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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Α.Σ.Ι Νο 27 / 2020 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
 

                     Αθήνα  21 Νοε. 2020 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
  
 Η πανδημία συνεχίζει με επιταχυνόμενους ρυθμούς διάδοσης του covid-19 και το 
κυριότερο που πρέπει να πράξουμε ως πολιτισμένοι άνθρωποι, με πειθαρχία και σεβασμό 
στη λειτουργία της κοινωνίας μας, είναι να τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα που προγραμματίζει 
και εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, για προστασία των εαυτών μας και των οικογενειών μας 
πρωτίστως, αλλά και των συνανθρώπων μας, κατά επίσης κύριο λόγο, που για πολλούς 
και διάφορους λόγους έρχονται σε στενότερη επαφή και επικοινωνία μαζί μας. 
 
 Παρά ταύτα, ο Σύνδεσμος συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά μέχρι τέλος του 
τρέχοντος έτους, με παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) - και της 
Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) κατ’ επέκταση - ύστερα από  έγκριση της Γενικής Συνέλευσης 
(ΓΣ) που συγκλήθηκε εκτάκτως και ηλεκτρονικά στις 20 Μαΐου 2020 (Ανακοίνωση Νο 11) 
και κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματά της, την 13-6-2020 μέσω e-mail. 
 
 Μέσα στο διάστημα αυτό, πρέπει να προγραμματιστεί η τακτική ΓΣ που είχε 
προγραμματιστεί για την 20 Ιουνίου 2020 και δεν υλοποιήθηκε λόγω της πανδημίας, 
καθώς και οι προβλεπόμενες αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης και 
Ελέγχου {ΔΣ & ΕΕ Συνδέσμου, καθώς και Διοικουσών Επιτροπών (ΔΕ) των  
Παραρτημάτων / Μακεδονίας – Θεσσαλίας}. 
 
 Επειδή εκτιμάται ότι η απαγόρευση συναθροίσεων θα παραταθεί επί μακρόν, 
τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας, το 
ΔΣ εξετάζει τον σχεδιασμό ηλεκτρονικής συμμετοχής των Μελών μας στη ΓΣ μέσω 
εφαρμογής τηλε-παρακολούθησης / τηλε - συζήτησης, όπως και διεξαγωγής ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας που θα διασφαλίζει τη μυστικότητα της διαδικασίας, τη μοναδικότητα της 
ψήφου και την ταυτοπροσωπία του κάθε ψηφοφόρου.  
 
 Παράλληλα και επειδή, αφενός ο σχεδιασμός αυτός απαιτεί ανάπτυξη του 
απαραίτητου λογισμικού και εκτέλεση δοκιμών για να πιστοποιηθούν οι επιθυμητές 
επιδόσεις (κυρίως της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) και αφετέρου μεσολαβεί το μεγάλο 
διάστημα των εορτών, προγραμματίζεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή και των δύο δράσεων 
(ΓΣ και Αρχαιρεσιών) στις αρχές ή στο τέλος Φεβρουαρίου, κατ’ ουσίαν 1-3-2021 στην 
απώτερη των περιπτώσεων, για τους παρακάτω λόγους:  
 

