
 

 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 
 
1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του 

ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε 
συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού του ΣΑΤΕ.  

 
2.1.  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως προς τα κεντρικά 

γραφεία του ΣΑΤΕ το αργότερο µέχρι επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες 
πριν από την πρώτη ορισθείσα συνεδρίαση της εκλογικής Γενικής 
Συνέλευσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 28.2.β. του 
Καταστατικού. Για τον υπολογισµό της ανωτέρω προθεσµίας δεν 
λαµβάνονται υπόψη η ηµέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. και η ηµέρα υποβολής 
της αίτησης υποψηφιότητας. 

2.2. Μετά την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιοτήτων, διενεργείται 
προέλεγχός τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και καταρτίζονται σχέδια 
ψηφοδελτίων. Τα σχέδια ψηφοδελτίων υποβάλλονται µετά την έναρξη 
της Γ.Σ. προς έγκριση και ανακήρυξη στην Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους 
υποψήφιους και τους ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στο άρθρο 28 § 2 γ’ του Καταστατικού.  

2.3. Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από την Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή ή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επί τυχόν 
υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται τα οριστικά ψηφοδέλτια. Τα 
ψηφοδέλτια είναι δύο και ενιαία: Ένα για τις τάξεις από 3η έως και 7η και 
ένα για τάξεις από Α1 έως και 2η και περιέχουν τους υποψήφιους για όλα 
τα όργανα του Συνδέσµου. Τα δύο αυτά ψηφοδέλτια διαφέρουν µεταξύ 
τους µόνο ως προς τους υποψήφιους για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: Το 
ψηφοδέλτιο για τις µεγάλες τάξεις περιέχει µόνο τους υποψήφιους 
συµβούλους των εταιρειών των τάξεων από 3η έως και 7η, ενώ το 
ψηφοδέλτιο για τις µικρές τάξεις περιέχει µόνο τους υποψήφιους 
συµβούλους των εταιρειών των τάξεων από Α1 έως και 2η. Τα 
ψηφοδέλτια για τα λοιπά όργανα του Συνδέσµου (Πειθαρχικό Συµβούλιο 
και Εξελεγκτική Επιτροπή) είναι κοινά. 

2.4.  Αµέσως µετά την οριστικοποίησή τους τα ψηφοδέλτια εκτυπώνονται και 
παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Ταυτοχρόνως το 
ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει τα οριστικά ψηφοδέλτια αποστέλλεται 
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) στα Περιφερειακά Γραφεία όπου 
διεξάγονται αρχαιρεσίες, για να εκτυπωθούν εκεί. Σε περίπτωση που δεν 
είναι δυνατή η αποστολή τους µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, αποστέλλεται 
ένα υπόδειγµά τους µε µήνυµα τηλεοµοιοτυπίας, ώστε να αναπαραχθεί 
φωτοαντιγραφικώς. Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή ούτε και µε αυτόν 
τον τρόπο, τότε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή γνωστοποιεί 
τηλεφωνικώς τη σύνθεση των οριστικών ψηφοδελτίων προς τα 
Περιφερειακά Γραφεία, τα οποία ετοιµάζουν τα ίδια τα ψηφοδέλτια και τα 
διανέµουν στους ψηφοφόρους. 

2.5. Τα ψηφοδέλτια που διανέµονται στους ψηφοφόρους εκάστου εκλογικού 
κέντρου πρέπει να είναι πανοµοιότυπα µεταξύ τους ως προς το σχήµα, 
τις διαστάσεις, το χρώµα, το µέγεθος, τον τύπο των έντυπων 
χαρακτήρων καθώς και την εν γένει εµφάνισή τους. Αντιθέτως, δεν είναι 
αναγκαίο να είναι πανοµοιότυπα µεταξύ τους τα ψηφοδέλτια ενός 
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εκάστου εκλογικού κέντρου µε τα λοιπά εκλογικά κέντρα. Εάν 
διαπιστωθούν διαφορές στο σχήµα, γραµµατοσειρά, διαστάσεις ή χρώµα 
των ψηφοδελτίων ενός εκλογικού κέντρου σε σχέση µε άλλου εκλογικού 
κέντρου, δεν προκαλείται ακυρότητα των εκλογών εξ αυτού του λόγου, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η µυστικότητα της ψηφοφορίας 
εντός ενός εκάστου εκλογικού κέντρου. Χειρόγραφα ψηφοδέλτια δεν 
επιτρέπονται. 

