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Προς: Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΓΕ, Καθηγητή Σπύρο Παυλίδη & Μέλη ΔΣ της ΕΓΕ 

Θέμα: Εισήγηση Επιτροπής μελών ΔΣ για τις αρχαιρεσίες της ΕΓΕ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η 3μελής επιτροπή που απαρτίζεται από τα μέλη του ΔΣ της ΕΓΕ, Καθ. Αντωναράκου Ασημίνα, 
Δρ. Γκανά Αθανάσιο και Δρ. Μακρή Κυριακή, λαμβάνοντας υπόψη:  

 Ότι το κόστος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της ΕΓΕ, δια της επιστολικής ψήφου 
προσεγγίζει τα 2000 ευρώ. 

 Ότι παρατηρήθηκαν προβλήματα κατά τις εκλογές του Μαΐου 2018, στην υλοποίηση 
της εκλογικής διαδικασίας δια επιστολικής ψήφου  

 Ότι υπάρχει αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της 
Εταιρείας, λόγω της εγγραφής πολλών νέων συναδέλφων αλλά και δυνατότητας 
υλοποίησης εκλογών με ψηφιακά μέσα που διατίθενται στην ακαδημαϊκή ικανότητα 
από φορείς του Υπουργείου Παιδείας (ΕΔΕΤ)  

 Ότι διατίθεται η δωρεάν χρήση αξιόπιστου ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας 
από το ΕΔΕΤ,  
 

Προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού λειτουργίας της Ελληνικής 
Γεωλογικής Εταιρίας ως εξής: 

Το άρθρο 14 σε ισχύ: 

Άρθρο 14: Τα μέλη ψηφίζουν είτε με προσωπική προσέλευση είτε ταχυδρομικά. Στη δεύτερη 
περίπτωση στέλνουν το ψηφοδέλτιό τους, σύμφωνα με τις οδηγίες, με συστημένη επιστολή 
στο Ταχυδρομικό Γραφείο της περιοχής των κεντρικών Γραφείων της ΕΓΕ. Οι συστημένες 
επιστολές παραλαμβάνονται από τρία μέλη του Δ.Σ. την ημέρα των εκλογών λίγο πριν κλείσει 
το Ταχυδρομικό Γραφείο και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή με Πρωτόκολλο 
Παράδοσης.  

Προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 14: 

Άρθρο 14: Τα μέλη ψηφίζουν είτε με προσωπική προσέλευση είτε ταχυδρομικά είτε με 
ηλεκτρονική ψήφο. Στην  πρώτη περίπτωση στέλνουν το ψηφοδέλτιό τους, σύμφωνα με τις 
οδηγίες, με συστημένη επιστολή στο Ταχυδρομικό Γραφείο της περιοχής των κεντρικών 
Γραφείων της ΕΓΕ. Οι συστημένες επιστολές παραλαμβάνονται από τρία μέλη του Δ.Σ. την 
ημέρα των εκλογών λίγο πριν κλείσει το Ταχυδρομικό Γραφείο και παραδίδονται στην 
Εφορευτική Επιτροπή με Πρωτόκολλο Παράδοσης. Η ηλεκτρονική ψήφος ορίζεται με 
αναλυτική διαδικασία από την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και υλοποιείται αποκλειστικά 
με ψηφιακά μέσα και μόνο από σύστημα αξιόπιστο. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής 

Α. Αντωναράκου      Α. Γκανάς    Κ. Μακρή 


