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Θεσσαλονίκη  09/11/2022 

Αρ. Πρωτ.:9010  
Αγαπητέ, -ή συνάδελφε, -ισα, 

Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, θα 

διεξαχθούν στο κτίριο του ΤΕΕ / ΤΚΜ, Μεγ. Αλεξάνδρου 49, οι εκλογές του 

Συλλόγου μας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Με βάση το καταστατικό του Συλλόγου, παρέχεται το δικαίωμα στα εκτός 

Θεσσαλονίκης μέλη να ψηφίσουν ταχυδρομικά, στο όνομα της Εφορευτικής 

Επιτροπής: 

Εφορευτική Επιτροπή 
Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος 

POSTE RESTANTE 
ΤΘ 18201 ΕΛΤΑ ΝΤΕΠΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 54008 

 
Οι απαντητικές επιστολές πρέπει να φθάσουν στο Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης, Βασ. 
Ολγας 158, Θεσσαλονίκη-Ντεπώ το αργότερο έως την  Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 
2022 και ώρα 13:00. 
Ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να ψηφίσεις ταχυδρομικά, εάν είσαι 
εγκατεστημένος εκτός Θεσσαλονίκης για να είναι έγκυρη η ψήφος σου είναι: 
Το επιλεγόμενο ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου επιτρέπονται από 0 
έως 9 σταυροί προτίμησης με μαύρη ή μπλε μελάνη, πριν ή μετά το 
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τοποθετείται στον αντίστοιχο φάκελο. 
Το επιλεγόμενο ψηφοδέλτιο για την Εξελεγκτική Επιτροπή, όπου επιτρέπονται από 
0 έως 3 σταυροί προτίμησης με μαύρη ή μπλε μελάνη, πριν ή μετά το 
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τοποθετείται στον αντίστοιχο φάκελο. 
Οι δύο φάκελοι τοποθετούνται εντός του απαντητικού φακέλου, που σου 
εσωκλείουμε, πάνω στον οποίο πρέπει να βάλεις τη σφραγίδα και την υπογραφή 
σου ή τα στοιχεία σου και την υπογραφή σου. 
Για να έχεις δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές, πρέπει ή να εξοφλήσεις το σύνολο 
των οφειλόμενων συνδρομών σου προς το Σύλλογο (επισυνάπτεται σχετικό 
σημείωμα) ή να πληρώσεις το ποσό των πέντε (5) ευρώ έναντι της συνολικής 
οφειλής σου, όπως αποφάσισε η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση στις 17 
Οκτωβρίου 2022. 
Το αντίγραφο του καταθετηρίου σε τραπεζικό κατάστημα ή το αντίγραφο πίστωσης 
μέσω e-banking στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΜΗΒΕ (αναγράφεται στο σχετικό 
σημείωμα) τοποθετείται στον αντίστοιχο φάκελο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται το όνομά σου. Χωρίς 
το καταθετήριο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η ψήφος σου. 
Μετά τις εκλογές θα σου αποσταλεί η απόδειξη είσπραξης της συνδρομής από τον 
Σύλλογο. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς. 

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής 
 


