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ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΝΣ/ΥΩΝ ΑΣΕ
Καλούνηαι ηα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ ΑΤΕ, θαηόπηλ ζρεηηθήο
απόθαζεο ηνπ Δ.Σ (πξαθηηθό 299/15.9.2014), ζε Εκλογοαπολογιζηική
Γενική σνέλεσζη ηελ 25 Ννεκβξίνπ 2014, εκέξα Σρίηη θαη ώξα 10:00
π.μ., ζηελ αίζνπζα ηνπ Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ ΑΤΕ (Ακεξηθήο 6, 6 νο
όξνθνο), κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
1. Σπλνπηηθόο Δηνηθεηηθόο Απνινγηζκόο – Ελεκέξσζε γηα ηελ εμέιημε ησλ
ζεκάησλ καο.
2. Εθινγή 11 (έλδεθα) ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη
εθινγή 6 (έμη) αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
3. Εθινγή 3 (ηξηώλ) κειώλ ηεο Εμειεγθηηθήο Επηηξνπήο θαη 2 (δύν)
αλαπιεξσκαηηθώλ.
4. Εθινγή 8 (νθηώ) ηαθηηθώλ Πεξηθεξεηαθώλ Γεληθώλ Σπκβνύισλ θαη 8
(νθηώ) αλαπιεξσκαηηθώλ.
5. Εθινγή 35 (ηξηάληα πέληε) αληηπξνζώπσλ ηνπ Σπιιόγνπ ζηελ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε,
κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσκαηηθνύο.
ε περίπηφζη ΜΗ απαρηίας, καηά ηην άνφ ημερομηνία, η
σνέλεσζη θα επαναληθθεί ΟΡΙΣΙΚΑ ηη 2 Δεκεμβρίοσ 2014, ηην
ίδια ημέρα Σρίηη

και ώρα 10:00,

ζηον ίδιο

ηόπο και με ηα ίδια

θέμαηα.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη ηην ίδια ημέρα ζα γίλεη ε ςεθνθνξία και ζηελ
πεξηθέξεηα, ζε εθινγηθά θέληξα πνπ ζα πξνηαζνύλ από ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο
Σπκβνύινπο θαη ζα εγθξηζνύλ από ην Πξνεδξείν ηνπ Σπιιόγνπ.
Οη Σπλάδειθνη, κέιε ηνπ Σπιιόγνπ πνπ δηακέλνπλ ζην Λεθαλνπέδην
Αηηηθήο θαη όζνη από ηελ πεξηθέξεηα βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα ηελ εκέξα εθείλε,

ζα ςεθίζνπλ ζηα γξαθεία ηνπ Σπιιόγνπ, ελώπηνλ ηεο Κεληξηθήο Εθνξεπηηθήο
Επηηξνπήο ζηηο 2.12.2014.
Οη Σπλάδειθνη ηεο πεξηθέξεηαο ζα ςεθίζνπλ ζε εθινγηθά θέληξα, πνπ
ζα ππνδείμνπλ νη Τνπηθέο Εθνξεπηηθέο Επηηξνπέο, ηα νπνία ζα έρνπλ ήδε
νξηζζεί, ηην ίδια μέρα, 2.12.2014.
Η ςεθνθνξία ζε όια ηα εθινγηθά θέληξα μπορεί να διαρκέζει κέρξη
θαη ηε 19:00 ώξα ηεο εκέξαο απηήο.
Τνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Καηαζηαηηθνύ, νη
ππνςήθηνη, γηα ηα παξαπάλσ αμηώκαηα, πρέπει να σποβάλλοσν 10 (δέκα)
μέρες

προ

ηης

ημερομηνίας

ζύγκλιζης

ηης

αρτικής

Γενικής

σνέλεσζης (μέτρι 14.11.2014) αίηεζε ππνςεθηόηεηαο πξνο ην Δ.Σ., ηνπ
Σπιιόγνπ, ην νπνίν κεηά από έιεγρν πξνβαίλεη ζηελ αλαθήξπμή ηνπο.
Σπλεπώο, οι αιηήζεις ηφν σπουηθιοηήηφν θα ληθθούν σπόυη
από ηο Δ.. ΕΑΝ έτοσν παραληθθεί έφς και ηη 14.11.2014.
ΗΜΕΙΩΗ: Έληππα αηηήζεσλ ππνςεθηόηεηαο γηα θάζε αμίσκα, ππάξρνπλ
ζηα γξαθεία ηνπ Σπιιόγνπ καο, πνπ ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά από Δεπηέξα έσο
Παξαζθεπή από 8:00 π.κ έσο 3:00 κ.κ., θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Σπιιόγνπ (syntaxiouxosatebank).
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