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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                   Υποψηφιότητες – Επιστολική Ψήφος  

 

                                                                 

                                                                                         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 

Η ψηφοφορία στα Περιφερειακά Τμήματα, εκτός του Π.Τ. Αττικής, διεξάγεται στην έδρα τους και στα γραφεία 

τους ή σε τόπο ο οποίος ορίζεται από την Προσωρινή  Διοικούσα Επιτροπή. 

Για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας θα οριστούν κατά τόπους εκπρόσωποι της δικαστικής αρχής.  

Ο εκλογικός κατάλογος για τις πρώτες εκλογές του Π.Σ.Ο. θα είναι όλα τα εγγεγραμμένα μέλη μέχρι την 11
η
 

Απριλίου 2019.  

 

Η ολοκλήρωση της εγγραφής κατοχυρώνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την 

λήψη Αριθμού Μητρώου από τη γραμματεία του Συλλόγου.  

Υποψηφιότητες:  

Όσα μέλη του Π.Σ.Ο. επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι με κάποιο συνδυασμό/ παράταξη 

ή μεμονωμένα είτε στο Περιφερειακό τους Τμήμα είτε στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει να 

συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που επισυνάπτεται και να κατατεθεί υπόψη της Προσωρινής Διοικούσας 

Επιτροπής μέχρι την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019.  

Στην κάθε σχετική αίτηση, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τη θέση/τις θέσεις για την/τις οποία/ες 

ενδιαφέρεται να συμμετέχει, τον συνδυασμό ή την παράταξη ή την μεμονωμένη υποψηφιότητα. Διευκρινίζεται 

ότι όσοι δηλώσουν υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος ή την Κεντρική 

Εξελεγκτική Επιτροπή, δεν  μπορούν να συμμετέχουν και ως υποψήφιοι στην Διοικούσα Επιτροπή του Π.Τ. ή 

του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα. 
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Επιστολική Ψήφος: 

Για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος όλων όσων διαμένουν σε περιοχή, όπου δεν 

λειτουργεί εκλογικό τμήμα, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται σε μετακίνηση, προκειμένου να συμμετέχουν 

ισοτίμως μετά των λοιπών μελών του ΠΣΟ στην εκλογική διαδικασία, δύναται να ψηφίσουν με την μέθοδο της 

επιστολικής ψήφου. 

Όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν δια επιστολικής ψήφου, παρακαλούνται να ενημερώσουν μέχρι το Σάββατο 20 

Απριλίου 2019 με fax| 210 5246280 ή email| poeo@poeo.gr  και τηλεφωνική επιβεβαίωση με την γραμματεία 

του Συλλόγου στο τηλ| 210 5229501.  

 


