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 Ρν Γ.Π. ζηελ 2ε/21-1-2011 έθηαθηε ζπλεδξίαζή ηνπ (ζηελ νπνία παξεπξέζεθαλ δέθα 
κέιε) απνθάζηζαλ νκόθσλα ηελ δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. ζηηο 10 Απξηιίνπ 
2011. 

 Παο γλσξίδνπκε όηη νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ 

ΓΔΩΡ.Δ.Δ., ζα δηεμαρζνύλ ζ’ όιε ηελ επηθξάηεηα ζηηο 10 Απριλίοσ 2011, εκέξα Θπξηαθή, 

από ηηο 8:00 ην πξσί κέρξη ηηο 6:00 ην απόγεπκα. 

 Γηα ηελ άξηηα δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ, πνπ ε δηαδηθαζία ηνπο ξπζκίδεηαη ηόζν από 

ηνλ Λ. 1474/84 (ΦΔΘ 128/Α), όζν θαη από ην Ξ.Γ. 334/1985 (ΦΔΘ 117/Α), παξαζέηνπκε 

ζπλνπηηθά ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο παξαθαινύκε λα δεκνζηνπνηήζεηε όζν ην 

δπλαηόλ επξύηεξα, κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν: 

 

Α. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΦΗΦΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ 

Γηθαίσκα ςήθνπ θαη ππνςεθηόηεηαο έρνπλ όια ηα ηαθηηθά θαη νκόηηκα κέιε ηνπ 

ΓΔΩΡ.Δ.Δ. πνπ είλαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα, έρνπλ δειαδή εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ην Δπηκειεηήξην κέρξη θαη ην έηνο 2010. 

 Πεκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Λ. 1474/84, ηα ηαθηηθά κέιε 

πνπ έπαπζαλ ή παύνπλ λα αζθνύλ ην επάγγεικα ή ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε ζπκπιήξσζε 30 

εηώλ ζπλνιηθήο ππεξεζίαο γίλνληαη νκόηηκα. Ωο νκόηηκα, απαιιάζζνληαη από ηηο νηθνλνκηθέο 

ππνρξεώζεηο πξνο ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ., δελ εθιέγνπλ, νύηε εθιέγνληαη. Γηα λα δηαηεξήζνπλ ηα 

νκόηηκα κέιε ηα δηθαηώκαηα απηά, ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ δίλεη ν λόκνο, ζα πξέπεη 

λα γλσζηνπνηήζνπλ απηή ηνπο ηελ επηζπκία εγγξάθσο ζην Γ.Π., νπόηε θαη βαξύλνληαη κε ηηο 

νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ.. 

 Ρα κέιε πνπ ζα εγγξαθνύλ κεηά ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγώλ, δειαδή κεηά ηηο 

21/1/2011, δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη ππνςεθηόηεηαο. 

 Ρα κέιε πνπ δελ είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα, κπνξνύλ λα εμνθιήζνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο, νη κελ ππνςήθηνη ζηα όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. κέρξη 

ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ππνςεθηόηεηάο ηνπο, ηελ νπνία ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα 

ζπλνδεύεη ην απνδεηθηηθό θαηαβνιήο ησλ νθεηιώλ ηνπο (ηξηπιόηππν Α.Ρ.Δ.), νη δε 

ςεθνθόξνη κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο, θαηαβάιινληαο ηελ νθεηιή ηνπο ζηελ 
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εθνξεπηηθή επηηξνπή. Ρα νκόηηκα κέιε, εθηόο από ηελ θαηαβνιή ηεο νθεηιήο, ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζνπλ θαη θαηαζέζνπλ ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή θαη ηε ζρεηηθή ΑΗΡΖΠΖ ΑΙΙΑΓΖΠ 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΚΔΙΝΠ, κε ηελ νπνία ζα είλαη εθνδηαζκέλα ηα εθινγηθά θέληξα. Όζα κέιε 

θαηέβαιαλ ηηο νθεηιέο ηνπο θαη ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο εκθαλίδνληαη - γηα δηάθνξνπο 

ιόγνπο - όηη νθείινπλ, κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα, δείρλνληαο ζηελ 

εθνξεπηηθή επηηξνπή ηα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ησλ νθεηιώλ ηνπο. 