- Με την Ανακοίνωση Νο 10 / 3-4-2020 είχαν προσκληθεί οι επιθυμούντες, να 
υποβάλουν υποψηφιότητα για τις θέσεις των Οργάνων Διοίκησης και Ελέγχου του 
Κέντρου και της Περιφέρειας (ΔΣ, ΕΕ, ΔΕ). Παρότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων (15 Μαΐου 2020), δεν είχε αρθεί η διεξαγωγή της ΓΣ και των 
αρχαιρεσιών που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για 20-6-20, εν τούτοις μόνο ένα Μέλος 
υπέβαλε υποψηφιότητα για δύο θέσεις (Προέδρου και Μέλους ΔΣ). Συνεπώς πρέπει να 
επανα-προσκληθούν  οι επιθυμούντες να υποβάλλουν υποψηφιότητα, πράγμα που γίνεται 
με την παρούσα ανακοίνωση. 
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- Για τη συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων πρέπει να παρέλθει χρόνος 40 
ημερών, όπως προβλέπεται στον Κ.Ο.Λ. (άρθρο 14, §1γ). Συνεπώς πρέπει να αναμένει το 
ΔΣ υποψηφιότητες μέχρι 31-12-2020 και στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια ως άνω 
παράγραφο του Κ.Ο.Λ. να ορισθεί ως εγγυτέρα επιτρεπόμενη ημερομηνία αρχαιρεσιών, 
μετά από 30 ημέρες, ήτοι στις 30-1-2021. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Η προαναφερθείσα παράγραφος του Κ.Ο.Λ. περιλαμβάνει με λανθασμένο τρόπο μεγάλους χρόνους 
αναμονής, ήτοι: 40 ημέρες για τη συγκέντρωση υποψηφιοτήτων και 30 επιπλέον για ορισμό ημερομηνίας ΓΣ-Αρχαιρεσιών.  
Συνεπώς, χωρίς να υπάρχει χρονική αλληλοκάλυψη, το συνολικό διάστημα επεκτείνεται στις 70 ημέρες. Για την παράγραφο 
αυτή θα υποβληθεί εισήγηση στη ΓΣ ώστε να τροποποιηθεί. Ωστόσο, για τις επικείμενες αρχαιρεσίες, πρέπει να τηρηθούν οι 
χρόνοι αυτοί, ώστε να μην υποβληθούν ενστάσεις επί της διαδικασίας. 
 

- Στην περίπτωση δε, που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος 
αριθμός υποψηφίων ανά κατηγορία οργάνων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13, § 7 και 
στο άρθρο 14, § 3β, τότε πρέπει να επανα-προωθηθεί νέα πρόσκληση υποψηφίων με 
χρόνο αναμονής άλλες 30 ημέρες. Συνεπώς οι πιο πάνω αναφερθείσες ημερομηνίες θα 
αναδιαμορφωθούν σε 30-1-2021 και 1-3-2021 αντίστοιχα. 
 

- Για να μη σχεδιάζεται όμως η όλη διαδικασία με υποθέσεις, τίθεται δια του 
παρόντος η πρόσκληση υποψηφιοτήτων μέχρι 31-12-2020 και η πρώτη ημερομηνία 
διενέργειας ΓΣ και αρχαιρεσιών, στις 30-1-2021. Επειδή όμως στην πρώτη συνεδρίαση 
δεν εξασφαλίζεται σχεδόν ποτέ απαρτία συνέδρων, η οριστική ημερομηνία ΓΣ και 
αρχαιρεσιών θα είναι 6-2-2021, ημέρα Σάββατο (10:00). Συνεπώς επί του παρόντος, 
συγκρατούνται από όλα τα Μέλη δύο σημαντικές ημερομηνίες: 

 
α. 31-12-2020 (24:00) ως ημερομηνία πέρατος υποβολής υποψηφιοτήτων. 

 
β.    6-2-2021 (10:00), ημέρα Σάββατο, για την ηλεκτρονική συνεδρίαση της 

ΓΣ και την ηλεκτρονική διεξαγωγή ψηφοφορίας, προς ανάδειξη νέων οργάνων.  
  

Εννοείται ότι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το ΔΣ δεν θα μπορεί να αναλαμβάνει 
ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε σημαντική δράση (εκ του καταστατικού και του ΚΟΛ 
προβλεπόμενη), πέραν της διεξαγωγής της ΓΣ και των Αρχαιρεσιών και της επιβαλόμενης 
πληρωμής των παγίων εξόδων (ενοίκιο, κοινόχρηστα, ρεύμα, τηλέφωνο, καθαρισμός), 
εκτός αν οι συνθήκες επιβάλλουν την περαιτέρω παράταση της θητείας του, σύμφωνα με 
το καταστατικό, οπότε θα προωθηθεί νέα εισήγηση του ΔΣ, για σύγκληση και πάλι 
έκτακτης ΓΣ ηλεκτρονικά, με σχετικό αίτημα. Να σημειωθεί επίσης ότι παρότι σύμφωνα με 
το καταστατικό, άρθρο 10, § 4ε, υπήρχε δυνατότητα να ζητηθεί από το ΔΣ, εξαρχής 
παράταση ενός έτους, εν τούτοις θεωρήθηκε αρκετή η 6μηνη τοιαύτη. Από την άλλη, τα 
περισσότερα Μέλη του ΔΣ έχουν ολοκληρώσει δύο υπερπλήρεις θητείες (ενν. μετά της 
παρατάσεως) και συνεπώς δεν δύνανται εκ του Κ.Ο.Λ. να επαν-υποβάλλουν 
υποψηφιότητα, πέραν βέβαια και του γεγονότος της μακράς προσφοράς τους, που έχει 
επιφέρει ένα βαθμό κόπωσης.  

