Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021
Αγαπητά Μέλη,
Λόγω της παραίτησης όλων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής την 9-10-2021, ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ οι
αρχαιρεσίες που είχαν προκηρυχθεί για την 24η Οκτωβρίου 2021.
Το ΔΣ καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ίδια ημερομηνία, 24-10-2021,
ημέρα Κυριακή και ώρα από 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας λόγω των
περιορισμών covid-19.
Τα προτεινόμενα θέματα προς συζήτηση και ψηφοφορία είναι :
Α) Εγκρίνετε την διατήρηση της ιδιότητας μέλους του ΣΑΕ και κατ' επέκταση και του δικαιώματος του εκλέγειν
(δικαίωμα ψήφου) στις επερχόμενες αρχαιρεσίες, όσων όφειλαν επί σειρά ετών την ετήσια συνδρομή τους
και εξόφλησαν αποδεδειγμένα πλήρως και ολοσχερώς τις οφειλές τους προς τον Σύλλογο εντός του τρέχοντος
έτους 2021 ή και εντός τριών εργασίμων ημερών από σήμερα; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Β) Εγκρίνετε την διατήρηση της ιδιότητας μέλους του ΣΑΕ και κατ' επέκταση και του δικαιώματος του
εκλέγεσθαι (δικαίωμα υποψηφιότητας) στις επερχόμενες αρχαιρεσίες, όσων όφειλαν επί σειρά ετών την
ετήσια συνδρομή τους και εξόφλησαν αποδεδειγμένα πλήρως και ολοσχερώς τις οφειλές τους προς τον
Σύλλογο εντός του τρέχοντος έτους 2021 ή και εντός τριών εργασίμων ημερών από σήμερα; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Γ) Εγκρίνετε τον απολογισμό και ισολογισμό του ΔΣ για την περίοδο 2017-2021 όπως αυτά παρουσιάστηκαν
στην Γενική Συνέλευση της 3ης Οκτωβρίου 2021; ΝΑΙ / ΟΧΙ
Επίσης, τα μέλη του Συλλόγου προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ, μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας λόγω των περιορισμών covid-19, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής,
την 21η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Υποψηφιότητες για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών Εφορευτικής Επιτροπής θα
υποβάλλονται μέχρι τις 14:00 της 27ης Οκτωβρίου 2021 και για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα
υποβάλλονται αποκλειστικά το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ. της 1ης Νοεμβρίου 2021. Την ίδια ημέρα θα
ανακοινωθεί και η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφίων για τις
αρχαιρεσίες της 21ης Νοεμβρίου 2021.
Όσοι έχουν τροποποιήσει αλλάξει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση να το γνωστοποιήσουν το ταχύτερο δυνατό
στη Γραμματεία του Συλλόγου για να αποσταλεί εγκαίρως ο σύνδεσμος συμμετοχής στην Ε.Γ.Σ. και στις
αρχαιρεσίες.
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