
 

 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Απρίλιος 2016 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων διοίκησης 

των Επιστημονικών Επιτροπών της Εταιρίας θα γίνουν στην προσεχή Γενική Συνέλευση στις 

 13 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στο Αμφιθέατρο Α13 του Τμήματος 

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. 

Δικαίωμα ψήφου έχουν ΜΟΝΟ όσοι είναι τακτικά μέλη και ταυτόχρονα ταμειακά 

τακτοποιημένοι τόσο στην ΕΓΕ όσο και στις Επιτροπές (πληρωμένη η συνδρομή του 2015). 

H οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει ως εξής:  

α) πληρώνοντας αυτοπροσώπως την ημέρα των εκλογών  

β) επικοινωνώντας με την ταμία της Εταιρίας  κα Ευγενία Μωραΐτη  (τηλ. 2131337188, 

6977263895) 

γ) καταθέτοντας την οφειλή σας στην Tράπεζα Πειραιώς , στον λογαριασμό της Εταιρίας μας 

που είναι : 
ΙΒΑΝ: GR15 0171 0240 0060 2404 0030 041 

Λογαριασμός: 6024-040030-041 

 Στην τελευταία περίπτωση φροντίστε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας στο 

αντίστοιχο παραστατικό της Τράπεζας και να το αποστείλετε μαζί με το φάκελο 

αποστολής των ψηφοδελτίων. 

Τα μέλη της Εταιρίας μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ή με αυτοπρόσωπη 

προσέλευση την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή με συστημένη επιστολή. Στη δεύτερη 

περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί ο φάκελος που σας επισυνάπτεται και που θα πρέπει να 

ταχυδρομηθεί έγκαιρα στην αναγραφόμενη διεύθυνση (Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, Τ.Θ. 

71539, 162 31 Βύρωνας – Αθήνα), έτσι ώστε να φτάσει σε εμάς το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία πραγματοποίησης των εκλογών (13-4-2016). 

 

 Η βούληση των μελών εκφράζεται με σταυρούς προτίμησης, με τη χρήση μαύρου ή μπλε 

στυλό. 

 Ο σταυρός μπορεί να μπει είτε δεξιά είτε αριστερά της λίστας με τα ονόματα των 

υποψηφίων.  

 Για την εκλογή του Δ.Σ. της ΕΓΕ μπορούν να μπουν  από ένας (1) μέχρι και έξι (6) 

σταυροί προτίμησης. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι και τρεις (3) σταυροί. 

 Για τις Επιστημονικές Επιτροπές μπορούν να μπουν από ένας (1) μέχρι και πέντε (5) 

σταυροί προτίμησης. 

 Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς προτίμησης ή με περισσότερους από τους επιτρεπόμενους ή 

με διαγραφές ονόματος ή με οποιοδήποτε διακριτικό σημάδι είναι ΑΚΥΡΟ.  

 Υπενθυμίζεται ότι για το αξίωμα του Προέδρου, τόσο στο ΔΣ της ΕΓΕ όσο και στις 

Επιτροπές, το δικαίωμα εκλογής περιορίζεται σε δυο συνεχείς θητείες.  

 

Εάν δεν μπορείτε να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, μην αμελήσετε να ταχυδρομήσετε έγκαιρα 

το ψηφοδέλτιο και να φροντίσετε για την οικονομική σας τακτοποίηση. 

Σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Εταιρίας (www.geosociety.gr) έχουν αναρτηθεί τόσο ο 

Διοικητικός όσο και ο Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος της ΕΓΕ 

Ε. Λέκκας 

http://www.geosociety.gr/

