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12 Δεκεμβρίου 2012 

 

Προς τα μέλη της ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ. 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΤΥΜ 

ΤΟΠΟΣ : Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  

ΗΜ/ΝIA : Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 14:00  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ. 
 
 
Ανακοινώνεται προς όλα τα μέλη της ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ. ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
Καταστατικού της Εταιρείας, την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 θα λάβει 
χώρα στο Ε.Μ.Π., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, η Γενική Συνέλευση των Μελών της 
Εταιρείας με θέματα ημερήσιας διατάξεως :  
 

1. Έκθεση πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ. (απολογισμός και προϋπολογισμός)  
2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής  
3. Ψηφοφορία απαλλαγής απερχόμενου Δ.Σ. πάσης ευθύνης  
4. Ψηφοφορία για την ανάδειξη Δ.Σ. της ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ. και νέας εξελεγκτικής επιτροπής μετά 

των αναπληρωματικών μελών τους.  
 
Η αίθουσα θα οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα 
της ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ (www.gracm.ntua.gr). Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία 2/3 
τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ 
νέου στις 18 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, 
παρισταμένου οποιουδήποτε αριθμού μελών της ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ. (άρθρο 25).  
 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το τροποποιημένο Καταστατικό της ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ. όλα τα 
ταμειακώς εντάξει μέλη μπορούν να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 
Δ.Σ. τόσο με τη φυσική τους παρουσία την ημέρα των αρχαιρεσιών όσο και με επιστολική 
ψήφο. Ταμειακώς εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές των ετών 
2011 και 2012. Η ετήσια συνδρομή είναι 15 Ευρώ και η κατάθεση πρέπει να γίνει στην ALPHA 
Bank στον λογαριασμό: 

http://gracm.ntua.gr/


  
 

ALPHA BANK  Branch: Ζωγράφου (130).  Οδός Παπάγου 17, Ζωγράφος, 157 73,  
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ACCOUNT No.: 130-002101-097932, IBAN: GR02 0140 1300 1300 0210 1097 932,       
SWIFT/BIC: CRBAGRAA 

 
Σε περίπτωση κατάθεσης παρακαλώ να αποσταλεί αντίγραφο του δελτίου κατάθεσης στον 
ταμία, κ. Ν. Λαγαρό (nlagaros@central.ntua.gr). Η καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων 
προς την ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ. μπορεί να γίνει και πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες με επιστολική ψήφο θα πρέπει να 
αποστείλουν τον φάκελο της ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ. με το ψηφοδέλτιο στον Πρόεδρο της Εταιρείας στην 
κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:  

 
Καθηγητής Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
Πολυτεχνείο Κρήτης 
73100 Χανιά 

 
ώστε να παραληφθεί εγκαίρως. Παρακαλούμε στην περίπτωση επιστολικής ψήφου, να γίνει 
ταυτόχρονη ενημέρωση του Προέδρου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
gestavr@dpem.tuc.gr. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψηφοφορίας ο 
φάκελος της ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ. οφείλει να μην περιέχει κανένα διακριτικό, και θα εσωκλείεται σε 
άλλο φάκελο με το όνομα του αποστολέα. Θα θεωρηθούν έγκυρα τα ψηφοδέλτια που θα 
αποσταλούν ταχυδρομικώς, στα οποία ο ταχυδρομικός φάκελος θα έχει σφραγίδα 
ταχυδρομείου έως 27 Δεκεμβρίου 2012. Επιτρέπονται έως 7 σταυροί στο ψηφοδέλτιο. 
 
Επίσης, περισσότερες πληροφορίες για τους υποψηφίους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της 

ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ. (www.gracm.ntua.gr). 
 

 

Με θερμούς χαιρετισμούς 

 

 

 

Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης 

Πρόεδρος ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ.  

 

 
Εσωκλείονται : - Φάκελος με τη σφραγίδα της ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ.  

- Ψηφοδέλτιο με τις υποψηφιότητες (έως 7 σταυροί) 
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ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

2013-2014 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

 

 

Ευστάθιος Ε. Θεοτόκογλου 

 

Ιωάννης Κατσικαδέλης 

 

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής 

 

Βησσαρίων Παπαδόπουλος 

 

Μανόλης Παπαδρακάκης 

 

Νίκος Πελεκάσης 

 

Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης 

 

Γεώργιος Τσιάτας 


