ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ:
- ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1.

Καλούνται τα μέλη των ΠΤ ΝοτίουΑιγαίου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας να προσέλθουν την Κυριακή 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
2017 από τις 8 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ., σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των παρακάτω αιρετών μελών των αντίστοιχων

Περιφερειακών ΟργάνωνΔιοίκησης της ΕΕΧ:
Α) Πέντε (5) μέλη για τηΔιοικούσα Επιτροπή του ΠΤΑνατολικής Στερεάς Ελλάδας
Β) Επτά (7) μέλη για τηΔιοικούσα Επιτροπή του ΠΤ ΝοτίουΑιγαίου
Γ) Τρία (3) μέλη για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή του ΠΤ ΝοτίουΑιγαίου
2.
3.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΧ, Κάνιγγος 27,Αθήνα.
η
Καθώς οι εκλογές είναι επαναληπτικές, η θητεία των νέων οργάνων λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία
λήγει και η θητεία όλων των οργάνων που προέκυψαν από τις εκλογές της 1/11/2015.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΨΗΦΟΥ έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, κατά τα προβλεπόμενα στον εκλογικό κανονισμό.
Οικονομικώς τακτοποιημένα είναι τα μέλη που έχουν εκπληρώσει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων, μεταξύ

άλλων και με τηλεφωνική χρέωση (στο 210- 3821524 - στην Οικονομική Υπηρεσία της ΕΕΧ) της πιστωτικής τους κάρτας
(Diners,Visa, Mastercard), μέχρι και το 2016. Οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι και την ημέρα των εκλογών,
αλλά στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επίδειξη της απόδειξης πληρωμής στην Εφορευτική Επιτροπή.
Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία απαιτείται επίσης η επίδειξη ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε.Χ.

Για τη διευκόλυνση του έργου της Εφορευτικής Επιτροπής τα μέλη παρακαλούνται να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο
βεβαιώνει την καταβολή της συνδρομής του 2016 (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΚΛΠ.).
4. Επιπλέον, βάσει του άρθρου 16 του Νόμου 1804/88, δίνεται στα μέλη η δυνατότητα ψηφοφορίας με αλληλογραφία, σύμφωνα
με τα άρθρα 5 και 15 του Κανονισμού Εκλογής των Αιρετών Μελών των Οργάνων Διοίκησης της ΕΕΧ. Όσα οικονομικώς
τακτοποιημένα μέλη επιθυμούν να ψηφίσουν με αλληλογραφία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το έντυπο υλικό που τους έχει
αποσταλεί ή να το προμηθευτούν αυτοπροσώπως από τα κεντρικά γραφεία της ΕΕΧ και να ακολουθήσουν την παρακάτω

διαδικασία:

Α. Να βάλουν έως τρεις (3) σταυρούς στους υποψήφιους για τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος και έως τρεις (3)
σταυρούς στους υποψήφιους για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή (μόνο για την περίπτωση του ΠΤ Ν.Αιγαίου).
Β. Να βάλουν το ψηφοδέλτιο στον αδιαφανή φάκελο με την ένδειξη «Για την εκλογή Περιφερειακών Οργάνων» και να τον κλείσουν
καλά.
Γ. Στη συνέχεια θα πρέπει να πάνε αυτοπροσώπως σε έναΑστυνομικό Τμήμα ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Προξενείο
ή Πρεσβεία και να ζητήσουν την επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής τους στο πληρεξούσιο, που προηγουμένως θα
έχουν συμπληρώσει, και το οποίο (για καλύτερη εξασφάλιση) βρίσκεται στο πίσω μέρος του μεγάλου φακέλου. Κατόπιν θα πρέπει να
τοποθετήσουν τον κλειστό φάκελο με τα ψηφοδέλτια και φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότητας τους (ώστε να
μην υπάρχει αμφιβολία για το γνήσιο της ψηφοφορίας) στον μεγάλο φάκελο (με το τυπωμένο πληρεξούσιο), που ως
διεύθυνση γράφει:
ΠΡΟΣ τον πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Παναγιώτη Πάντο
Για τις εκλογές της 19ης Μαρτίου 2017
Ένωση Ελλήνων Χημικών
Κάνιγγος 27 – 10682 Αθήνα
να τον κλείσουν και να ζητήσουν τη σφράγιση του φακέλου με τη σφραγίδα της Υπηρεσίας στο σημείο
επικόλλησης (εφόσον η εν λόγω υπηρεσία αποδέχεται να πράξει κάτι τέτοιο).

Με αυτόν τον τρόπο βεβαιώνεται ταυτοχρόνως η αυτοπρόσωπη προσέλευση του υπογράφοντος, το γνήσιο της υπογραφής του, η
μυστικότητα, αλλά και το απαραβίαστο της ψηφοφορίας. ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Σε περίπτωση μη επικύρωσης σε ΚΕΠ ή

Αστυνομικό Τμήμα ή Πρεσβεία ή Προξενείο ή χωρίς φωτοτυπία ταυτότητας, η επιστολική ψήφος
ακυρώνεται. Η φωτοτυπία της ταυτότητας μετά τον σχετικό έλεγχο καταστρέφεται από την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή.

Δ. Τέλος θα πρέπει να διασφαλίσουν την αποστολή και έγκαιρη παραλαβή (το αργότερο μέχρι τις 3 μ.μ. του Σαββάτου 18
Μαρτίου 2017) του μεγάλου φακέλου από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Ο φάκελος αυτός μπορεί να
αποσταλεί συστημένος (με ταχυδρομείο ή courrier) ή να παραδοθεί με απόδειξη στον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
είτε προσωπικά, είτε από εξουσιοδοτημένο συγγενή πρώτου βαθμού συγγενείας. Οι φάκελοι της ψηφοφορίας με αλληλογραφία
αποσφραγίζονται από την Κ.ΕΦ.Ε. μετά τη λήξη της ψηφοφορίας των μελών που θα προσέλθουν αυτοπροσώπως. Οποιοδήποτε μέλος
μπορεί να επικοινωνήσει το ίδιο τηλεφωνικά με την Κ.ΕΦ.Ε. ή να εξουσιοδοτήσει συνάδελφο, μέλος της Ε.Ε.Χ., της εμπιστοσύνης
του, για να ελέγξει την παράδοση του φακέλου του στην Κ.ΕΦ.Ε.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ)