 
ΕΙΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. :  Για τη δυνατότητα 

παράτασης καταβολής των παγίων οικονομικών υποχρεώσεων του Συνδέσμου που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω – ειδικά μετά το τέλος τρέχοντος έτους, που θα έχει λήξει και η 
παράταση της θητείας του ΔΣ – παρακαλείται δια του παρόντος όλο το σώμα και κυρίως 
τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη, να εξουσιοδοτήσουν τον Ταμία για το σκοπό αυτό, με τη 
μέθοδο της silent procedure. Συνεπώς, αρνητικές μόνο απαντήσεις να σταλούν 
ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail (στις διευθύνσεις του Συνδέσμου), μέχρι 31-12-2020 (24:00) 

 
Όπως ενημερωθήκατε με την Νο 10 ανακοίνωση, επαναλαμβάνεται εν προκειμένω 

και πάλι, ότι το ΔΣ έχει ήδη εγκρίνει την πρόταση των Παραρτημάτων Μακεδονίας και 
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Θεσσαλίας για ταυτόχρονη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, προς ανάδειξη των οργάνων 
Διοίκησης και Ελέγχου, έτσι ώστε να διοργανώνονται ενιαία και να συμπίπτουν ανά τριετία 
οι Αρχαιρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και της Περιφέρειας. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε 
ομοφώνως και κατά την 6η ΓΣ της 1-6-2019. 

 
 Συνεπώς τα μέλη των Περιφερειών Μακεδονίας – Θεσσαλίας, θα ψηφίσουν για τη 
ΔΕ του Παραρτήματος στο οποίο ανήκουν, όπως επίσης θα ψηφίσουν παράλληλα, για 
την εκλογή νέου ΔΣ και ΕΕ.  
 
  Αντιθέτως όλα τα υπόλοιπα Μέλη του Συνδέσμου (εκτός των μελών των 
Παραρτημάτων), θα ψηφίσουν μόνο για νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρο – Μέλη) και 
Ελεγκτική Επιτροπή. 
 
 Ο ακριβής τρόπος – οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την επιστολική 
ψήφο, όπως και οι αριθμοί σταυροδότησης ανά κατηγορία υποψηφίων, θα γνωστοποιηθεί 
εγκαίρως πριν τις αρχαιρεσίες. 
 
 Υπενθυμίζεται ότι ο ελάχιστος αριθμός υποψηφιοτήτων για κάθε θέση, είναι ο 
ακόλουθος: 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο: 
 
- Τουλάχιστον δύο (2) υποψήφιοι οποιασδήποτε ειδικότητας - βαθμού 

και οποιασδήποτε γεωγραφικής περιφέρειας, για τη θέση του Προέδρου του ΔΣ. 
 

- Τουλάχιστον εννέα (9) υποψήφιοι οποιασδήποτε ειδικότητας - βαθμού 
και οποιασδήποτε γεωγραφικής περιφέρειας,  για τις έξι (6) θέσεις των λοιπών μελών του 
ΔΣ. 

 
Για την Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ): 
 
- Τουλάχιστον πέντε (5) υποψήφιοι οποιασδήποτε ειδικότητας και 

οποιασδήποτε γεωγραφικής περιφέρειας για τις τρεις (3) θέσεις της ΕΕ. 
 
