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Νέες ημερομηνίες και οδηγίες για την Εκλογο-απολογιστική
Συνέλευση της Ε.Α.Ε.

Αθήνα, 14/06/2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας σας πληροφορεί ότι, λόγω των
περιορισμών της πανδημίας που βρίσκονται ακόμα σε ισχύ, είναι απολύτως απαραίτητη μια
μικρή αναβολή της Εκλογο-απολογιστικής Συνέλευσης και διενέργειας των εκλογών (σε
σχέση με τα αναφερόμενα στην τελευταία εγκύκλιό μας, Μαρτίου 2020) ώστε να είναι
σύννομη η λειτουργία της, βάσει πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
(https://drive.google.com/file/d/1J9VgAvfI1Wbiyg2MmBpsHclFArFsDvTj/view). Συγκεκριμένα, ύστερα από
σχετική απόφαση του Δ.Σ., η νέα ημερομηνία της προαναφερόμενης Συνέλευσης και
εκλογών ορίζεται η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, ώρα 18:00, στην αίθουσα διαλέξεων της
Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, οδός Σίνα 32, 2ος όροφος, Αθήνα/Κολωνάκι, ή
(εφόσον δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα από τον
αριθμό των Μελών που θα παρευρίσκονται, μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή) τη
Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020 στην ίδια διεύθυνση και ώρα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα
Τακτικά Mέλη της Ε.Α.Ε., τα οποία έχουν εγγραφεί σε προηγούμενο έτος από αυτό των
αρχαιρεσιών. Ταμειακά τακτοποιημένα Mέλη θεωρούνται όσα έχουν καταβάλει τη
συνδρομή τους του παρελθόντος των αρχαιρεσιών έτους. Τα τακτικά Mέλη μπορούν να
ψηφίσουν είτε αυτοπρόσωπα ή με επιστολή.
Παρακαλούμε, επικοινωνήστε σχετικώς με τον Ταμία της Ε.Α.Ε. κο Αρτέμιο Οικονόμου
(archaeometry.org.gr@gmail.com, artemoikonomou@gmail.com).
Τα Mέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολή θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω
ενέργειες:
1. Θα εκτυπώσουν σε σελίδα Α4 τον κατάλογο των υποψηφίων που επισυνάπτεται
κατωτέρω (ως ψηφοδέλτιο).
2. Θα επιλέξουν έως επτά (7) υποψήφιους με σταυροδοσία δεξιά ή αριστερά των
ονομάτων με στυλό ανεξίτηλης γραφής (όχι μολύβι) για το Διοικητικό Συμβούλιο και
έως τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
3. Θα εσωκλείσουν το ψηφοδέλτιο σε λευκό φάκελο.
4. Θα τοποθετήσουν τον λευκό-κλειστό φάκελο μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης
των ταμειακών τους υποχρεώσεων, σε περίπτωση που υπάρχουν οικονομικές
εκκρεμότητες, μέσα σε απαντητικό φάκελο, τον οποίο θα αποστείλουν στη διεύθυνση
της Γραμματέως της Εταιρείας:
*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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Πάνω στον απαντητικό φάκελο αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα και το επίθετο
του αποστολέα, ώστε να είναι δυνατή η ‘ταυτοποίηση’ του ψηφοφόρου.
Η υπογράφουσα Γεν. Γραμματέας θα παραδώσει τους απαντητικούς φακέλους στην
Εφορευτική Επιτροπή (η οποία θα προβεί στον έλεγχο δικαιώματος ψήφου των
αποστολέων) κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.
Για τη διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται εκ νέου ο κατάλογος των υποψηφίων για το
Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Εκ μέρους του Δ.Σ.
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