Αζήλα 4 Φεβξνπαξίνπ 2016
Α.Π: 1192

Προς: Πξνέδξνπο Δπηηξνπώλ Δ.Γ.Δ
Μέιε ηεο Διιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξίαο

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΚΑΙ ΑΡΥΑΙΡΕΙΕ ΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 2016
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη
Σην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2016 ηεο ΔΓΔ απνθαζίζηεθε ε Ταθηηθή Γεληθή
Σπλέιεπζε λα γίλεη ηελ 30ε Μαξηίνπ 2016 θαη ζε πεξίπησζε κε απαξηίαο ζα επαλαιεθζεί ζηηο
6 Απριλίοσ 2016, εκέξα Σετάρτη θαη ώξα 18.00 ζην Ακθηζέαηξν Α13 ηνπ Τκήκαηνο Γεσινγίαο
θαη Γεσπεξηβάιινληνο, ζηελ Παλεπηζηεκηόπνιε Εσγξάθνπ.
Οη εκλογές γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ
Δπηζηεκνληθώλ Δπηηξνπώλ ηεο Δηαηξίαο ζα γίλνπλ ηελ εκέξα ηεο πξνζερνύο Ταθηηθήο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο ζηηο 6 Απριλίοσ κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλέιεπζεο θαη ζηνλ ίδην ρώξν.
Ο πξνγξακκαηηζκόο ησλ εξγαζηώλ γηα ηηο αξραηξεζίεο είλαη:
1) 15-2-2016 Καηάζεζε ππνςεθηνηήησλ
2) 25-2-2016 Καηάξηηζε ςεθνδειηίσλ (εθηππώζεηο θιπ)
3) 06-3-2016 Απνζηνιή πιηθνύ
4) 06-4-2016 Απνινγηζηηθή Σπλέιεπζε θαη Δθινγέο
Οδηγίες για τις εκλογές
Οη ππνςεθηόηεηεο γηα ηα όξγαλα δηνίθεζεο ησλ Δπηζηεκνληθώλ Δπηηξνπώλ ζα ππνβιεζνύλ
(ζύκθσλα κε ην λέν θαηαζηαηηθό, άξζξν 13.1, θαη ηηο απνθάζεηο ηεο πξνεγνύκελεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο) ζηνπο πξνέδξνπο ησλ Δπηηξνπώλ, όπνπ ε θαηάξηηζε θαη εθηύπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ
ηνπο ζα γίλεη κε δηθήο ηνπο επζύλε κε ρξώκα ραξηηνύ θαη θαθέισλ απηό πνπ είραλ ζηηο
πξνεγνύκελεο εθινγέο. Ζ παξάδνζε ηνπ πιηθνύ, ςεθνδέιηηα, θάθεινη θαζώο θαη ε πιήξεο ιίζηα
ησλ κειώλ ηεο θάζε επηηξνπήο πξέπεη λα απνζηαιεί ζην Πξνεδξείν ηεο Δηαηξίαο ην αξγόηεξν έσο
1-3-2016. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζα δνζνύλ ζηα κέιε ησλ Δπηηξνπώλ από ηνπο Πξνέδξνπο.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο είλαη νη ππνςήθηνη λα έρνπλ ηαθηνπνηήζεη
ηηο νθεηιέο ηνπο, αθελόο κελ ζηελ Δ.Γ.Δ (πιεξσκέλε ε ζπλδξνκή ηνπ 2015), αθεηέξνπ δε ζηηο
Γηεζλείο Δλώζεηο θαη ζηηο Δπηηξνπέο, όπνπ απηό είλαη αλαγθαίν.
Τελ ππνςεθηόηεηά ζαο γηα ην Γ.Σ ηεο Δ.Γ.Δ θαη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζα ππνβάιεηε
ειεθηξνληθά ζηελ ει-δηεύζπλζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΓΔ, θ. Δ. Λέθθα: elekkas@geol.uoa.gr κε
ηαπηόρξνλε θνηλνπνίεζε ζηoλ Γ. Γξακκαηέα θ. Γ. Γαιαλάθε: galanakis@igme.gr.
Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα ππνβάιεηε ηελ ππνςεθηόηεηά ζαο κε fax ζηνλ αξηζκό 210 7274096.

Μαδί κε ηελ ππνςεθηόηεηά ζαο πξέπεη λα θαηαζέζεηε θαη ηα παξαζηαηηθά εμόθιεζεο ησλ νθεηιώλ
ζαο.
H νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε πξνο ηελ ΔΓΔ κπνξεί λα γίλεη είηε επηθνηλσλώληαο κε ηελ ηακία ηεο
Δηαηξίαο θ. Eπγελία Μσξαίηε (ηει. 2131337188, 6977263895), είηε θαηαζέηνληαο ηελ νθεηιή ζαο
ζηελ Τξάπεδα, Πεηξαηώο ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο Δηαηξίαο καο πνπ είλαη: ΗΒΑΝ GR
1501710240006024040030041 6024-040030-041 Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε θξνληίζηε λα
αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην αληίζηνηρν παξαζηαηηθό ηεο Τξάπεδαο.
Η αύξηζη ηυν ςποτηθιοηήηυν και μάλιζηα μελών από ηην πεπιθέπεια είναι απαπαίηηηη και
πιζηέςοςμε όηι η πλαιζίυζη ηος τηθοδεληίος με πεπιζζόηεποςρ ςποτηθίοςρ ζςμβάλλει ζηη ζςννοσή
ηηρ Εηαιπίαρ και ηυν Επιηποπών αςηήρ.
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