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ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη Του συνεταιρισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού μας, που θα γίνει την Κυριακή
28 Οκτωβρίου 2018 στις 10:30 π.μ. στα γραφεία του ΣΥΦΑΝΟΠ.ΠΕ στην Καλαμάτα, θα λάβουν
χώρα  και  οι  αρχαιρεσίες  για  την  εκλογή  των  νέων  οργάνων  του  συνεταιρισμού  (Διοικητικό
Συμβούλιο, Εποπτικό Συμβούλιο, αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία – Ο.Σ.Φ.Ε.).

Σε  περίπτωση  που  η  Γ.Σ.  δεν  έχει  την  απαιτούμενη  απαρτία,  θα  επαναληφθεί  την  επόμενη
Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018  στον ίδιο τόπο και  την ίδια ώρα,  οπότε  θα λάβουν χώρα και  οι
αρχαιρεσίες.

Σας  γνωστοποιούμε  ότι  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  εγκεκριμένου  και
κωδικοποιημένου καταστατικού μας, για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ανακήρυξη αυτών και την
διενέργεια των αρχαιρεσιών ισχύουν συνοπτικά τα κάτωθι:

1. Το  Δ.Σ.  και  το  Ε.Σ.  του  συνεταιρισμού  εκλέγονται  με  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  και  μυστική
ψηφοφορία, από την Γ.Σ. των μελών του συνεταιρισμού, που συγκαλείται για το σκοπό
αυτό, ύστερα από πρόσκληση των μελών του, η οποία κοινοποιείται προ είκοσι ημερών με
τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 4 του καταστατικού(με προσωπικές συστημένες
επιστολές ή με το δίκτυο διανομής του συνεταιρισμού εντός σφραγισμένων φακέλων και
με υπογραφή παραλαβής επί αποδείξει).

2. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  συνεταιρισμού  αποτελείται  από  επτά  μέλη.  Για  το  Δ.Σ.
εκλέγονται έξη (6) μέλη. Το 7ο μέλος του Δ.Σ. προέρχεται από τους εργαζόμενους στον
συνεταιρισμό και εκλέγεται από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του νόμου 1667/86
όπως ισχύει.

3. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποτελείται από τρία (3) μέλη.
4. Στις ίδιες εκλογές, με ξεχωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλέγονται τέσσερις (4) αντιπρόσωποι

του συνεταιρισμού για την Ο.Σ.Φ.Ε.
5. Ο ίδιος συνεταίρος δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για το Δ.Σ. και το Ε.Σ.

Μπορεί όμως να είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για αντιπρόσωπος στην Ο.Σ.Φ.Ε. (Δ.Σ. και
Ο.Σ.Φ.Ε. ή Ε.Σ. και Ο.Σ.Φ.Ε.)

6. Σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού δεν μπορούν να
είναι υποψήφιοι ούτε για το ίδιο όργανο, ούτε στο Δ.Σ. ο ένας και στο Ε.Σ. ο άλλος.

7. Δεν μπορεί να ανακηρυχτούν υποψήφιοι για για το Δ.Σ. το Ε.Σ. ή ως αντιπρόσωποι στην
Ο.Σ.Φ.Ε. όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους δύο μήνες πριν
την ημερομηνία των εκλογών.



8. Οι  υποψηφιότητες  υποβάλλονται  στο  Δ.Σ.  το  αργότερο  τέσσερις  (4)  ημέρες  πριν  την
ημερομηνία των εκλογών και μέχρι την 15:00 ώρα. Δηλαδή υποψηφιότητες υποβάλλονται
μέχρι  και  την  Τρίτη  23  Οκτωβρίου  και  μέχρι  την  15:00  ώρα.  Μετά  την  λήξη  της
προθεσμίας  αυτής  και  το  αργότερο  την  προηγούμενη  ημέρα  των  εκλογών,  το  Δ.Σ.
ανακηρύσσει τους υποψήφιους που μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία με
απόφαση  του,  η  οποία  αναρτάται  στα  γραφεία  του  συνεταιρισμού  και  στην  αίθουσα
διεξαγωγής των εκλογών.