2.6. Λόγω του χρόνου που απαιτείται για την κατάρτιση των οριστικών 
ψηφοδελτίων και την εν συνεχεία αποστολή ή γνωστοποίησή τους προς 
τις Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές και την αναπαραγωγή τους 
από αυτές, η εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να 
προτάσσεται ως θέµα κατά τη διεξαγωγή της εκλογικής Γενικής 
Συνέλευσης, εντός των ορίων των σχετικών προβλέψεων του 
Καταστατικού. 

 
3.1. Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών στα Περιφερειακά Γραφεία 

καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής ασκεί η Περιφερειακή 
Αντιπροσωπεία. Εάν µέλος της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας είναι 
υποψήφιο κατά τις αρχαιρεσίες, οφείλει να µη µετάσχει στην 
Περιφερειακή Αντιπροσωπεία κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της 
ως Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή 
αναπληρώνεται από τον πρώτο κατά σειρά σταυρών προτίµησης 
επιλαχόντα υποψήφιο κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή της 
Περιφερειακής Αντιπροσωπείας. Σε περίπτωση που µετάσχει, διαπράττει 
πειθαρχικό παράπτωµα και η εκλογή του δύναται να ακυρωθεί µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η Γ.Σ. 
δύναται να αντικαταστήσει κωλυόµενο κατά τα άνω µέλος της 
Περιφερειακής Αντιπροσωπείας, εάν αυτό επιµένει στη συµµετοχή του 
στην Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή. 

3.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν αναπληρωθεί κωλυόµενο ή απόν µέλος 
της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας, η Περιφερειακή Αντιπροσωπεία 
εκτελεί νόµιµα καθήκοντα Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής έστω 
και µε ένα µέλος.  

 
 4. Η αληθής έννοια των διατάξεων των άρθρων 2.3.2. και 28.6.2. του 

Καταστατικού σχετικά µε την εγγραφή και το δικαίωµα συµµετοχής της 
αρχαιρεσίες των νέων µελών είναι η ακόλουθη: 

4.1. Το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου τα νεοεγγραφόµενα µέλη δεν 
αποκτούν δικαίωµα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά την αµέσως 
επόµενη εκλογική Γενική Συνέλευση αρχίζει τριάντα (30) ηµερολογιακές 
ηµέρες πριν από την ορισθείσα πρώτη συνεδρίαση της τακτικής 
εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει µε την ολοκλήρωση της 
εκλογικής Γ.Σ. και την εκλογή του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
λοιπών οργάνων του Συνδέσµου. Για τον υπολογισµό των τριάντα (30) 
ηµερών δεν λαµβάνονται υπόψη η ηµέρα της εγγραφής του νέου µέλους 
και η ηµέρα που έχει ορισθεί για την πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ.. 

4.2. Τα νέα µέλη που εγγράφονται εντός της παραπάνω τριακονθήµερης 
προθεσµίας δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά την 
τακτική εκλογική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί. Η εγγραφή τους ως 
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τακτικών µελών είναι απολύτως έγκυρη και απολαύουν όλων των 
λοιπών δικαιωµάτων των τακτικών µελών του Συνδέσµου. 

4.3. Ως χρόνος εγγραφής λογίζεται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
εγγραφής και όχι ο χρόνος έγκρισης της αίτησης από το ∆.Σ.. Σε 
περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το ∆.Σ., η εγγραφή θεωρείται ότι 
µηδέποτε έλαβε χώρα. 

