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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ (25/4/2012)
και αποτελείται από τους
– Αλέξη Αλεξόπουλο,
– Κώστα Ριζιώτη και
– Βασίλη Παπαδόπουλο
σας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι Αρχαιρεσίες θα
πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012, ώρες 17:00 ως 20:00, στην Αίθουσα της
Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Κάνιγγος 27 (6ος όροφος), Αθήνα.
Κατά τις Αρχαιρεσίες θα εκλεγεί 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 3μελής Ελεγκτική
Επιτροπή.
Η Εφορευτική Επιτροπή σας καλεί να παραστείτε αυτοπροσώπως για να ψηφίσετε.
Αν, όμως, όπως έχετε δικαίωμα, επιθυμείτε να ψηφίσετε δι' αλληλογραφίας πρέπει να
γνωρίζετε τα εξής:
Σύμφωνα με το Καταστατικό:
«Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η εκλογή των
υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτίμησης. Κάθε ψηφοφόρος τοποθετεί σταυρό
προτίμησης δίπλα από το όνομα του υποψηφίου της επιλογής του. Οι σταυροί προτίμησης
στο ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο
και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση αναγραφής περισσότερων σταυρών
το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.
Τα (ταμειακώς εντάξει)1 τακτικά ή ομόλογα, μέλη που κατοικούν έξω από την έδρα της
Εταιρείας όπου διενεργούνται οι αρχαιρεσίες, ή γενικά τα μέλη που έχουν δικαίωμα να
λάβουν μέρος σ' αυτές και επιθυμούν να μην παραστούν στις αρχαιρεσίες, μπορούν να
ψηφίζουν με ψηφοδέλτια που στέλνουν με ταχυδρομική επιστολή στην Εφορευτική Επιτροπή
ως εξής:
Δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή
στέλνει σε όλα τα τακτικά και ομόλογα μέλη ψηφοδέλτια με ειδικούς φακέλους ψηφοφορίας.
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Ταμειακώς εντάξει είναι το μέλος που έχει τακτοποιήσει τουλάχιστον έως και την συνδρομή του 2011, δηλαδή
δεν οφείλει περισσότερα από 30 €. Για την ταμειακή ενημέρωσή σας απευθυνθείτε – αν χρειαστεί – στον Ταμία
Διονύση Γιαννίμπα (τηλ. 6973966199, ηλ-διεύθυνση: diongiannibas@ath.forthnet.gr ) ή στον Πρόεδρο Κώστα
Βαλεοντή (τηλ. 6974321009, ηλ-διεύθυνση: valeonti@otenet.gr ).
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Τα ενδιαφερόμενα μέλη αφού βάλουν τους σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο και το
κλείσουν στον φάκελο που τους έχει σταλεί χωρίς να βάλουν καμιά ένδειξη πάνω σ' αυτόν,
τον κλείνουν μέσα σ' ένα μεγαλύτερο φάκελο, μαζί με ένα φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς
τους ή του διαβατηρίου τους, και με συστημένο γράμμα τους τον στέλνουν στο
καθορισμένο εκ των προτέρων από την ίδια την Εφορευτική Επιτροπή μέλος της, το όνομα
και η διεύθυνση του οποίου τους έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα από την Εφορευτική Επιτροπή.
Την ημέρα των αρχαιρεσιών, μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή, αφού
καταχωρίσει αυτόν που ψηφίζει από μακριά στις ειδικές καταστάσεις και βιβλία,
αποσφραγίζει το μεγάλο φάκελο, μονογράφει το μικρότερο φάκελο που περιέχει το
ψηφοδέλτιο, όπως κάνει και για τους άλλους φακέλους των μελών που ψηφίζουν επιτόπου
και στη συνέχεια ρίχνει το φάκελο μέσα στην κάλπη, προστατεύοντας έτσι μ' αυτόν τον τρόπο
τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.»
Η διεύθυνση για την αποστολή του συστημένου γράμματός σας είναι η εξής:
κ. Αλέξη Αλεξόπουλο
Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής της ΕΛΕΤΟ
Κουντουριώτου 108

11146 ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φάκελοι πρέπει να φτάσουν στην ανωτέρω διεύθυνση το αργότερο μέχρι τις
12:00 της 23/5/2012. Γι' αυτό, αν σκοπεύετε να ψηφίσετε δι' αλληλογραφίας πρέπει να
ταχυδρομήσετε εγκαίρως το ψηφοδέλτιό σας, αλλιώς δεν θα ληφθεί υπόψη.
Για την Εφορευτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