 

Β. ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΔ 

 Νη ππνςεθηόηεηεο γηα ηελ εθινγή αληηπξνζώπσλ ησλ θιάδσλ ζηηο Ππλειεύζεηο ή 

κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Γηνηθνπζώλ Δπηηξνπώλ, κπνξεί λα ππνβιεζνύλ 

είηε από ζπλδπαζκνύο, είηε από κεκνλσκέλνπο ππνςήθηνπο, κε δήισζε ηνπο πξνο ην Γ.Π. 

ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ., ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηηο 1 Μαρηίοσ 2011. 

 Νη ππνςεθηόηεηεο κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ θαη ζηα Ξεξηθεξεηαθά Ξαξαξηήκαηα ηνπ 

ΓΔΩΡ.Δ.Δ., ηηο νπνίεο ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ. ππνρξενύηαη λα δηαβηβάζεη ζην Γ.Π. ηελ επνκέλε 

ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. Κπνξεί, επίζεο, νη ππνςεθηόηεηεο λα ζηαινύλ, 

κέζα ζηηο παξαπάλσ πξνζεζκίεο, ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζην ΓΔΩΡ.Δ.Δ. 

(Βεληδέινπ 64, 546 31 Θεζζαινλίθε). 

 Νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ εμνθιήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο κέρξη 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ππνςεθηόηεηάο ηνπο. 

 Πεκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 ηνπ Ξ.Γ. 334/1985, νη 

ππνςήθηνη γηα ηα όξγαλα δηνίθεζεο ησλ Ξεξηθεξεηαθώλ Ξαξαξηεκάησλ (Ππλέιεπζε 

Αληηπξνζώπσλ ησλ Θιάδσλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο θαη Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο) πξέπεη λα αζθνύλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα ή λα δηακέλνπλ 

(πξνθεηκέλνπ γηα ηα αλεπάγγειηα, άλεξγα ή νκόηηκα κέιε) ζηελ πεξηθέξεηα αξκνδηόηεηαο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ξαξαξηήκαηνο, ζηα όξγαλα ηνπ νπνίνπ επηζπκνύλ λα εθιεγνύλ. Ρν 

γεγνλόο απηό πξέπεη λα δειώλεηαη από ηνπο ππνςήθηνπο ή ηνπο ζπλδπαζκνύο κε ππεύζπλε 

δήισζε πνπ ζα ζπλνδεύεη ηηο ππνςεθηόηεηεο. Νη πεξηνρέο εδαθηθήο δηθαηνδνζίαο ησλ 

Ξεξηθεξεηαθώλ Ξαξαξηεκάησλ νξίζηεθαλ κε ηελ 7426/14-02-85 απόθαζε ηνπ π. Γεσξγίαο 

θαη έρνπλ σο εμήο: 

1) Ξεξηθεξεηαθό Ξαξάξηεκα Θξάθεο, κε έδξα ηελ Αιεμαλδξνύπνιε θαη πεξηνρή 

εδαθηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπο λνκνύο Έβξνπ, Ονδόπεο θαη Μάλζεο. 

2) Ξεξηθεξεηαθό Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο, κε έδξα ηελ Θαβάια θαη πεξηνρή 

εδαθηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπο λνκνύο Θαβάιαο, Γξάκαο θαη Πεξξώλ. 

3) Ξεξηθεξεηαθό Ξαξάξηεκα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη 

πεξηνρή εδαθηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπο λνκνύο Θεζζαινλίθεο, Σαιθηδηθήο, Θηιθίο, Ξέιιαο, 

Ζκαζίαο θαη Ξηεξίαο. 

