Θερμοπυλών 42, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54248
e-mail : etepam.etepam@gmail.com
ιστοσελίδα : www.etepam.gr

Θεσσαλονίκη 30-10-2020
Αρ. πρωτ.
29
Πρoς: Τα μέλη της ΕΤΕΠΑΜ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2020
Πρόσκληση Εκλογο-Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης στις 19-11-2020
Αγαπητοί Συνάδελφοι, μέλη της ΕΤΕΠΑΜ,
Με τη συμπλήρωση δύο χρόνων θητείας του παρόντος Δ.Σ. προκηρύσσονται, σύμφωνα
με το καταστατικό της Εταιρείας μας, εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19
Νοεμβρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία της ΕΤΕΠΑΜ (Θερμοπυλών 42) ώρα
18:30.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, κατά το Καταστατικό,
την επόμενη Παρασκευή 27-11-2020 στη Θεσσαλονίκη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα
με όσα μέλη είναι παρόντα.
Την ίδια μέρα (27-11-2020), αμέσως μετά τις εργασίες της ΓΣ, θα ακολουθήσει η
εκλογική διαδικασία στις 19:30.
Με στόχο την μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών της ΕΤΕΠΑΜ, και με βάση την από 0610-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα γίνει η εκλογική διαδικασία
ταυτόχρονα, στη Θεσσαλονίκη (γραφεία της ΕΤΕΠΑΜ- Θερμοπυλών 42) και στην
Αθήνα στο γραφείο της κα Δεληνικόλα (Μαυρομιχάλη 21 και Ναυαρίνου,
θυροτηλέφωνο STADION 1ος όροφος, περιοχή Ακαδημίας, πίσω από το παλιό
Χημείο, Τηλ. επικοινωνίας 210 3610644 - 6972082970).
Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις εκλογές, θα γίνει
ταχυδρομικά στη διεύθυνση της ΕΤΕΠΑΜ (Θερμοπυλών 42) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

στη διεύθυνση etepam.etepam@gmail.com και η σχετική προθεσμία λήγει στις 12-112020 οπότε και θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων.
Υπενθυμίζουμε ότι η Γεν. Συνέλευση εγκρίνει και την εγγραφή των νέων μελών ή την
αναβάθμιση των δόκιμων σε τακτικά, οπότε θα πρέπει μέχρι την 12η Νοεμβρίου 2020 να
έχουν υποβληθεί ταχυδρομικά ή με Εmail (etepam.etepam@gmail.com) όλες οι σχετικές
αιτήσεις.
Τα μέλη που δεν θα μπορέσουν να παραστούν αυτοπροσώπως, μπορούν να
εξουσιοδοτήσουν ένα άλλο μέλος να τους εκπροσωπήσει στη συνέλευση και τις εκλογές.
(βλ. συνημμένο υπόδειγμα εξουσιοδότησης) και να παραδώσουν στο εξουσιοδοτημένο
μέλος ψηφοδέλτιο μέσα σε χωριστό κλειστό φάκελο, που πρέπει να μονογράψουν.
Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει στην Γεν Συνέλευση μέχρι και δύο άλλα μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού.
Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών που θέλουν να συμμετάσχουν στην εκλογική
διαδικασία είναι απαραίτητη και μπορεί να γίνει ή με κατάθεση της συνδρομής του 2020
στο λογαριασμό της ΕΤΕΠΑΜ:
ALPHA BANK GR 3601407050705002002009112,
ή με πληρωμή της, την ημέρα των εκλογών.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
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