
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

1 8/11/2019 Καταληκτική ημερομηνία ταχυδρομικής 
επιστολής αιτήσεων υποψηφιότητας (σφραγίδα 
ταχυδρομείου) 

2 10/11/2019 Ανακοίνωση εκλογικών κέντρων 
3 11/11/2019 Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης επιθυμίας 

επιστολικής ψήφου (για όσους διαμένουν εκτός 
νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας) 

4 13/11/2019 Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών και 
ανανέωσης συνδρομών 

5 15/11/2019 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
υποψηφιότητας 

6 18/11/2019 Ανακοίνωση υποψηφίων 
7 20/11/2019 Ορισμός εφορευτικών επιτροπών 
8 22/11/2019 Ανακοίνωση εκλογέων 
9 22/11/2019 Καταληκτική ημερομηνία αποστολής 

επιστολικών ψήφων 
10 26/11/2019  Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 

επιστολικών ψήφων 
11 1/12/2019 Διεξαγωγή εκλογών 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

1.  Μέχρι 8/11 /2019 πρέπει να αποσταλούν οι αιτήσεις υποψηφιότητας όσων 

επιθυμούν να τις στείλουν ταχυδρομικά. Η αίτηση αυτή πρέπει να φέρει 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

έχουν τα μέλη του ΠΣΕ – ΝΠΔΔ που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις, δηλαδή έχουν πληρώσει ΚΑΙ την ετήσια συνδρομή του 2019, 

μέχρι τις 13/11/2019. Αιτήσεις υποψηφιότητας με email δεν θα γίνονται 

δεκτές.  Έντυπο αίτησης υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΣΕ-ΝΠΔΔ, 

(www.pse.org.gr/ekloges). Θα λάβετε email επιβεβαίωσης.  

2. Τα εκλογικά κέντρα είναι τρία: 

a. Αθήνας, στα γραφεία του ΠΣΕ, Γαβριηλίδου 8 

στο οποίο ψηφίζουν τα μέλη που εργάζονται στην περιφέρεια Αττικής, 

περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιφέρεια Θεσσαλίας, περιφέρεια 

Κρήτης, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

http://www.pse.org.gr/ekloges


b. Θεσσαλονίκης, Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων 

Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ), Προξένου Κορομηλά 51, ΤΚ 54622, ημιώροφος,  

στο οποίο ψηφίζουν τα μέλη που δραστηριοποιούνται στην 

περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας και περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

c. Πάτρας, (θα ανακοινωθεί)  

στο οποίο ψηφίζουν τα μέλη που δραστηριοποιούνται στην 

περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, περιφέρεια Ηπείρου, περιφέρεια Ιόνιων 

Νήσων και περιφέρεια Πελοποννήσου 

3. Μέχρι 11/11/2019 δηλώστε την πρόθεση σας να ψηφίσετε με επιστολή  

A. με email στο mail@pse.org.gr. Θα λάβετε email επιβεβαίωσης.  

B. τηλεφωνικά στο 2103228979 (Δευτέρα και Τετάρτη 18.00-21.00). 

Με επιστολή μπορούν να ψηφίσουν όσοι διαμένουν εκτός των νομών Αττικής, 

Θεσσαλονίκης και Αχαΐας. Θα ακολουθήσουν οδηγίες. 

4. Μετά τις 13 Νοεμβρίου 2019 ΔΕΝ πραγματοποιούνται ανανεώσεις 

συνδρομών καθώς και νέες εγγραφές μελών 

Την ημέρα των εκλογών ΔΕΝ πραγματοποιούνται ανανεώσεις συνδρομών 

καθώς και νέες εγγραφές μελών 

5. Μέχρι 15/11/2019 μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση υποψηφιότητας 

αυτοπροσώπως ή  με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου. Σε κάθε περίπτωση 

μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής. Αιτήσεις υποψηφιότητας με email δεν θα γίνονται 

δεκτές σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 10 της υπ’αριθμ. Γ5β/Γ.Π.19724/01-04-

2019 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1234). Για 

αυτοπρόσωπη ή με εξουσιοδότηση υποβολή αίτησης: Δευτέρα και Τετάρτη 

18.00-21.00, Γαβριηλίδου 8, Άνω Πατήσια, Ισόγειο. 

Έντυπο αίτησης υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΣΕ-ΝΠΔΔ, 

(www.pse.org.gr/ekloges) 

6.  Στις 18/11/2019 θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι και θα σταλεί το 

ψηφοδέλτιο με email σε όλα τα μέλη  

mailto:mail@pse.org.gr
http://www.pse.org.gr/ekloges


7. Στις 20/11/2019, στις 20.30, στα γραφεία του συλλόγου θα γίνει κλήρωση για 

τον ορισμό εφορευτικών επιτροπών 

8. Στις 22/11/2019 θα ανακοινωθούν οι εκλογικοί κατάλογοι σε κάθε 

περιφερειακό τμήμα 

9. Στις 22/11/2019 το αργότερο, όσοι έχουν δηλώσει επιστολική ψήφο πρέπει 

να ταχυδρομήσουν το φάκελο 

10. Στις 26/11/2019 θα παραληφθούν οι φάκελοι επιστολικής ψήφου για να 

αποσταλούν εκ νέου στα περιφερειακά τμήματα 

11. 1η Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι πρώτες εκλογές του ΠΣΕ-ΝΠΔΔ και στα τρία 

περιφερειακά τμήματα, για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων των 

Περιφερειακών Τμημάτων, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, των Περιφερειακών Συμβουλίων και 

των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Συμβουλίων. 

 