4) Ξεξηθεξεηαθό Ξαξάξηεκα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, κε έδξα ηελ Θνδάλε θαη πεξηνρή 

εδαθηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπο λνκνύο Θνδάλεο, Γξεβελώλ, Θαζηνξηάο θαη Φιώξηλαο. 

5) Ξεξηθεξεηαθό Ξαξάξηεκα Ζπείξνπ, κε έδξα ηα Γηάλλελα θαη πεξηνρή εδαθηθήο 

δηθαηνδνζίαο ηνπο λνκνύο Ησαλλίλσλ, Άξηαο, Ξξέβεδαο, Θεζπξσηίαο, Ιεπθάδαο θαη Θέξθπξαο. 

6) Ξεξηθεξεηαθό Ξαξάξηεκα Θεληξηθήο Διιάδαο, κε έδξα ηε Ιάξηζα θαη πεξηνρή 

εδαθηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπο λνκνύο Ιάξηζαο, Ρξηθάισλ, Θαξδίηζαο, Καγλεζίαο, Φζηώηηδαο θαη 

Δπξπηαλίαο. 
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7) Ξεξηθεξεηαθό Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Πηεξεάο Διιάδαο, κε έδξα ηελ Αζήλα θαη 

πεξηνρή εδαθηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπο λνκνύο Αηηηθήο, Ξεηξαηά, Βνησηίαο, Φσθίδαο θαη Δύβνηαο. 

8) Ξεξηθεξεηαθό Ξαξάξηεκα Ξεινπνλλήζνπ θαη Γπηηθήο Πηεξεάο Διιάδαο, κε έδξα ηελ 

Ξάηξα θαη πεξηνρή εδαθηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπο λνκνύο Αραΐαο, Ζιείαο, Κεζζελίαο, Ιαθσλίαο, 

Αξθαδίαο, Αξγνιίδαο, Θνξηλζίαο, Εαθύλζνπ, Θεθαιιελίαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο. 

9) Ξεξηθεξεηαθό Ξαξάξηεκα Αηγαίνπ, κε έδξα ηε Πύξν θαη πεξηνρή εδαθηθήο 

δηθαηνδνζίαο ηνπο λνκνύο Θπθιάδσλ, Ιέζβνπ, Σίνπ, Πάκνπ θαη Γσδεθαλήζνπ. 

10) Ξεξηθεξεηαθό Ξαξάξηεκα Θξήηεο, κε έδξα ην Ζξάθιεην θαη πεξηνρή εδαθηθήο 

δηθαηνδνζίαο ηνπο λνκνύο Ζξαθιείνπ, Σαλίσλ, Οεζύκλεο θαη Ιαζηζίνπ. 

 ύμθφνα με ηην παρ. 3 ηοσ άρθροσ 4 ηοσ Π.Γ. 334/85, ηο κάθε μέλος 

μπορεί να σποβάλλει ηασηότρονα σπουηθιόηηηα: 

 α) για ηο Γιοικηηικό σμβούλιο ηοσ ΓΔΧΣ.Δ.Δ.. 

 β) για ηη Γιοικούζα Δπιηροπή ηοσ Παραρηήμαηος ποσ ανήκει. 

 γ) για ανηιπρόζφπος ηφν κλάδφν ζηη σνέλεσζη ηοσ Παραρηήμαηός ηοσ και 

ζηη Γενική σνέλεσζη ηοσ ΓΔΧΣ.Δ.Δ.. 

 Αλ εθιεγεί ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο όξγαλα είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιέμεη κόλν έλα, 

παξαηηνύκελνο από ηα ππόινηπα, εθηόο από ηελ πεξίπησζε πνπ ζα εθιεγεί σο Αληηπξόζσπνο 

ησλ Θιάδσλ ζηε Ππλέιεπζε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο θαη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ.. 

