
*Για την απαρτία της συνεδρίασης της ΓΣ πρέπει να παρευρίσκονται το λιγότερο το ½ συν ένας του συνολικού 
αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α΄ ΓΣ συγκαλείται νέα με τα 
ίδια ακριβώς θέματα μετά από μια εβδομάδα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΣ 
πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παρευρίσκονται 
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας σας πληροφορεί ότι λόγω ανυπέρβλητων 

κωλυμάτων πέρα από την επιθυμία του, δεν θα καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της 

Γενικής / Εκλογο-απολογιστικής Συνέλευσης και διενέργειας των εκλογών στις ημερομηνίες 

που είχαν οριστεί, δηλ στις 09/03/2020 ή 16/03/2020. Οι νέες πλησιέστερες ημερομηνίες 

πραγματοποίησης της ανωτέρω Συνέλευσης / εκλογών ορίζονται στις 27/03/2020 ή (εφόσον 

δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

μελών που θα παρευρίσκονται) στις 03/04/2020 στις 18:00, στα γραφεία της Ελληνικής 

Σπηλαιολογικής Εταιρείας, στην οδό Σίνα 32 στο Κολωνάκι.  

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστικό η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για το 

νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή μετατίθεται πλέον έως τις 27/02/2020, ενώ 

εξακολουθούν να ισχύουν οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων που έχουν ήδη υποβληθεί μέχρι τις 

16/02/2020 σύμφωνα με την προηγούμενη εγκύκλιο. Καλούνται επομένως εκ νέου, όσοι 

ενδιαφέρονται να εκλεγούν στο νέο Δ.Σ. ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) να υποβάλουν 

αίτηση με την υποψηφιότητά τους στο e-mail: archaeometry.org.gr@gmail.com. 

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται ως ακολούθως: 

1. Απολογισμός και λήξη θητείας του Δ.Σ. 

2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (ΕφΕ), για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη 

νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. 

3. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. 



Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα 

τακτικά μέλη της Ε.Α.Ε., τα οποία έχουν εγγραφεί το προηγούμενο έτος από αυτό των 

αρχαιρεσιών. Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσα έχουν καταβάλει τη 

συνδρομή του προηγούμενου των αρχαιρεσιών έτους. Τα τακτικά μέλη μπορούν να ψηφίσουν 

είτε αυτοπρόσωπα, είτε με επιστολή, λεπτομέρειες για την οποία θα σταλούν σε επόμενη 

επικοινωνία μας. 

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε σχετικώς με τον Ταμία της Ε.Α.Ε. κο Αρτέμιο  

Οικονόμου (archaeometry.org.gr@gmail.com; artemoikonomou@gmail.com)  

Ως μέλη του Δ.Σ. και της Εφορευτικής Επιτροπής μπορούν να εκλεγούν μόνο τακτικά, 

ταμειακά τακτοποιημένα, μέλη τα οποία έχουν εγγραφεί το προηγούμενο έτος από αυτό 

των αρχαιρεσιών. Είναι δυνατό επίσης, να προταθεί υποψηφιότητα ενός μέλους για την 

εκλογή του ως συμβούλου του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. από τρία (3) τουλάχιστον ταμειακά 

τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει ο προτεινόμενος να 

δηλώσει εγγράφως στην Ε.A.Ε. ότι αποδέχεται την υποψηφιότητά του. 

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. 

 

Ε. Φιλιππάκη 

Γενική Γραμματέας του 

Δ.Σ. 


