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Αζήλα, 29 Μαξηίνπ 2018 

 Πξνο: ηα ελεξγά κέιε ηεο ΕΛΕΣΟ 
 

ΑΡΥΑΙΡΕΙΕ 

 
Η Εθνξεπηηθή Επηηξνπή πνπ εμειέγε θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΕΛΕΣΟ (21/3/2018) θαη 
απνηειείηαη από ηνπο 

–  Αιέμε Αιεμόπνπιν, 

–  Κώζηα Ρηδηώηε θαη 

–  Δεκήηξε Μνπηάθε, 
 

ζαο γλσζηνπνηεί όηη ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νη Αξραηξεζίεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ηε Δεπηέξα, 7 Μαίνπ 2018, ώξεο 17:00 ωο 20:00, ζηα γξαθεία ηεο 

ΕΛΕΣΟ, Λεωθ. πγγξνύ 63, 11745 ΑΘΗΝΑ. 

Καηά ηηο Αξραηξεζίεο ζα εθιεγεί 9κειέο Δηνηθεηηθό πκβνύιην (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

θαη ησλ 2 αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ) θαη 3κειήο Ειεγθηηθή Επηηξνπή. 

Η Εθνξεπηηθή Επηηξνπή ζαο θαιεί λα παξαζηείηε απηνπξνζώπσο γηα λα ςεθίζεηε. 

Αλ, όκσο, όπσο έρεηε δηθαίσκα, επηζπκείηε λα ςεθίζεηε δη' αιιεινγξαθίαο πξέπεη λα 
γλσξίδεηε ηα εμήο: 

ύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό: 

«Οη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε εληαίν ςεθνδέιηην. Η εθινγή ησλ 
ππνςεθίσλ γίλεηαη κε ζηαπξνύο πξνηίκεζεο. Κάζε ςεθνθόξνο ηνπνζεηεί ζηαπξό 
πξνηίκεζεο δίπια από ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ ηεο επηινγήο ηνπ.  Οη ζηαπξνί πξνηίκεζεο 
ζην ςεθνδέιηην δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξνη από επηά (7) γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 
θαη ηξεηο (3) γηα ηελ Ειεγθηηθή Επηηξνπή. ε πεξίπησζε αλαγξαθήο πεξηζζόηεξσλ ζηαπξώλ 
ην ςεθνδέιηην είλαη άθπξν. 

Σα ταμειακώρ εντάξει
1
 ηαθηηθά ή νκόινγα, κέιε πνπ θαηνηθνύλ έμσ από ηελ έδξα ηεο 

Εηαηξείαο όπνπ δηελεξγνύληαη νη αξραηξεζίεο, ή γεληθά ηα κέιε πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 
ιάβνπλ κέξνο ζ' απηέο θαη επηζπκνύλ λα κελ παξαζηνύλ ζηηο αξραηξεζίεο, κπνξνύλ λα 
ςεθίδνπλ κε ςεθνδέιηηα πνπ ζηέιλνπλ κε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ζηελ Εθνξεπηηθή Επηηξνπή 
σο εμήο: 

                                                           
1
 Ταμειακώς εντάξει είλαη ην κέινο πνπ έρεη ηαθηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ έωο θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ 2017, 

δειαδή δελ νθείιεη πεξηζζόηεξα από 30 €. Γηα ηελ ηξέρνπζα ηακεηαθή θαηάζηαζή ζαο δείηε ηελ απηνθόιιεηε 
εηηθέηα ζην ηέινο ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ. Εάλ δελ είζηε ηακεηαθώο εληάμεη, γηα λα κπνξέζεηε λα ςεθίζεηε, είηε 
απηνπξνζώπσο είηε δη’ αιιεινγξαθίαο (κε ηελ πεξηγξαθόκελε δηαδηθαζία), πξέπεη πξώηα λα θαηαβάιεηε 

