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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΕΜΚΕ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ),
κατά τη συνεδρίαση του της 4ης Νοεμβρίου 2021, αποφάσισε ότι η Γενική Συνέλευση και οι
Αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα
πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, ως εξής:
1. Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της ΕΛΕΜΚΕ στο
Ε.Μ. Πολυτεχνείο:
i. Θα διεξαχθεί η Γενική Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση,
ii. Θα γίνει ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.,
iii. Θα γίνει ο απολογισμός και θα αναγνωσθεί η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
iv. Θα γίνει η εκλογή της 3-μελούς εφορευτικής επιτροπής που θα διεξαγάγει τις εκλογές.
2.

Η απαρτία για την Γενική Συνέλευση καθορίζεται, βάσει του καταστατικού, από τα
παρόντα ταμειακώς εντάξει μέλη. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η τελική διαδικασία θα
επαναληφθεί την 18η Δεκεμβρίου 2021, στα γραφεία της ΕΛΕΜΚΕ στο ΕΜΠ στις 10 π.μ.

3.

Μέχρι το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021: Θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι υποψηφιότητες
για το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο
Δεκεμβρίου 2021 – Δεκέμβριος 2023. Η κατάθεση υποψηφιότητας μπορεί να γίνεται με
μια απλή δήλωση στο E-mail: hsnt@hsnt.gr της ΕΛΕΜΚΕ.

4. Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2021 θα έχει αποσταλεί το ψηφοδέλτιο σε όλα τα μέλη για την
ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία οργανώνεται από τον ανεξάρτητο οίκο
https://www.toastedweb.gr/ όπως και στις προηγούμενες εκλογές.
5. Από 17 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. έως 18 Δεκεμβρίου 2021
ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξάγεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι σχετικοί κωδικοί συνοδευόμενη από οδηγίες χρήσης θα
αποσταλούν από τον διοργανωτή οίκο στους ταμειακώς τακτοποιημένους ψηφίζοντες.
6. Στις 18 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. θα αποσταλεί η λίστα των ονομάτων που
έχουν ψηφίσει ηλεκτρονικά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην εφορευτική επιτροπή
ώστε να αποφευχθεί η διπλοψηφία.
7. Το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.: θα διεξαχθεί η
ψηφοφορία στη φυσική κάλπη στα γραφεία της ΕΛΕΜΚΕ στο ΕΜΠ.
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8. To Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα
αποστείλει τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην εφορευτική επιτροπή.
Στη συνέχεια, η εφορευτική επιτροπή θα βγάλει τα τελικά αποτελέσματα έχοντας
συγκεντρώσει τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και της φυσικής κάλπης.
9.

Σχετικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα
ακόλουθα:
α. Δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη, καταβάλλοντας
τις συνδρομές των ετών 2020 και 2021 (2 x 20 = 40 €). Η κατάθεση μπορεί να γίνει στον
λογαριασμό της ΕΛΕΜΚΕ με IBAN: GR85 0172 0190 0050 1902 6950 105, στην
Τράπεζα Πειραιώς με δικαιούχο την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ, ή απευθείας στον Ταμία κ. Βασίλειο Γράψα. Στη συνέχεια, παρακαλείσθε
να αποστείλετε το παραστατικό πληρωμής εγκαίρως για την ενημέρωση του σχετικού
βιβλίου μελών στο email της ΕΛΕΜΚΕ: hsnt@hsnt.gr
β. Τα μέλη της ΕΛΕΜΚΕ που θέλουν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μπορούν να γίνουν
ταμειακώς εντάξει μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2021, ώστε να ενημερωθεί η ηλεκτρονική
πλατφόρμα και να εκδώσει τους σχετικούς κωδικούς για κάθε ψηφίζοντα ξεχωριστά.
Όσοι ψηφίσουν με φυσική παρουσία μπορούν να πληρώσουν μέχρι και τη μέρα των
εκλογών.
γ. Τα ταμειακώς εντάξει μέλη θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα, από την οποία θα λάβουν τους μοναδικούς για κάθε μέλος κωδικούς. Τους
κωδικούς αυτούς θα χρησιμοποιήσουν για να μπορούν να ψηφίσουν μέχρι τις 18
Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ. με το ψηφοδέλτιο που θα τους έχει ήδη αποσταλεί.
10. Το γραφείο της ΕΛΕΜΚΕ βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μπορείτε
να το αναζητήσετε στο Google Maps με την ονομασία: ΕΛΕΜΚΕ - HSNT - Ελληνική
Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων.
11. Η παρουσία σας στην Γενική Συνέλευση είναι σημαντική διότι θα συζητηθεί και το
μείζον θέμα τροποποίησης του Καταστατικού της ΕΛΕΜΚΕ.

Επισημαίνεται ότι οι εγγραφές νέων μελών συνεχίζονται μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2021. Το
έντυπο της σχετικής αίτησης επισυνάπτεται και υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΜΚΕ,
www.hsnt.gr.
Για το Δ.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ
Ο Πρόεδρος
Α. Αντωνάτος

Ο Γεν. Γραμματέας
Α. Κωτούζας
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