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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΕΣΜΑ
Καλούνται όλα τα μέλη του παραρτήματος Εύβοιας της ΕΜΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση την
Παρασκευή 17 – Μαρτίου – 2017 ώρα 7:00 απόγευμα στην Αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου
Αβάντων 50 Χαλκίδα .
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Παρασκευή 24 - Μαρτίου – 2017
στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα.
ΘΕΜΑΤΑ
1. Απολογισμός της Δ.Ε. του παρατήματος
2. Ισολογισμός και απολογισμός της διαχείρισης
3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής .
4. Έγκριση του ισολογισμού απολογισμού και πεπραγμένων της Δ.Ε. του παραρτήματος και απαλλαγή της Δ.Ε.
από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
5. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής .
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 8 Απριλίου 2017 ημέρα Σάββατο
Για την ανάδειξη 7 /μελούς Διοικούσας Επιτροπής και 3/μελους Εξελεγκτικής Επιτροπής του Παραρτήματος
Εύβοιας της ΕΜΕ :
1. Εκλογικό κέντρο των αρχαιρεσιών είναι η Αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Αβάντων 50
Χαλκίδα .
2. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ενώπιον 3/μελους εφορευτικής επιτροπής που θα εκλεγεί από τη Γενική
Συνέλευση. Αρχίζει στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου 8 Απριλίου 2017 και τελειώνει στις 17:00 το
απόγευμα της ίδιας μέρας.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν όλα τα μέλη του παραρτήματος Εύβοιας της Ε.Μ.Ε. που είναι
ταμειακά εντάξει. Αν κάποιο από τα μέλη δεν έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις μπορεί να
πληρώσει και την ημέρα εκείνη της ψηφοφορίας.
4. Κάθε ψηφοφόρος πρέπει να προσκομίσει στην Εφορευτική Επιτροπή το Δελτίο της Αστυνομικής του
Ταυτότητας η οιοδήποτε άλλο βεβαιωτικό στοιχείο.
5. Κάθε ψηφοφόρος βάζει πάνω στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και παράπλευρα στα ονόματα των υποψηφίων σταυρό
προτίμησης. Έχει δικαίωμα να σημειώσει σταυρό σε 7 το πολύ ονόματα υποψηφίων για την Δ.Ε. και 3 το
πολύ σταυρούς σε ονόματα υποψήφιων για την Ε.Ε.
6. Συνάδελφοι όσοι δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στην ψηφοφορία μπορείτε να ψηφίσετε ταχυδρομικά όπως
και στις εκλογές της Ε.Μ.Ε. με ψηφοδέλτια και φακέλους που θα σας αποσταλούν αμέσως μετά την
ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων.
7. Οι υποψηφιότητες για την Δ.Ε. και την Ε.Ε. θα υποβάλλονται με αίτηση από τους ενδιαφερόμενους το
αργότερο μέχρι την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 με τους εξής τρόπους :
α. Με email : info@emepne.gr
γ. Με FAX στο 2221023878
Έντυπο αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του παραρτήματος : www.emepne.gr
Καλούμε όλα τα μέλη του παραρτήματος να δηλώσουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους συμμετέχοντας ενεργά ως
υποψήφιοι για τη Δ.Ε. και την Ε.Ε. στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Χαλκίδα 06-03-2017
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
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