ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 30/04/2022

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο ΣΕΓ θα
γίνουν το Σάββατο 30 Απριλίου 2022, από τις 09:00 έως τις
18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΕΩΤΕΕ, Διδότου 26, 4ος όροφος,
ΑΘΗΝΑ.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που είναι
οικονομικά τακτοποιημένα, δηλαδή έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για
το 2021.
Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε
με αυτοπρόσωπη προσέλευση στο χώρο ψηφοφορίας την ημέρα των εκλογών
έχοντας μαζί τους στοιχεία ταυτότητας είτε με συστημένη επιστολή προς την
Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών του ΣΕΓ, που πρέπει να αποσταλεί το
αργότερο μέχρι και την ημέρα των εκλογών (30-04-2022) στην παρακάτω
διεύθυνση:
ΣΕΓ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ.Θ. 64038, Τ.Κ. 15701 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Όσοι από τους συναδέλφους ψηφίσουν αυτοπροσώπως μπορούν να
τακτοποιηθούν ταμειακά μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Κρίνεται σκόπιμο
επίσης να επιστρέφεται ο σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από την
Εφορευτική Επιτροπή φάκελος του ψηφοδελτίου, για τη μεγαλύτερη δυνατή
διασφάλιση του αδιάβλητου στη διεξαγωγή των εκλογών.
Εάν επιλέξετε να ψηφίσετε με επιστολή, μπορείτε να τακτοποιηθείτε ταμειακά
μέχρι και την ημέρα των εκλογών, καταθέτοντας τη συνδρομή σας, (10 ευρώ
για
όλες
τις
παλαιές
οφειλές)
στο
λογαριασμό
του
ΣΕΓ: EUROBANK GR7502606150000910101115311 με όνομα δικαιούχου
«ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ» (ταμίας του ΣΕΓ), αποστέλλοντας συγχρόνως την
απόδειξη πληρωμής στο mail: eforeftiki2022@geologist.gr (ή/και στον φάκελο
προς την εφορευτική επιτροπή).
Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 02/04/2022 πραγματοποιήθηκε η αποστολή
των φακέλων για την επιστολική ψηφοφορία. Όσοι συνάδελφοι δεν
παραλάβουν το φάκελο σε εύλογο χρονικό διάστημα και επιθυμούν να
συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, μπορούν να επικοινωνήσουν με την
εφορευτική επιτροπή στο email:eforeftiki2022@geologist.gr.

Σας υπενθυμίζουμε ότι λειτουργεί η ιστοσελίδα του συλλόγου στη
διεύθυνση http://www.geologist.gr όπου στην ενότητα Εκλογές 2022 θα
αναρτώνται ανακοινώσεις της εφορευτικής επιτροπής, ανακοινώσεις των
παρατάξεων και ενημερώσεις σχετικά με τις εκλογές.
Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς
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