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Το απερχόμενο Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της εταιρείας για την 

περίοδο 2019-2021 την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 μεταξύ 1900 και 2000 στο Κέντρο 

Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. στο περιθώριο του 1ου Διεθνούς 

Σχολείου «Μαθαίνοντας από Σήματα, Εικόνες και Βίντεο». Η ημερήσια διάταξη 

αναρτήθηκε στο https://gaipdm.web.auth.gr και επισυνάπτεται στο τέλος του 

κειμένου αυτού. 

 

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτείται 

από τα μέλη της εταιρείας: 

Δρ. Βασίλειο Σολαχίδη 

Κυρία Μυρσίνη Ντέμη 

Κύριο Γεώργιο Καρανταΐδη 

 

Για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του 

ιδρυτικού καταστατικού της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε, 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 

Υποψηφιότητες για το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και το διμελές Εποπτικό 

Συμβούλιο της εταιρείας μπορούν να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή ως και 

την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 στέλνοντας email στην Κυρία Μυρσίνη Ντέμη  

nmyrsini@csd.auth.gr  

 

Το ψηφοδέλτιο με τον κατάλογο των υποψηφίων για τα όργανα της Εταιρείας θα 

αναρτηθεί στο https://gaipdm.web.auth.gr στις 12 Ιουλίου 2019. 
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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  

 

Μυρσίνη Ντέμη 

Τμήμα Πληροφορικής  

Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης & Ανάλυσης Πληροφοριών 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη 54124 

 

ώστε να παραληφθεί το αργότερο ως τις 16  Ιουλίου 2019.  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 email την Μυρσίνη Ντέμη nmyrsini@csd.auth.gr ως τις 16 Ιουλίου 

2019.   

 

Απαρτία 

Η διαπίστωση της απαρτίας θα γίνει όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10 του ιδρυτικού 

καταστατικού, δηλαδή το 1/3 των ταμειακώς εντάξει εγγεγραμμένων μελών που 

παρίστανται στη Γενική Συνέλευση. Δεν προσμετρώνται για την επίτευξη απαρτίας οι 

επιστολικές ψήφοι και οι ψήφοι δι’ αντιπροσώπων. 

Ταμειακή Ενημερότητα 

Ταμειακώς ενημερωμένα είναι τα υπάρχοντα μέλη του έχουν καταβάλει όποια 

συνδρομή τους ζητήθηκε ως το 2019. 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  

IBAN: GR96 0172 2020 0052 0201 3474 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  
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2) με πληρωμή  αυτοπροσώπως την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

 

Τα μέλη της εταιρείας θα ενημερωθούν για την όποια οφειλή τους με email που θα 

τους αποσταλεί από το gaipdm.org@gmail.com (gaipdm dot org at gmail.com) Όσοι 

προβούν σε διευθέτηση της ταμειακής τους οφειλής ας στείλουν αντίγραφο του 

παραστατικού με email στο gaipdm.org@gmail.com 

Νέα μέλη 

Στον πυρήνα των υπαρχόντων μελών της εταιρείας μπορούν να προστεθούν νέα μέλη 

στέλνοντας εκδήλωση ενδιαφέροντος εγγραφής στην εταιρεία με email στο 

gaipdm.org@gmail.com  ως 16  Ιουλίου 2019.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταβάλουν το ποσό των 20 Ευρώ που 

αντιστοιχεί στη συνδρομή των ετών 2019-2020 είτε με κατάθεση στο λογαριασμό της 

εταιρείας είτε με πληρωμή αυτοπροσώπως.      

 

Tο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή σας στις 

αρχαιρεσίες.  

 

 

 

Ο  Πρόεδρος του απερχόμενου Δ. Σ. 

 

 

 

Καθηγητής  Αθανάσιος Σκόδρας 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

To απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ψ.Μ. καλεί τα μέλη της εταιρείας, 

αλλά και  κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, να παραβρεθούν στην 3η Γενική Συνέλευση που 

θα γίνει στη Θεσσαλονίκη (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ) 

την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 19:00   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Τροποποίηση άρθρου 7 καταστατικού που αφορά τέλος εγγραφής (29,35 

Ευρώ) και  ισόποση ετήσια ανανέωση. Προτείνεται η αντικατάσταση της 

ετήσιας ανανέωσης εγγραφής με διετή συνδρομή αντί 20 Ευρώ και 

συγχώνευση του τέλους εγγραφής με την πρώτη διετή συνδρομή που θα 

καταβληθεί.   

2. Εγγραφή νέων μελών  

3. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 

4. Έκθεση του απερχόμενου Εποπτικού Συμβουλίου σχετικά με τις οικονομικές 

πράξεις του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου  

5. Άλλα θέματα 

6. Αρχαιρεσίες 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                     Ο Πρόεδρος 

 

 

                     A. Σκόδρας 
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