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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προς όλους τους εργαζόμενους μη μέλη  

Του ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης ΠΕ. 
 

 
 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, μη μέλη του Συνεταιρισμού με την επωνυμία Προμηθευτικός 

& Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Καταναλωτών Κρήτης με τον 

διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ.ΚΑ. ΚΡΗΤΗΣ  Π.Ε.» σε εκλογή ενός εργαζομένου μη μέλους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 20/02/2022 και ώρα 09:00 έως 

14.00 π.μ. με υβριδικό τρόπο ήτοι με φυσική παρουσία στην αίθουσα σεμιναρίων του 

Συνεταιρισμού στην Πλωτάρχου Μαριδάκη & Αβέρωφ Σούδα  Χανίων (πάνω από το κατάστημα) 

αλλά και με ψηφιακά μέσα σύμφωνα με τα ισχύοντα, έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας 

για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού cov-id 19. 

 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού ΣΥΝ.ΚΑ. Η 

υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέχρι και την Πέμπτη, 17.02.2022 και ώρα 14.00 π.μ. σύμφωνα 

με την από 11.02.2022 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους όλους τους 

εργαζομένους μη μέλη του Συνεταιρισμού.  

 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο σύμφωνα με τα ισχύοντα, έκτακτα μέτρα 

προστασίας δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού cov-id 19. Με 

φυσική παρουσία δύνανται να συμμετέχουν μόνο πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες κατά το 

τελευταίο τρίμηνο.  

 

Για την συμμετοχή στην ψηφοφορία με ψηφιακά μέσα, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 

προηγούμενη επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του εργαζόμενου το αργότερο 48 ώρες 

πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι μέχρι την ημέρα Παρασκευή 18.2.2022 και ώρα 09.00 

π.μ. Οδηγίες για συμμετοχή στην ψηφοφορία με ψηφιακά μέσα παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο 

της εταιρείας www.synka-sm.gr. 
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Η επιβεβαίωση θα γίνεται στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού στην Επισκοπή Αγυιάς Χανίων 

και σε όλα τα καταστήματα του Συνεταιρισμού με την προσκόμιση δελτίου ταυτότητας από τον 

εργαζόμενο ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας και με τη συμπλήρωση αίτησης 

η οποία θα διατίθεται στους εργαζόμενους.  

 

Σε περίπτωση που για επιδημιολογικούς λόγους απαγορευθεί από την πολιτεία η διεξαγωγή 

συνεδριάσεων με φυσική παρουσία αυτή θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα. 

 
Χανιά, 11.02.2022 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          Αλεξάκης Απόστολος                                  Μπαουράκης Γεώργιος 


