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ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εκλογικών Τμημάτων και
Εφορευτικών Επιτροπών για τις
εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2014»

Η έγκαιρη ρύθμιση και δημοσιοποίηση των θεμάτων που σχετίζονται άμεσα με τη
διαδικασία διενέργειας των εκλογών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 2ας Νοεμβρίου 2014, νομίζουμε πως
θα συμβάλλουν στη μαζικότερη συμμετοχή των γεωτεχνικών στις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των οργάνων του Επιμελητηρίου, ενώ ταυτόχρονα θα βοηθήσουν στην αποφυγή
της ταλαιπωρίας και της δυσανασχέτησης των μελών.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, σας υπενθυμίζουμε τις άμεσες υποχρεώσεις των
Παραρτημάτων, όπως αυτές απορρέουν από την εκλογική νομοθεσία του Επιμελητηρίου:

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τα Εκλογικά Τμήματα, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.∆. 334/85 «ορίζονται

με αποφάσεις των ∆ιοικουσών Επιτροπών (∆.Ε.) των αντίστοιχων Παραρτημάτων και
λειτουργούν σε καταστήματα των υπηρεσιών Γεωργίας, ∆ασών, Κτηνιατρικής και Αλιείας, σε
καταστήματα των υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών».

Επίσης, η παρ. 2 του ίδιου άρθρου του παραπάνω Π.∆. ορίζει ότι, «οι εκλογές γίνονται
στις πόλεις που υπάρχει ∆/νση Γεωργίας».

Είναι, λοιπόν, αυτονόητο από τα παραπάνω ότι πρέπει να ορίσετε ένα τουλάχιστον
εκλογικό Τμήμα σε κάθε πόλη στην οποία λειτουργεί υπηρεσία αντίστοιχη των πρώην
∆ιευθύνσεων Γεωργίας.

∆εδομένου του ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας
των Εφορευτικών Επιτροπών με την Κεντρική Υπηρεσία του Επιμελητηρίου, θα πρέπει να
εξασφαλιστεί η ύπαρξη σε κάθε Εκλογικό Τμήμα τηλεφωνικής γραμμής και
συσκευής fax, ώστε να μπορούν να διευθετηθούν άμεσα τυχόν προβλήματα ή ζητήματα
που θα προκύψουν κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Οι αριθμοί των παραπάνω
τηλεφωνικών γραμμών, θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία μαζί με τα
υπόλοιπα στοιχεία των Εκλογικών Τμημάτων (υπηρεσία στην οποία στεγάζεται, διεύθυνση
κλπ.).

Επισημαίνουμε ότι, στις περιπτώσεις που δεν επαρκεί ένα (1) εκλογικό τμήμα (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη ή και αλλού), θα πρέπει να ορίσετε τόσα Εκλογικά Τμήματα όσα θα
εξασφαλίζουν την χωρίς καθυστέρηση και ταλαιπωρία προσέλευση και ψηφοφορία των
μελών, τα δε μέλη θα κατανεμηθούν για να ψηφίσουν στα Τμήματα αυτά με βάση το αρχικό
γράμμα του επωνύμου τους.



ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX:2310 236308, E-mail: info@geotee.gr

2

∆εν χρειάζεται να τονίσουμε τη σημασία που έχει η έγκαιρη ενημέρωση των μελών
στις περιπτώσεις αυτές.

Β. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.∆. 334/85, για

κάθε Εκλογικό Τμήμα του Παραρτήματος, ορίζει με κλήρωση μεταξύ των ταμειακά
τακτοποιημένων μελών που δεν ανακηρύχτηκαν υποψήφιοι, 5μελή Εφορευτική Επιτροπή η
οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών στο Τμήμα για το οποίο ορίστηκε.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές, σύμφωνα με το παραπάνω Π.∆., ορίζονται τουλάχιστον 15
ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών (για τις επικείμενες εκλογές το αργότερο
μέχρι τις 18-10-2014) στη έδρα του Περιφερειακού Παραρτήματος. Στην κλήρωση, στην
οποία μπορούν να παραβρίσκονται και οι υποψήφιοι, εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά
μέλη.

Η εκλογή του Προέδρου και Γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται επίσης με
κλήρωση μεταξύ των τακτικών μελών της και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στο ∆.Σ. του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε παραπέρα διευκρίνιση, πληροφορία ή
συνεργασία επί των παραπάνω, παρακαλούμε να μας στείλετε το ταχύτερο δυνατό τις
αποφάσεις σας για τον ορισμό των Εκλογικών Τμημάτων ώστε να αναρτηθούν
στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο διαδίκτυο και να εξασφαλιστεί ή άμεση και έγκυρη
σχετική ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου.

Ο Προϊστάμενος ∆ιεύθυνσης

Σταμάτιος ∆αφνής


