
Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής 
Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

 
              Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 
 
 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 
ότι στις εκλογές της ΕΕΕ θα λάβουν μέρος δύο ψηφοδέλτια, τα οποία είναι τα εξής:  

 ψηφοδέλτιο συνδυασμού με τίτλο «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση» 
 ψηφοδέλτιο με τίτλο  «Κοινό Ψηφοδέλτιο»  (το οποίο συγκρότησαν 11 από τους 

υποψηφίους που είχαν καταθέσει μεμονωμένη υποψηφιότητα για ΔΣ και τρεις από 
τους υποψηφίους που είχαν αρχικά καταθέσει μεμονωμένη υποψηφιότητα για 
Ελεγκτική Επιτροπή) 

 
Οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 10 Απριλίου 2012  

 
Οι εκλογές θα γίνουν στο ισόγειο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Β. Κωνσταντίνου 

48, Αθήνα) από τις 10.00 μέχρι τις 14.00.  

Οι ερευνητές των εκτός Αττικής ΕΚ θα ψηφίσουν με τη διαδικασία της επιστολικής 
ψήφου. Με παρόμοια διαδικασία μπορούν να ψηφίσουν και οι συνάδελφοι των 
υπολοίπων ΕΚ, οι οποίοι δεν μπορούν να παρευρεθούν στον τόπο της ψηφοφορίας, τη 
συγκεκριμένη ώρα και ημέρα. 

Στο ψηφοδέλτιο  της επιλογής σας έχετε το δικαίωμα να βάλετε μέχρι 9 σταυρούς για 
το ΔΣ και μέχρι 3 για την Ελεγκτική Επιτροπή. 

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Μπορείτε να καταθέσετε τη 
συνδρομή σας (20 Ευρώ για τη διετία 2012-13) στον λογαριασμό της ΕΕΕ: ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 169/771938-83 ΙΒΑΝ : GR1501101690000016977193883 (BIC) 
ETHNGRAA, Όνομα δικαιούχου: Κατσίκη Β.Α & Λουκάς Δ.  

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην ΕΕΕ θα πρέπει, επιπλέον, να συμπληρώσουν τη 
σχετική αίτηση που βρίσκεται αναρτημένη στο http://eee-
researchers.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2. 

Τα μέλη που θα ψηφίσουν στο ΕΙΕ μπορούν να καταθέσουν τη συνδρομή τους επί 
τόπου. 
 
Υπενθυμίζουμε τις οδηγίες για την επιστολική ψήφο: 
 
Στους ερευνητές των ΕΚ εκτός Αττικής έχουν σταλεί φάκελοι σφραγισμένοι από την 
Εφορευτική Επιτροπή, τους οποίους μπορείτε να παραλάβετε από τους κάτωθι 
συναδέλφους: 
Κωνσταντίνο Ζεκεντέ, ΙΤΕ, Κρήτη 
Θωμά Μπαρτζανά, ΚΕΤΕΑΘ, Βόλος 
Ρούλα Λιάπη (υπεύθυνη επικοινωνίας), ΕΚΕΤΑ, Αθήνα - Θεσσαλονίκη  
Γιώργο Πετυχάκη, ΕΛΚΕΘΕ, Κρήτη 
Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ΙΕΛ / Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ, Ξάνθη 



Σε μεγαλύτερο φάκελο με το όνομά σας, συμπεριλαμβάνετε το επισυναπτόμενο 
συνοδευτικό σημείωμα («στοιχεία ταμειακώς εντάξει μέλους»), με τα στοιχεία και την 
υπογραφή σας, καθώς και τον σφραγισμένο φάκελο στον οποίο έχετε βάλει το 
ψηφοδέλτιο σας.  

 
Μπορείτε να απευθύνετε το φάκελο στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως 
Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα, με την ένδειξη «εκλογές ΕΕΕ, υπόψη Γιώργου 
Κουτζακιώτη, τηλ 6977220045», ή να τον δώσετε στους προαναφερθέντες συναδέλφους 
(μαζί με τη συνδρομή σας σε μετρητά ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού τραπέζης, 
εφόσον έχετε καταθέσει τη συνδρομή σας στην τράπεζα πρόσφατα). Οι φάκελοι πρέπει να 
φτάσουν στο ΕΙΕ έως τις 9 Απριλίου 2012. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι συνάδελφοι να απευθύνονται 

στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής: 
 
Kούλης Γιαννουκάκος yannouka@rrp.demokritos.gr, τηλ. 6944208477 
Αλεξάνδρα Γώγου agogou@ath.hcmr.gr, τηλ. 6947525161 
Θανάσης Κατσιγιάννης tk@astro.noa.gr, τηλ.  6973546974     
Γιώργος Κουτζακιώτης, geokoutz@eie.gr,  τηλ. 6977220045 
Μάχη Χατζηγιάννη, ahadji@ekke.gr, τηλ. 6974870429  
 
  
 
 