 Για τις Διοικούσες Επιτροπές των Παραρτημάτων: 

 
- Τουλάχιστον δύο (2) υποψήφιοι οποιασδήποτε ειδικότητας και μόνο 

από την διοικητική περιφέρεια του Παραρτήματος στο οποίο ανήκουν, για τη θέση του 
Προέδρου. 

 
- Τουλάχιστον τέσσερεις (4) υποψήφιοι οποιασδήποτε ειδικότητας και 

μόνο από την Διοικητική Περιφέρεια του Παραρτήματος στο οποίο ανήκουν, για τις δύο (2) 
θέσεις, Γραμματέα και Ταμία.   

 
Υποβολή υποψηφιοτήτων: 

 
- Τα μέλη που επιθυμούν να  εκλεγούν για  τις θέσεις  του ΔΣ 

(Προέδρου-Μέλους) και της  ΕΕ του Συνδέσμου, θα πρέπει να υποβάλουν την 
υποψηφιότητά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω e-mail ή ταχυδρομείου.  

 
- Τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν για την προβλεπόμενη 

λειτουργία των Παραρτημάτων, θα προωθήσουν τις υποψηφιότητές τους, με e-mail ή 
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ταχυδρομείο, τόσο στο ΔΣ του Συνδέσμου, όσο και στην αντίστοιχη Διοικούσα Επιτροπή 
(ΔΕ) του Παραρτήματος στο οποίο ανήκουν.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να γνωστοποιήσουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους 

 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 (24:00) 

 
αναφέροντας παράλληλα και τις θέσεις των οργάνων Διοίκησης - Ελέγχου τις 

οποίες ενδιαφέρονται να καταλάβουν. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα για οποιαδήποτε 

θέση, ανεξαρτήτως ειδικότητας και βαθμού (αρκεί να έχει ταμειακή ενημερότητα) ή ακόμα 
να υποβάλει υποψηφιότητα για όλες τις θέσεις (σύνολο 5 θέσεις), αλλά σε περίπτωση που 
εκλεγεί σε περισσότερες από μία θέσεις (ή ακόμα και εάν εκλεγεί σε όλες), θα πρέπει να 
δηλώσει αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ποια μοναδική θέση επιθυμεί 
να κρατήσει. 

 
Η υποβολή επιθυμίας για υποψηφιότητα, θα πρέπει να συνοδεύεται από 

βιογραφικό (max μιας σελίδας Α4) και φωτογραφία, προκειμένου να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του «ΙΚΑΡΟΥ». Παράλληλα, εφόσον υπάρχει βούληση, μπορεί κάθε 
υποψήφιος να αποστείλει μήνυμα σχετικό με τις αρχαιρεσίες προκειμένου να 
δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα και στο facebook του Συνδέσμου. 

 
Για  τυχόν   επί   πλέον   πληροφορίες,   το   ΔΣ   και   οι   ΔΕ  των  Παραρτημάτων             

«παραμένουν εν ακροάσει στην GUARD». 
 

Με Ιδιαίτερη Εκτίμηση, 
 

                            Ο                         Ο 
          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 
    Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.                  Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. 

             Ευάγγελος Γεωργούσης                                           Κοσμάς Βούρης 
                Επίτιμος Δκτης ΔΑΕ  
 

ΥΓ. 1. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις προβλέψεις, την οργάνωση και τη διεξαγωγή ΓΣ και 
αρχαιρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης και των Παραρτημάτων, αναφέρονται στα άρθρα 10 και 20 του 
Καταστατικού, όπως και στα άρθρα 13 και 14 του Κ.Ο.Λ. Τα αναφερόμενα κείμενα είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 

 2.  Με αφορμή την παρούσα ανακοίνωση που αναφέρεται μεν στις δύο διοργανώσεις (Γενικής 
Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών), αλλά κατά βάση παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τη δεύτερη, 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (δηλαδή όλα τα Μέλη του Συνδέσμου και όχι μόνο τα υποψήφια για τις 
αρχαιρεσίες)  να υποβάλλουν προτάσεις τροποποίησης του ΚΟΛ μέχρι 31-12-2020. 
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