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Το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ε.Ψ.Μ. ενηµερώνει τα µέλη της 
εταιρείας, αλλά και  κάθε άλλο ενδιαφερόµενο, ότι θα συγκληθεί τακτική Γενική 
Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση και θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Εποπτικού Συµβουλίου της εταιρείας για την 
περίοδο 2005-2007 στις 19 ∆εκεµβρίου του 2005 στο Αµφιθέατρο της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Η ηµερήσια 
διάταξη µπορεί να αναζητηθεί στο http://poseidon.csd.auth.gr/GAIPDM/  
 
Η αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από την τριµελή Εφορευτική Επιτροπή που 
συγκροτείται από τους 
 
Σοφία Τσεκερίδου,  Email: tsekerid@ee.duth.gr   
Γεώργιο Αλµπανίδη, Email: galba@zeus.csd.auth.gr  
Γεώργιο Στάµου        Εmail: gstamou@aiia.csd.auth.gr   
 
 
Για να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή, στην προηγούµενη Γενική 
Συνέλευση τροποποιήθηκε το Άρθρο 10 του ιδρυτικού καταστατικού της εταιρείας 
και υιοθετήθηκε η επιστολική ψήφος.  Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στα ταµιακώς 
τακτοποιηµένα µέλη της εταιρείας να συµµετέχουν στις αρχαιρεσίες  
1. αυτοπροσώπως,  
2. δι’ αντιπροσώπου όπως προβλέπει το άρθρο 10 του ιδρυτικού καταστατικού της 

εταιρείας,  
3. δια επιστολικής ψήφου.   
 

Υποψηφιότητες για τα όργανα της Εταιρείας 
Το ψηφοδέλτιο µε τον κατάλογος των υποψηφίων για τα όργανα της Εταιρείας 
επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης.  Μπορεί να αναζητηθεί στο 
http://poseidon.csd.auth.gr/GAIPDM/  
 

Επιστολική ψήφος 
Η διαδικασία της επιστολικής ψήφου έχει ως εξής. Το σταυροδοτηµένο ψηφοδέλτιο 
εσωκλείεται σε λευκό φάκελο. Ο φάκελος αυτός  τοποθετείται µαζί µε φωτοτυπία της 
αστυνοµικής ταυτότητας ή όποιο άλλο έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητα του 
αποστολέα µέσα σ’ ένα δεύτερο ταχυδροµικό φάκελο και ταχυδροµείται στο µέλος 
της εφορευτικής επιτροπής  



 
Γεώργιο Αλµπανίδη 
Τµήµα Πληροφορικής  
Εργαστήριο Τεχνητής Νοηµοσύνης & Ανάλυσης Πληροφοριών 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Θυρίδα 451 
Θεσσαλονίκη 54124 
 
ώστε να παραληφθεί τουλάχιστον ως τις 16  ∆εκεµβρίου 2005. Οι επιστολικές ψήφοι 
που παρελήφθησαν εγκαίρως ρίχνονται στην κάλπη πριν την έναρξη της ψηφοφορίας 
των παρόντων µελών µε µέριµνα της Εφορευτικής Επιτροπής.   
 

Ψήφος δι’ αντιπροσώπου 
Μέλη τα οποία αδυνατούν να παραβρεθούν στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 
µπορούν να αντιπροσωπευθούν εγγράφως από άλλο µέλος. Κανένα µέλος δεν µπορεί 
να αντιπροσωπεύει περισσότερα από δύο (2) µέλη. Προς τούτο αρκεί να 
ενηµερώσουν µε fax ή email στον  
 
Γεώργιο Αλµπανίδη, Email: galba@zeus.csd.auth.gr  
FAX +30-2310-998453 
 
ως τις 16 ∆εκεµβρίου 2005. 
 

Απαρτία 
Η διαπίστωση της απαρτίας θα γίνει όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10 από το ιδρυτικό 
καταστατικό. ∆εν προσµετρώνται για την επίτευξη απαρτίας οι επιστολικές ψήφοι και 
οι ψήφοι δι’ αντιπροσώπων. 

