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1. ol εκλoγθg γlα τηv οvοδειξη Πρoθδρoυ κol Δloικητlκo0 Συμβoυλioυ τoU

Δ.Σ.A. Θο δlεξαxΘoUv στα γροφεΙo ToU Δ.Σ.A. (Aκαδημioq 60), Tηv
ΚΨpιoκh 27.2.2ott και ΔευτΞρo 28-2.2011, oπδ Tηv oVοToλη μεxρl τη
δυoη τou ηλΙoυ.

2. Δικoiωμο ΨηφoU θxoυv δλol o| δlκηγδρol ΠoU εivol μθλη τoU Δ.Σ.A.
εγγεγρομμθvor σTo Mητρδo μεXρ| Ko| Tηv 31-1-2011 αvεξαρτητοrq αv
i11oυv υπoβdλεl ετηolα δηλωoη, εivαt oε οvoαroλη η dδεlο κoΘε εiδoυg.
Δεv ψηφiζoυv δool εκτioυv τελεoiδlκεg nεlθoρxlκθg πolvθg.
ol δlκηγoρlκθg τoυτδτηTεζ toxUoυv κoI Y|ο TηV εΠovoληπτlκη εκλoγη.

3. H ψηφoφoρio Θο δrεξαxθεΙ oε εiκool θξl (26) εκλoγlκο τμημoτo.
ο Tα δθκo (10) nρδτο θο εivα| στoV 1o δρoφo, αrηv μεγoλη oiθouoο με

A.M. 151 θωg 17100.
ο Tο επδμεvo τρiα (3) θο εivol αrηv οΙΘoυoo τoυ Δloικητlκo0 Συμβoυλioυ

κοl οiΘoυoα oυμβo0λωv (vθo κτiρlo, 1og oρoφog, εΙooδog οnδ τη αroα
AκoδημΙog, δεξlo) με A.M. L7L02 tωc,20577'

ο Tα εnδμεvo εvvθo (9) αro 2o δρoφo, με A.M 2o57B θωg 29655,
o Τα υnδλolnα τθooερo (4) σrov 3o δρoφo, αro vθo κτiρlo (εiooδog oπδ τη

αroo Aκαδημiαq 60, δεξlο), με A.M 29656 θωg 32966'
ο Στo 26o εκλoγlκδ τμημo ψηφiζoυv KoI ol δlκηγδρor οπo xδρεg τηg E.E.,

με A.M.9οο01 6ω9 90143
4' Σε καΘε εκλoγlκδ τμημο θo υπdρ1oυv δ0o (2) καλnεq. Mio Y|o τoUζ

υπoψηφioυg Πρoθδρoυg Kο| μiο Y|o ToUq υnoψηφioυg Συμβo0λoυg. ol
φoκελor κcΙ| τo ψηφoδθλτlo Θο εivοι μπλε Ylο τoυξ ΠooEδρoυc κol λευκδ
vlo τoυq ΣυuBoιiλoυc.

5. Γlα τη δrευκoλUVση TωV ψηφoφδρωv, η EIΣoΔoΣ Θo εivαι MoNo αnδ τnv
εiooδo τηc oδoιi Aκoδημioq, oπoυ θα λομβovoυv ψηφoδθλτlo Kαι
φοκθλoυq κol η EΞoΔoΣ Θα εivoι απδ τηv oδδ MAYPOMIXAΛH, onωg Θo
δεΙxvoυv ειδl κtg n lvα κiδεg.
Γlo τηv oμoλη δlεξoγοlγη τηξ ψηφoφoρiog καl Tηv απoφυγη
σUvωσTlσμoιi κol ταλαlπιυρiog παρoκαλoιjvταl ol oυvdδελφol, oφoιi
ψηφiooυv, vα oπoxc}ρoιiv αμioιυq απδ Toυξ 1δρoυg ψηφoφoρiαgκol τoυξ δlαδρδμoυq κσ| vo ακoλoυΘoιiv τtξ oδηγiεq τ(οv
εvτετoλμθvοrv υ πoλληλαrv.

6. ot εκλoγεΙg πρθnεl Vo θxoυv μoζΙ ToUζ τη δlκηγoρικη τουτδτητo η
onoloδηπoτε θγγροφo, οnoδεlκτlκδ τηζ τouτδτητoζ τoUq (Aαrυvoμlκη
Tουτδτητα, Δloβοτηρlo, Aoφoλtαrlκδ Blβλlαρlo κ.α,)

7'To o0αrημα εivοt noλυαrουρiα (μdxρl 24 αroυρoi).
Ψηφoδθλτlo oυvδuοoμoυ noυ δεv θxεl αroυρδ nρoτiμηoηg, υnoλoγiζετor
unθρ τou ouvδυooμo0.

B. 
-Σε 

περiπτωoη εnοvαληπτικηg εκλoγηξ γlο αvοδεlξη Πρoθδρoυ, or εκλoγθg
Θo δlεξoxΘo0v Tηv Kυolακη 6-3.2011 κol Tρiτη 8.3.2011 οnδ τηv
οvοτoλη μθxρr τη δ0oη τoυ ηλΙoυ, στoV iδlo xδρo Ko| στo Ιδlo εκλoγrκο
τμη μoτo.

o πPoEΔPoΣ
ΔHMHTPHΣ πAΞINoΣ