 
5.1. Κατά τις αρχαιρεσίες δικαίωµα ψήφου έχουν µόνο τα ταµειακώς ενήµερα 

µέλη του Συνδέσµου. Ταµειακώς ενήµερο θεωρείται ένα µέλος, όταν έχει 
εξοφλήσει τη δόση της ετήσιας πάγιας εισφοράς του πρώτου εξαµήνου 
του έτους που διενεργούνται οι αρχαιρεσίες καθώς και την αντίστοιχη 
δόση της ποσοστιαίας ετήσιας εισφοράς που πρέπει να εξοφληθεί µέχρι 
το τέλος Ιανουαρίου, εφόσον οι αρχαιρεσίες διενεργηθούν από 1η 
Φεβρουαρίου µέχρι την 31η Ιουλίου του αντίστοιχου έτους. Σε περίπτωση 
κατά την οποία οι αρχαιρεσίες λάβουν χώρα µετά την 31η Ιουλίου, 
ταµειακώς ενήµερο θεωρείται ένα µέλος, όταν έχει εξοφλήσει τις δόσεις 
ετήσιων πάγιας και ποσοστιαίας εισφορών του δευτέρου εξαµήνου του 
έτους διενέργειας των αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση κατά την οποία οι 
αρχαιρεσίες διενεργηθούν από 1η έως 31η Ιανουαρίου, ταµειακώς 
ενήµερο θεωρείται ένα µέλος, όταν έχει εξοφλήσει τις δόσεις ετήσιων 
πάγιας και ποσοστιαίας εισφορών του δευτέρου εξαµήνου του αµέσως 
προηγούµενου της διενέργειας των αρχαιρεσιών ηµερολογιακού έτους. 

5.2. Μη ταµειακώς ενήµερο µέλος δύναται να εξοφλήσει τις οφειλές του µέχρι 
και την ηµέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και να ψηφίσει κατ’ αυτές. 

5.3. Τα ανωτέρω ισχύουν και όσον αφορά την υποβολή υποψηφιοτήτων κατά 
τις εκλογές, µε τη διαφορά ότι η εξόφληση των οφειλών σ’ αυτή την 
περίπτωση πρέπει να γίνει µέχρι και την τελευταία ηµέρα υποβολής των 
υποψηφιοτήτων. 

 
6.1.  Η ψηφοφορία διεξάγεται στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης 

και στα Περιφερειακά Γραφεία που θα έχουν ορισθεί µε σχετική 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τις ώρες που θα ορίσει η Γενική 
Συνέλευση. Η Γ.Σ. δύναται να ορίζει διαφορετικές ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής της ψηφοφορίας στα διάφορα εκλογικά κέντρα, εφόσον 
τούτο παρίσταται απολύτως αναγκαίο, εντός πάντως των χρονικών 
ορίων που ορίζονται στο άρθρο 28.6.1 του Καταστατικού. Η Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή καθώς και οι Περιφερειακές Εφορευτικές 
Επιτροπές δύνανται να παρατείνουν τον χρόνο της ψηφοφορίας, εφόσον 
κατά την κανονισµένη ώρα λήξης της αναµένουν ακόµη ψηφοφόροι για 
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα. Η παράταση αυτή δεν δύναται 
να υπερβεί τη µία ώρα. 

6.2. Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας κάθε ψηφοφόρος υποβάλλει τα κατά 
το Καταστατικό νοµιµοποιητικά έγγραφα στην Εφορευτική Επιτροπή. 
Μετά τον έλεγχό τους η Εφορευτική Επιτροπή του χορηγεί το ενιαίο 
ψηφοδέλτιο και αντίστοιχο φάκελο. Πριν ριχθεί ο φάκελος στην κάλπη, 
σφραγίζεται και µονογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Φάκελος 
ασφράγιστος ή µη µονογραµµένος από την Εφορευτική Επιτροπή 
καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο. 

