
Κατάλογο.
vi. Οριστικοποίηση του Ειδικού Εκλογικού Καταλόγου την ημερομηνία που
προβλέπει ο Κανονισμός.
vii. Αποστολή οδηγιών για τη συμμετοχή στην Απομακρυσμένη
Ψηφοφορία.
viii. Σε περίπτωση δυσκολίας πρόσβασης στην φόρμα εγγραφής
προβλέπεται εναλλακτικά η αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο
info@saka.gr και η διενέργεια ταυτοποίησης του εκλογέα από τη
Γραμματεία του Συλλόγου με τον ταυτόχρονο έλεγχο της ταμειακής
ενημερότητας. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι ίδιες προθεσμίες που
προβλέπονται για την οριστικοποίηση του Ειδικού Εκλογικού
Καταλόγου.
9. Ειδικά για τη διευκόλυνση των μελών του Συλλόγου που κατοικούν στις ζώνες
ώρας UTC -3, UTC -4, UTC -5 & UTC -6 και που επιθυμούν να συμμετάσχουν
στην Απομακρυσμένη Ψηφοφορία προβλέπεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το
η παράγραφος ΙΙ.Β.9 του Κανονισμού, η κατ’ εξαίρεση επέκταση της
Απομακρυσμένης Ψηφοφορίας μέχρι τις 19:00 ώρα Ελλάδος της ημέρας των
αρχαιρεσιών. Τα μέλη αυτά θα ενημερωθούν για την δυνατότητα που τους
δίνει ο Κανονισμός με βάση τη διεύθυνση κατοικίας που έχουν δηλώσει στα
στοιχεία επικοινωνίας τους. Με ανακοίνωση στα μέσα του Συλλόγου θα δοθεί
η δυνατότητα ενημέρωσης των προσωπικών στοιχείων των μελών του, ώστε να
μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτήν την πρόβλεψη.
10. Οι προθεσμίες που σχετίζονται με τις αρχαιρεσίες του έτους 2021 είναι οι εξής:
i. Ανακοίνωση διενέργειας Απομακρυσμένης ψηφοφορίας και σχετικών
οδηγιών: μέχρι και 15/9/2021
ii. Δήλωση επιθυμίας συμμετοχής στην Απομακρυσμένη ψηφοφορία και
συμπλήρωση ειδικής φόρμας μέχρι και 3/10/2021. Σε περίπτωση που
κριθεί αναγκαίο μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι και 6/10/2021 με
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου.
iii. Τακτοποίηση ταμειακής ενημερότητας μέχρι και 8/10/2021.
iv. Συγκρότηση Ειδικού Εκλογικού Καταλόγου Απομακρυσμένης
Ψηφοφορίας και αποστολή οδηγιών συμμετοχής σε αυτήν στις
9/10/2021.
Ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε από το Δ.Σ. του Συλλόγου στις 7/9/2021.
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