Ταµειακή Ενηµερότητα 
Ταµειακώς ενηµερωµένα είναι τα υπάρχοντα µέλη του έχουν καταβάλει τις ετήσιες 
συνδροµές τους ως και το 2005. Η ετήσια συνδροµή ανέρχεται στα 29.35 Ευρώ. Τα 
µέλη που δεν είναι ταµειακώς ενηµερωµένα παρακαλούνται να διευθετήσουν την 
όποια οφειλή τους: 
 
1) µε κατάθεση στον προσωρινό λογαριασµό που διατηρεί η εταιρεία  
Υποκατάστηµα Αγγελάκη (Αγγελάκη 18, Θεσσαλονίκη 546 21) 
Λογαριασµός:  5202-013474-559  
Κάτοχοι λογαριασµού: Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος, Νικόλαος Παπαµάρκος 
 
(Για τα µέλη στο εξωτερικό) 
Bank account: 5202-013474-559,  
Account holders: Konstantinos Kotropoulos, Nikolaos Papamarkos   
Piraeus Bank, Aggelaki Thessaloniki Branch, 18 Aggelaki street, 546 21 
Thessaloniki, Greece  
SWIFT code: PIRBGRA1202  
or by bank draft sent payable to Konstantinos Kotropoulos  
 
2) µε πληρωµή  αυτοπροσώπως την ηµέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 



 
Ο απερχόµενος Ταµίας της εταιρείας θα ενηµερώσει τα µέλη της εταιρείας για την 
όποια οφειλή τους. Όσοι προβούν σε διευθέτηση της ταµειακής τους οφειλής ας 
στείλουν αντίγραφο του παραστατικού µε fax στο +30-2310-998453. 

Νέα µέλη 
Στον πυρήνα των υπαρχόντων µελών της εταιρείας µπορούν να προστεθούν νέα µέλη 
στέλνοντας εκδήλωση ενδιαφέροντος εγγραφής στην εταιρεία µε email στον 
απερχόµενο Αντιπρόεδρο Κ. Κοτρόπουλο (costas@aiia.csd.auth.gr) ως 16 
∆εκεµβρίου 2005.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να καταβάλουν το προβλεπόµενο από το άρθρο 7  
δικαίωµα εγγραφής  των 29.35 Ευρώ είτε µε κατάθεση στο λογαριασµό της εταιρείας 
είτε µε πληρωµή αυτοπροσώπως.      

 
Tο απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσβλέπει στην ενεργό συµµετοχή σας στις 
αρχαιρεσίες.  
 
 
 
Ο  Πρόεδρος του απερχόµενου ∆. Σ. 
 
 
 
Καθηγητής Νικόλαος Παπαµάρκος 



Ελληνική Εταιρεία Επεξεργασίας Εικόνας & Ψηφιακών Μέσων 
Αρχαιρεσίες της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 

 
 

Υποψήφιοι για το επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
(σε αλφαβητική σειρά) 

 
Σταυροδοσία: Να επιλέξετε ως τρεις (3) υποψηφίους. 
 

 Αναστασσόπουλος Βασίλειος 
 

 

 Κοτρόπουλος Κωνσταντίνος 
 

 

 Μπερµπερίδης Κωνσταντίνος 
 

 

 Νικολαΐδης Νικόλαος 
 

 

 Παπαµάρκος Νικόλαος 
 

 

 Πήτας Ιωάννης 
 

 

 Σκόδρας Αθανάσιος 
 

 

 Χαµζάς Χριστόδουλος 
 

 

 
 
 
 

 
Υποψήφιοι για το διµελές Εποπτικό Συµβούλιο 

(σε αλφαβητική σειρά) 
 

Σταυροδοσία: Να επιλέξετε έναν (1) υποψήφιο. 
 

 Ανδρεάδης Ιωάννης 
 

 

 Στρουθόπουλος Χαράλαµπος 
 

 

 Χατζής Βασίλειος 
 

 

 
 

 


