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ΕΚΛΟΓΕΣ  ΟΣΥΑΤΕ   ΣΤΙΣ  9/11/2021 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε έξι (6) εκλογικά κέντρα και συγκεκριμένα: 

Αθήνα , Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα και Τρίπολη ενώπιον των 

τριμελών εφορευτικών επιτροπών που εξέλεξε η Γενική Συνέλευση της 

17/10/2021 και με παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων.  

Oι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 9:00. μέχρι 20:00  

Οι διευθύνσεις των εκλογικών κέντρων θα γνωτοποιηθούν έγκαιρα. 

Οι συνάδελφοι που θα μετακινηθούν στα παραπάνω εκλογικά κέντρα θα 

αποζημιωθούν με  οδοιπορικά έξοδα όπως παρακάτω: 

 Με   ΙΧ αυτοκίνητο 
0,25 € ανά χλμ για μετακίνηση (1) ατόμου ( οδηγός),συν τα έξοδα διοδίων με τη 
προσκόμιση των αντίστοιχων αποδείξεων όπου υπάρχουν. 
0,30 € / χλμ για μετακίνηση  2 ατόμων  και άνω. 
 

 Με  ΚΤΕΛ ή ΠΛΟΙΟ ή ΤΡΑΙΝΟ 
Το αντίτιμο του εισιτηρίου Β΄θέσης όπου υπάρχει, για μετακινήσεις με την 
υποχρέωση προσκομισής του στον ΟΣΥΑΤΕ. 
 

 Με  ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ  
Το 100% του αντιτίμου του εισιτηρίου για απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, με 
την υποχρέωση προσκόμισής του στον ΟΣΥΑΤΕ. 
 

 ΕΠΙ  ΠΛΕΟΝ  ΓΙΑ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΑΝΩ ΤΩΝ  250 ΧΛΜ 
- 20 € εφάπαξ για  λοιπά  έξοδα  σε κάθε  μέλος ( χωρίς απόδειξη ). 
- Μέχρι 70 € δαπάνη ξενοδοχείου για  (1)  διανυκτέρευση, μετά από τη 

προσκόμιση σχετικής απόδειξης. 
 

Όλες οι παραπάνω δαπάνες μετακινήσεων ισχύουν αντίστοιχα και για τις 
δαπάνες επιστροφής.  

Τα όποια έξοδα των  tests  που αφορούν  τον εντοπισμό  του covid – 19  
και προβλέπονται από το Νόμο ή κριθούν απαραίτητα,  για τη διαμονή των 
συνεταίρων στα ξενοδοχεία  θα καλυφθούν  από το Συνεταιρισμό, μετά την 
προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων. 

http://www.osyate.gr/


 

Στις εκλογές συμμετέχουν τα 3 ψηφοδέλτια : 

 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΝΕΑ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 

 

 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 

 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ 