6.3. Επί των ψηφοδελτίων αναγράφει ο κάθε ψηφοφόρος τον σταυρό 
προτίµησης µε στυλό χρώµατος µαύρου ή µπλε, ή αποχρώσεων αυτών. 
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Σταυροί προτίµησης άλλου χρώµατος ή επιλογή του υποψηφίου µε 
τρόπο που υποδηλώνει πρόθεση παραβίασης της µυστικότητας της 
ψηφοφορίας, συνιστούν λόγους ακυρότητας του ψηφοδελτίου. 

6.4.  ∆εδοµένου ότι κάθε µέλος του ΣΑΤΕ δικαιούται να ψηφίσει είτε στον 
χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης είτε σε οποιοδήποτε 
Περιφερειακό Γραφείο, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας η Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να είναι σε επικοινωνία µε τις 
Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπής, προς το σκοπό της αποφυγής 
διπλοψηφιών. Προς τούτο δύναται να εγκατασταθεί ηλεκτρονικό 
σύστηµα επικοινωνίας και βάσης δεδοµένων, που θα παραµένει ανοικτό 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. 

6.5.  Εάν παρά τους ελέγχους υπάρξει κρούσµα διπλοψηφίας σε διαφορετικά 
εκλογικά κέντρα, δεν προκαλείται εξ αυτού του λόγου ακυρότητα των 
αρχαιρεσιών είτε στο σύνολο των εκλογικών κέντρων είτε σ’ αυτά όπου 
διαπιστώθηκε η διπλοψηφία. Όλες οι ψήφοι στα εκλογικά κέντρα όπου 
διαπιστώθηκε η διπλοψηφία καταµετρώνται κανονικά. Η εταιρεία – µέλος 
που υπέπεσε στη διπλοψηφία καθώς και όσοι αντιπρόσωποί της κατά 
την ψηφοφορία ήσαν φυσικοί αυτουργοί αυτής, εφόσον είναι αρωγά 
µέλη, παραπέµπονται υποχρεωτικώς στο Πειθαρχικό Συµβούλιο µε 
σχετική πράξη που συντάσσει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Εάν 
από τη διπλοψηφίσασα εταιρεία – µέλος υπήρχε υποψήφιος για 
οποιοδήποτε όργανο του ΣΑΤΕ, η υποψηφιότητα και η ενδεχόµενη 
εκλογή του ακυρώνονται αυτοδικαίως, ο δε υποψήφιος παραπέµπεται 
και αυτός στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ µε σχετική πράξη της 
Εφορευτικής Επιτροπής. Στο Πειθαρχικό Συµβούλιο παραπέµπονται 
επίσης και όσοι εµπλακούν σε απόπειρα διπλοψηφίας, έστω και αν 
τελικά αποτράπηκε η διπλοψηφία. 

 
7.1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και οι Περιφερειακές Εφορευτικές 

Επιτροπές επιλαµβάνονται όλων των θεµάτων που ανακύπτουν κατά 
την ψηφοφορία και αποφαίνονται επί ενστάσεων που ενδεχοµένως 
ασκηθούν. ∆ικαίωµα υποβολής ένστασης έχουν µόνο µέλη µε δικαίωµα 
ψήφου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικώς εγγράφως. 

7.2. Εάν κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε Περιφερειακό Γραφείο 
ανακύψει ζήτηµα γενικότερης σηµασίας, η Περιφερειακή Εφορευτική 
Επιτροπή υποχρεούται να το διαβιβάσει προς άµεση επίλυση στην 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και να αναµείνει την απόφαση της 
τελευταίας, πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια επ’ αυτού. 

 
8.1. Η αποσφράγιση της κάλπης, η καταµέτρηση των φακέλων, ο έλεγχος 

των ψηφοδελτίων και η διαλογή των σταυρών προτίµησης διενεργείται 
αµέσως µετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας από τις κατά τόπους 
Εφορευτικές Επιτροπές, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η 
ψηφοφορία σε όλα τα λοιπά εκλογικά κέντρα, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται παρακάτω. Οι Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές 
υποχρεούνται να προβούν άµεσα στις ενέργειες που προβλέπει το 
άρθρο 29 παρ. 10 του Καταστατικού. 