 Ζ αλαθήξπμε, ηέινο, ησλ ππνςεθίσλ γηα όια ηα όξγαλα ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ., ζα γίλεη κε 

απόθαζε ηνπ Γ.Π. κέζα ζε 15 κέξεο από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

ππνςεθηνηήησλ, ζα αλαθνηλσζεί δε θαη γλσζηνπνηεζεί έγθαηξα ζε όια ηα Ξεξηθεξεηαθά 

Ξαξαξηήκαηα. 

 

Γ. ΔΚΛΟΓΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ - ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 Νη εθινγέο γίλνληαη ζηηο πόιεηο πνπ ππάξρεη Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο(?), ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 1, παξ. 2 ηνπ Ξ.Γ. 334/85. 

 Ρα εθινγηθά ηκήκαηα νξίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ Γ.Δ. ησλ αληίζηνηρσλ 

Ξαξαξηεκάησλ θαη ιεηηνπξγνύλ ζε θαηαζηήκαηα ησλ πεξεζηώλ Γεσξγίαο, Γαζώλ, 

Θηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο, ζε θαηαζηήκαηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ., ή άιισλ δεκόζησλ 

ππεξεζηώλ. 

 Ρν θάζε κέινο ςεθίδεη απνθιεηζηηθά ζε εθινγηθό ηκήκα πνπ ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί 

ζε κηα από ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, κε απόθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ Ξαξαξηήκαηνο, ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αζθεί ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή δηακέλεη (πξνθεηκέλνπ 

γηα ηα αλεπάγγειηα, άλεξγα ή νκόηηκα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ). 

 Ρα κέιε ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. πνπ δηακέλνπλ ή ππεξεηνύλ ζε λεζηά πνπ δελ είλαη έδξεο 

λνκώλ κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ κε αιιεινγξαθία, ζύκθσλα κε ηελ επόκελε δηαδηθαζία. Κε 

κέξηκλα ηεο θάζε Γ.Δ., ζα βξίζθνληαη ζηηο Γεσηερληθέο ππεξεζίεο ησλ παξαπάλσ λεζηώλ ηα 

ςεθνδέιηηα θαη νη θάθεινη ησλ εθινγώλ. Ν θάζε ςεθνθόξνο πνπ ζα ζειήζεη λα ςεθίζεη κε 

αιιεινγξαθία, ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί από απηέο ηηο ππεξεζίεο κηα πιήξε ζεηξά 

ςεθνδειηίσλ θαη θαθέισλ. Αθνύ επηιέμεη ηα ςεθνδέιηηα ηεο αξεζθείαο ηνπ, ζα ηα βάιεη 

ζηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο θαη 7 εκέξεο πξν ησλ εθινγώλ (δειαδή κέρξη ηηο 2 Απριλίοσ 

2011) ζα ηα απνζηείιεη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηεο έδξαο ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη. Αλ ν ςεθνθόξνο δελ είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνο, ζα 

πξέπεη λα εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ (κέρξη θαη ηνπ έηνπο 2006) θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
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εζσθιείζεη ζε θάθειν ηνπο θιεηζηνύο θαθέινπο ςεθνθνξίαο θαη ρσξηζηά, εθηόο ησλ 

θαθέισλ ςεθνθνξίαο, ην απνδεηθηηθό θαηαβνιήο ηεο ζπλδξνκήο ζηελ Α.Ρ.Δ.. Απηό είλαη 

αλαγθαίν λα γίλεη, γηαηί ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δελ ζα ιάβεη ππ’ όςε ηεο ηνπο θαθέινπο 

ςεθνθνξίαο αλ δηαπηζηώζεη όηη ν ςεθνθόξνο δελ είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνο θαη δελ 

βξεη κέζα ζην θάθειν ην απνδεηθηηθό ηεο Α.Ρ.Δ.. 