9. Κάθε μέλος παρίσταται στη Γ.Σ. αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε παριστάμενο
μέλος δύναται να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση μέχρι δύο συνεταίρους και να
ψηφίζει για λογαριασμό τους στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Ο αντιπρόσωπος οφείλει
να προσκομίσει και να καταθέσει στο Γραμματέα της Γ.Σ. έγγραφη εξουσιοδότηση του
αντιπροσωπευόμενου  μέλους,  με  θεωρημένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του
εξουσιοδοτούντος  από  Δημόσια  Αρχή  (ΚΕΠ,  Αστυνομικό  Τμήμα,  Δημόσια  Υπηρεσία,
Δημοτική Αρχή).

10. Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. τίθενται μέχρι τρεις (3) σταυροί προτίμησης και για
την  εκλογή  των  μελών  του  Ε.Σ.  ένας  (1)  σταυρός  προτίμησης.  Για  την  εκλογή  των
αντιπροσώπων  του  συνεταιρισμού  στην  Ο.Σ.Φ.Ε.  τίθενται  μέχρι  δύο  (2)  σταυροί
προτίμησης.

11. Ψηφοδέλτια  χωρίς  σταυρό  προτίμησης  ή  με  αριθμό  σταυρών  μεγαλύτερο  από  τον
επιτρεπόμενο είναι άκυρα.

12. Εκλέγονται  για το Δ.Σ. οι έξη πρώτοι πλειονοψηφήσαντες ενώ οι υπόλοιποι υποψήφιοι
είναι επιλαχόντες και καλούνται να συμπληρώσουν με την σειρά επιτυχίας τους τις θέσεις
που τυχών κενωθούν στο Δ.Σ. Το αυτό ισχύει με το Ε.Σ. και με την εκλογή αντιπροσώπων
στην Ο.Σ.Φ.Ε. όπου εκλέγονται οι τρεις και τέσσερις πρώτοι πλειοψηφίσαντες αντίστοιχα,
ενώ οι υπόλοιποι υποψήφιοι καλούνται ως επιλαχόντες.

13. Τις εκλογές διενεργεί η τριμελής εφορευτική επιτροπή του εκλέγεται από την Γ.Σ. πριν από
την έναρξη της ψηφοφορίας.

14. Η διαδικασία των εκλογών θα αρχίσει  μετά την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας
διάταξης της Γ.Σ. η οποία δεν θα υπερβαίνει την 13:00 και θα ολοκληρωθεί στις 18:00 το
απόγευμα.

15. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στα γραφεία του συνεταιρισμού κατά τις ώρες λειτουργίας
της  φαρμακαποθήκης,  ή  αποστέλλονται  με  ΦΑΞ στα γραφεία  του συνεταιρισμού  στον
αριθμό 27210 – 94148. Άμα τη παραλαβή τους, καταχωρούνται στο βιβλίο εισερχομένων
εγγράφων του συνεταιρισμού και  λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου,  ενώ σημειώνεται  ο
ακριβής χρόνος παραλαβής τους.

Το  απερχόμενο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.Π.Ε.,  σας  ευχαριστεί  για  την  μέχρι
σήμερα αγαστή συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη που δείξατε για την εκπλήρωση των υψηλών
στόχων του συνεταιρισμού  μας.  Επίσης,  σας  καλεί  να  ενεργοποιηθείτε  για την υλοποίηση των
σκοπών  του  συνεταιρισμού  και  να  συμμετέχετε  μαζικά  στην  απολογιστική  και  εκλογική
διαδικασία.       

Συναδελφικά

Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                               Ο Γραμματέας Δ.Σ.

  Ν. Μάραντος                                                                       Π. Μπουζιάνης 