8.2. Εάν κατά την καταµέτρηση των φακέλων µετά την αποσφράγιση της 
κάλπης διαπιστωθεί υπεράριθµος αριθµός φακέλων σε σχέση µε τον 
αριθµό των ψηφισάντων στη συγκεκριµένη κάλπη, αφαιρείται στην τύχη 
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ισάριθµος αριθµός φακέλων µε τον αριθµό των υπεράριθµων φακέλων. 
Οι αφαιρεθέντες φάκελοι καταστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και 
χωρίς να ανακοινωθεί το περιεχόµενό τους. Η εγκυρότητα της 
ψηφοφορίας στη συγκεκριµένη κάλπη δεν θίγεται εκ του λόγου ότι 
ανευρέθη κατά την καταµέτρηση υπεράριθµος αριθµός φακέλων σε 
σχέση µε τους ψηφίσαντες. 

8.3.  Σε περίπτωση κατά την οποία η ώρα λήξης της ψηφοφορίας δεν είναι η 
αυτή για όλα τα εκλογικά κέντρα, όλες οι κάλπες σε όλα τα εκλογικά 
κέντρα παραµένουν κλειστές και σφραγισµένες µέχρι την ολοκλήρωση 
της ψηφοφορίας και στο τελευταίο εκλογικό κέντρο. Εάν έχει ορισθεί 
διαφορετική ηµέρα ψηφοφορίας σε κάποιο εκλογικό κέντρο, οι κάλπες 
των λοιπών εκλογικών κέντρων παραµένουν κλειστές και σφραγισµένες 
µέχρι την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και στο τελευταίο αυτό εκλογικό 
κέντρο.  

8.4. Κατά την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων και διαλογή των σταυρών 
προτίµησης ακυρώνονται όσα ψηφοδέλτια φέρουν πάνω τους εµφανή 
σηµάδια που παραβιάζουν, κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής, 
τη µυστικότητα της ψηφοφορίας, ή είναι άκυρα σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις του Καταστατικού (π.χ. υπέρβαση του ανώτατου 
επιτρεποµένου ορίου σταυρών προτίµησης). 

8.5.  Η επικύρωση και ανακοίνωση των αποτελεσµάτων γίνεται πάντα από 
την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της διαβιβασθούν από τις 
Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές οι φάκελοι µε τα καταµετρηµένα 
ψηφοδέλτια και το λοιπό εκλογικό υλικό. Σε περίπτωση που υποβληθεί 
σχετικό αίτηµα από µέλος του Συνδέσµου, η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή προβαίνει σε νέα καταµέτρηση των ψηφοδελτίων και διαλογή 
των σταυρών προτίµησης του Περιφερειακού Γραφείου για το οποίο 
υποβλήθηκε το αίτηµα. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δύναται και 
αυτεπαγγέλτως να προβεί σε επανέλεγχο των ψηφοδελτίων των 
Περιφερειακών Γραφείων και να εξετάσει εκ νέου τη βασιµότητα 
υποβληθεισών ενστάσεων. Οι αποφάσεις της Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής σχετικά µε την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων υπερισχύουν 
πάντοτε των αντίστοιχων αποφάσεων των Περιφερειακών Εφορευτικών 
Επιτροπών.  

8.6. Οι εργασίες της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής περατώνονται µετά 
την καταµέτρηση όλων των ψηφοδελτίων (ή την ενδεχόµενη νέα 
καταµέτρησή τους, σύµφωνα µε τα ανωτέρω) και την ανακοίνωση των 
οριστικών αποτελεσµάτων από την ίδια. 

8.7.  Τα οριστικά αποτελέσµατα, όπως τα ανακοινώνει η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή, αναρτώνται σε εµφανές σηµείο στα κεντρικά γραφεία του 
Συνδέσµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ. 

 
  