 Ν θάζε ςεθνθόξνο, δηθαηνύηαη λα ςεθίζεη γηα ηελ εθινγή ησλ παξαθάησ νξγάλσλ: 

α) Γιοικηηικό σμβούλιο ηοσ ΓΔΧΣ.Δ.Δ.. Θα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ςεθνδέιηηα θαη ηνπο 

θαθέινπο πνπ έρνπλ τρώμα λεσκό. Πηελ ςεθνθνξία απηή ν ςεθνθόξνο ςεθίδεη ηνπο 

ππνςήθηνπο όισλ ησλ θιάδσλ θαη κπνξεί λα ςεθίζεη κέρξη 5 γεσπόλνπο, 3 δαζνιόγνπο, 3 

θηεληάηξνπο, 3 γεσιόγνπο θαη 1 ηρζπνιόγν. 

β) Γιοικούζα Δπιηροπή ηοσ Περιθερειακού Παραρηήμαηος. Θα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

ςεθνδέιηηα θαη θαθέινπο τρώμαηος μπλε. Θαη ζηελ ςεθνθνξία απηή ν ςεθνθόξνο 

ςεθίδεη ηνπο ππνςεθίνπο όισλ ησλ θιάδσλ θαη κπνξεί λα ςεθίζεη κέρξη 4 γεσπόλνπο, 2 

δαζνιόγνπο, 2 θηεληάηξνπο, 2 γεσιόγνπο θαη 1 ηρζπνιόγν. 

γ) σνέλεσζη Ανηιπροζώπφν ηοσ Περιθερειακού Παραρηήμαηος. Θα ρξεζηκνπνηήζεη 

ςεθνδέιηηα θαη θαθέινπο τρώμαηος ανοιτηού πράζινοσ. Δδώ ν θάζε ςεθνθόξνο 

ςεθίδεη ηνπο ππνςήθηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπ θιάδνπ ηνπ θαη ζα πξέπεη ζπλεπώο λα επηιέμεη 

ην αληίζηνηρν ςεθνδέιηην πνπ αλαγξάθεη ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηνλ θιάδν ηνπ. Πηελ 

ςεθνθνξία απηή ν ςεθνθόξνο δηθαηνύηαη λα ςεθίζεη αληηπξνζώπνπο κέρξη ηνλ αξηζκό ησλ 

κειώλ πνπ ζα απαξηίζνπλ ηε ζπλέιεπζε ηνπ θιάδνπ, όπσο απηόο ζα πξνζδηνξηζηεί κε 

απόθαζε ηνπ Γ.Π.. 

 Νη ζπλδπαζκνί κπνξνύλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηα ςεθνδέιηηά ηνπο αξηζκό ππνςεθίσλ 

κέρξη θαη ην δηπιάζην ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ θάζε νξγάλνπ. 

 Ρειεηώλνληαο, επηζπκνύκε λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο όισλ ησλ 

γεσηερληθώλ ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνζεθηηθήο κειέηεο ησλ ζρεηηθώλ λόκσλ, 

νδεγηώλ θαη απνθάζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ άςνγα νη εθινγέο 

θαη λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ παξαηππίεο. 

 
 

Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. 
 
 
 
 

Θεόδσξνο Α. Καξθόπνπινο 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
1) Γεσηερληθέο πεξεζίεο ηεο ρώξαο 
2) Ππλδηθαιηζηηθέο Νξγαλώζεηο Γεσηερληθώλ 
3) Νξγαληζκνί, ΛΞΓΓ, ΛΞΗΓ πνπξγείνπ Αγξ. Αλάπη. & Ρξνθίκσλ 
4) Ξξόεδξνη Γεσηερληθώλ Ρκεκάησλ Α.Ξ.Θ., Ξαλ/κίνπ Θεζζαιίαο, 
    Δζλ. & Θαπ. Ξαλ/κίνπ Αζελώλ, Ξαλ/κίνπ Ξαηξώλ 
5) Γεσπνληθό Ξαλεπηζηήκην Αζελώλ 
 


