
Ενημέρωση σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και την νέα 

ημερομηνία  Εκλογών της ΕΕΚΧ-ΚΒ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 07 Οκτωβρίου 2020, έγινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΕΚΧ-ΚΒ που ζητήθηκε από 

την Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΕΚΧ-ΚΒ, στα 

γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση όρισε σαν 

νέα ημερομηνία Εκλογών την 16 Νοεμβρίου 2020, στα 

γραφεία της ΕΕΚΧ-ΚΒ, από τις 12:00 – 17:00 

Θα σας αποσταλούν σύντομα με courier επιστολές με εσώκλειστο φάκελο ψηφοφορίας, 

ψηφοδέλτια και τις οδηγίες ψηφοφορίας, ώστε όσοι επιθυμούν, να ψηφίσουν επιστολικά, 

δεδομένων των μέτρων αποφυγής εξάπλωσης της πανδημίας  COVID- 19 που ισχύουν.  

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό, όποιος συνάδελφος επιθυμεί να 

ψηφίσει, οφείλει να είναι ταμειακώς εντάξει. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την πρόσφατη 

απόφαση του ΔΣ της ΕΕΚΧ-ΚΒ, να μην οφείλει τις 2 τελευταίες συνδρομές, καθώς και τη 

συνδρομή του τρέχοντος έτους. Εσώκλειστα στην παραπάνω επιστολή θα υπάρχει 

πληροφόρηση για την μέχρι σήμερα οφειλή σας.  

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι όλες οι συνδρομές έχουν αναπροσαρμοστεί στο ποσό των 25 

ευρώ ανά έτος. Η εξόφληση τυχόν οφειλών σας, που πρέπει να προηγηθεί ή να γίνει 

ταυτόχρονα με την επιστολική ψήφο ή την αυτοπρόσωπη ψηφοφορία, μπορεί να γίνει είτε 

με εσώκλειστη ταχυδρομική επιταγή, είτε με τραπεζικό έμβασμα ή ηλεκτρονική μεταφορά 

σ’ έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς της ΕΕΚΧ-ΚΒ, στέλνοντας το αποδεικτικό της 

τράπεζας ή έχοντας δηλώσει στην αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο και τη φράση 

«εξόφληση συνδρομής», ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του εμβάσματος. 

Η επιστολική ψήφος πρέπει να έχει φτάσει στα γραφεία της εταιρείας μέχρι την 

προηγούμενη μέρα των εκλογών , δηλαδή μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2020. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης η επόμενη ΓΣ να είναι καταστατική, ώστε, με 

τροποποίηση του καταστατικού της ΕΕΚΧ-ΚΒ, να είναι δυνατή η ηλεκτρονική διεξαγωγή της 

ΓΣ,  η υποβολή υποψηφιότητας και η ηλεκτρονικής ψηφοφορία, οι οποίες, δυστυχώς, φέτος 

δεν είναι δυνατές γιατί δεν προβλέπονται από το ισχύον καταστατικό. 

Για την Εφορευτική Επιτροπή  Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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