ηνπιάρηζηνλ έωο θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ 2017 είηε (ζηελ πξώηε πεξίπησζε) απηνπξνζώπσο ηελ εκέξα ησλ 
αξραηξεζηώλ είηε (ζηε δεύηεξε πεξίπησζε) κε θαηάζεζε, ή κεηαθνξά, ηνπ ζρεηηθνύ πνζνύ ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο 

ΕΛΕΣΟ ζηελ Εζληθή Σξἀπεδα: 

IBAN: GR95 01106710  00006714  8010084 
Δηθαηνύρνο: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 

ην αξγόηεξν έωο ηηο 2 Μαίνπ 2018 ώζηε λα εκθαληζηεί  
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Δέθα πέληε (15) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ ςεθνθνξία ε Εθνξεπηηθή Επηηξνπή 
ζηέιλεη ζε όια ηα ηαθηηθά θαη νκόινγα κέιε ςεθνδέιηηα κε εηδηθνύο θαθέινπο ςεθνθνξίαο. 
Σα ελδηαθεξόκελα κέιε αθνύ βάινπλ ηνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο ζην ςεθνδέιηην θαη ην 
θιείζνπλ ζηνλ θάθειν πνπ ηνπο έρεη ζηαιεί ρσξίο λα βάινπλ θακηά έλδεημε πάλσ ζ' απηόλ, 

ηνλ θιείλνπλ κέζα ζ' έλα κεγαιύηεξν θάθειν, καδί κε έλα θωηναληίγξαθν ηεο ηαπηόηεηάο 

ηνπο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπο, θαη κε ζπζηεκέλν γξάκκα ηνπο ηνλ ζηέιλνπλ ζην 
θαζνξηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ από ηελ ίδηα ηελ Εθνξεπηηθή Επηηξνπή κέινο ηεο, ην όλνκα 
θαη ε δηεύζπλζε ηνπ νπνίνπ ηνπο έρεη γλσζηνπνηεζεί έγθαηξα από ηελ Εθνξεπηηθή Επηηξνπή. 

Σελ εκέξα ησλ αξραηξεζηώλ, κεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο ε Εθνξεπηηθή Επηηξνπή, αθνύ 
θαηαρσξίζεη απηόλ πνπ ςεθίδεη από καθξηά ζηηο εηδηθέο θαηαζηάζεηο θαη βηβιία, 
απνζθξαγίδεη ην κεγάιν θάθειν, κνλνγξάθεη ην κηθξόηεξν θάθειν πνπ πεξηέρεη ην 
ςεθνδέιηην, όπσο θάλεη θαη γηα ηνπο άιινπο θαθέινπο ησλ κειώλ πνπ ςεθίδνπλ επηηόπνπ 
θαη ζηε ζπλέρεηα ξίρλεη ην θάθειν κέζα ζηελ θάιπε, πξνζηαηεύνληαο έηζη κ' απηόλ ηνλ 
ηξόπν ηε κπζηηθόηεηα ηεο ςεθνθνξίαο.» 

Η δηεύζπλζε γηα ηελ απνζηνιή ηνπ ζπζηεκέλνπ γξάκκαηόο ζαο είλαη ε εμήο: 

θ. Αιέμε Αιεμόπνπιν 

Πξόεδξν ηεο Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο ηεο ΕΛΕΣΟ 
Κνπληνπξηώηνπ 108 

11146  ΓΑΛΑΣΙ 

ΠΡΟΟΧΗ! Οη θάθεινη πξέπεη λα θηάζνπλ ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 

παξακνλή ηεο εκέξαο ησλ αξραηξεζηώλ (6/5/2018). Γη' απηό, αλ ζθνπεύεηε λα ςεθίζεηε δη' 
αιιεινγξαθίαο πξέπεη λα ηαρπδξνκήζεηε εγθαίξσο ην ςεθνδέιηηό ζαο, αιιηώο δελ ζα 
ιεθζεί ππόςε. 

Γηα ηελ Εθνξεπηηθή Επηηξνπή 

Ο Πξόεδξνο 

 
Α. ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

Σξέρνπζα ηακεηαθή θαηάζηαζε ηνπ κέινπο: 
 


