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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεωργία Κόττα – Ειρήνη Ασημιδάκη   
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 334/85 
 

 
Τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που εργάζονται ή διαμένουν σε νησιά που δεν είναι έδρες 

νομών μπορούν να ψηφίσουν με αλληλογραφία, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στη συνέχεια.  

Με μέριμνα της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος τα ψηφοδέλτια και οι 
φάκελοι των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 11 Δεκεμβρίου 2022 
βρίσκονται στις ακόλουθες Υπηρεσίες των νησιών της περιοχής αρμοδιότητας του 
Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:   

 
1. Δήμο Αγκιστρίου, Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου τ.κ. 180 10  
2. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αίγινας, τ.κ. 180 10 Αίγινα 
3. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Κυθήρων, Ποταμός Κυθήρων τ.κ. 80 200  
4. Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Πόρου, Πόρος Τροιζηνίας τ.κ. 180 20 
5. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Σαλαμίνας, Πέτρου Φουρίκη 22 Σαλαμίνα 

τ.κ. 18 900 
6. Κέντρο  Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Σκύρου, Χώρα Σκύρου τ.κ. 340 07  
7. Δήμο Σπετσών, Σπέτσες τ.κ.180 50  
8. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Ύδρας, τ.κ. 180 40 Ύδρα 

 
Ο κάθε ψηφοφόρος που θα θελήσει να ψηφίσει με αλληλογραφία, θα πρέπει να 

προμηθευτεί από αυτές τις υπηρεσίες μια πλήρη σειρά ψηφοδελτίων και φακέλων 
του κλάδου του. Αφού επιλέξει τα ψηφοδέλτια της αρεσκείας του, θα τα βάλει στους 
αντίστοιχους φακέλους και 7 ημέρες προ των εκλογών (δηλαδή μέχρι τις 4 
Δεκεμβρίου 2022) θα τα αποστείλει με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη 
διεύθυνση:  

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Υπόψη ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
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Αν ο ψηφοφόρος δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένος, θα πρέπει να εξοφλήσει 

τις οφειλές του (μέχρι και του έτους 2021) και στη συνέχεια να εσωκλείσει σε φάκελο 
τους κλειστούς φακέλους ψηφοφορίας και χωριστά, εκτός των φακέλων ψηφοφορίας, 
το αποδεικτικό καταβολής της συνδρομής στην Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό είναι 
αναγκαίο να γίνει, γιατί η Εφορευτική Επιτροπή δε θα λάβει υπ’ όψη της τους 
φακέλους ψηφοφορίας εάν διαπιστώσει ότι ο ψηφοφόρος δεν είναι οικονομικά 
τακτοποιημένος και δεν βρει μέσα στο φάκελο το αποδεικτικό της Τράπεζας 
Πειραιώς. 

Ο κάθε ψηφοφόρος, δικαιούται να ψηφίσει για την εκλογή των παρακάτω 
οργάνων: 
α) Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Θα χρησιμοποιήσει τα ψηφοδέλτια και 
τους φακέλους που έχουν χρώμα λευκό. Στην ψηφοφορία αυτή ο ψηφοφόρος 
ψηφίζει τους υποψήφιους όλων των κλάδων και μπορεί να ψηφίσει μέχρι 5 
γεωπόνους, 3 δασολόγους, 3 κτηνιάτρους, 3 γεωλόγους και 1 ιχθυολόγο. 
β) Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Παραρτήματος. Θα χρησιμοποιήσει 
τα ψηφοδέλτια και φακέλους χρώματος μπλε. Και στην ψηφοφορία αυτή ο 
ψηφοφόρος ψηφίζει τους υποψηφίους όλων των κλάδων και μπορεί να ψηφίσει μέχρι 
4 γεωπόνους, 2 δασολόγους, 2 κτηνιάτρους, 2 γεωλόγους και 1 ιχθυολόγο. 
γ) Συνέλευση Αντιπροσώπων του Περιφερειακού Παραρτήματος. Θα 
χρησιμοποιήσει ψηφοδέλτια και φακέλους χρώματος ανοιχτού πράσινου. Εδώ ο 
κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει μόνο τους υποψήφιους αντιπροσώπους του κλάδου του 
και θα πρέπει συνεπώς να επιλέξει το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο που αναγράφει στην 
επάνω δεξιά γωνία τον κλάδο του. Στην ψηφοφορία αυτή ο ψηφοφόρος δικαιούται να 
ψηφίσει αντιπροσώπους μέχρι τον αριθμό των μελών που θα απαρτίσουν τη 
συνέλευση του κλάδου. Ο αριθμός αυτός για το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στην 23η/9-11-2022 Συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθορίστηκε για τους πέντε κλάδους ως εξής: 

 
ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΙ 382 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 46 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 98 
ΓΕΩΛΟΓΟΙ 143 
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ 30 

   
Επισημαίνουμε ότι ο ψηφοφόρος για να σημειώσει τους σταυρούς προτίμησής του 

πάνω στα ψηφοδέλτια θα πρέπει να χρησιμοποιήσει στυλό χρώματος μπλε ή 
μαύρου. Η χρησιμοποίηση διαφορετικού χρώματος συνιστά λόγο ακυρότητας του 
ψηφοδελτίου (άρθ. 5, παρ. 10 του ΠΔ/τος 334/85).  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.     
 
 
 

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς 
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