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ΕΚΛΟΓΕΣ 2012

Αρ. Πρωτ. 113
Θεσσαλονίκη, 29-11- 2012

Πρόσκληση
Εκλογο-Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης στις 7-12-2012
Αγαπητοί Συνάδελφοι µέλη της ΕΤΕΠΑΜ,
Με τη συµπλήρωση δύο χρόνων θητείας του παρόντος ∆.Σ. προκηρύσσονται,
σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας µας, εκλογές για την ανάδειξη νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η
εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την
Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία της
ΕΤΕΠΑΜ (Θερµοπυλών 42) ώρα 18:00.
Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, κατά το
καταστατικό, την επόµενη Παρασκευή 14-12-2012 στη Θεσσαλονίκη στον
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα µε όσα µέλη είναι παρόντα.
Την ίδια µέρα (14/12/2012), αµέσως µετά τις εργασίες της ΓΣ, θα ακολουθήσει
η εκλογική διαδικασία στις 19:00. Με στόχο την µεγαλύτερη συµµετοχή των
µελών της ΕΤΕΠΑΜ, σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, θα
γίνει η εκλογική διαδικασία, για πρώτη φορά, ταυτόχρονα
στη Θεσσαλονίκη (γραφεία της ΕΤΕΠΑΜ- Θερµοπυλών 42) και
στην Αθήνα ( καφετέρια Αίθριον, Χαρ. Τρικούπη 6-10, εντός της στοάς).
Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο ∆.Σ. που θα προκύψει από τις
εκλογές, θα γίνει ταχυδροµικά στη διεύθυνση της ΕΤΕΠΑΜ (Θερµοπυλών 42)
ή µε ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση 3oetepam.conference@gmail.com
και λήγει στις 4-12-2012 (σφραγ. Ταχυδρ).
Υπενθυµίζουµε ότι η Γεν. Συνέλευση εγκρίνει την εγγραφή των νέων µελών
ή την αναβάθµιση των δόκιµων σε τακτικά, οπότε θα πρέπει µέχρι την 4η-1212 να έχουν υποβληθεί ταχυδροµικά ή µε mail (ddrosou@teemail.gr) 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. υπόδειγµα εξουσιοδότησης) και να παραδώσουν στο

εξουσιοδοτηµένο µέλος ψηφοδέλτιο µέσα σε χωριστό κλειστό φάκελο, που
πρέπει να µονογράψουν.
Η ταµειακή τακτοποίηση των µελών που θέλουν να συµµετάσχουν στην
εκλογική διαδικασία είναι απαραίτητη και µπορεί να γίνει ή µε κατάθεση της
συνδροµής του 2012 στο λογαριασµό της ΕΤΕΠΑΜ: ALPHA BANK
0705/705002002009112, ή µε πληρωµή της, την ηµέρα των εκλογών.
Με φιλικούς χαιρετισµούς
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Η Πρόεδρος του ∆Σ

Ο Αντιπρόεδρος του ∆Σ

Κωνσταντία ∆ρόσου

Χρήστος Ιγνατάκης

Πολιτικός Μηχανικός- αναστηλώτρια

10η ΕΒΑ- ΓΓ Πολιτισµού -ΥΠΑΙΘΠΑ

Πολιτικός Μηχανικός
καθηγητής Α.Π.Θ.

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Ο/Η υπογεγραµµένος/η ……………… ………………….…………
…………………………………………………………………….……….
Εξουσιοδοτώ τον/την……………………………………………………..
να µε εκπροσωπήσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΤΕΠΑΜ της
7ης ∆εκεµβρίου 2012 (14ης ∆εκεµβρίου 2012), και να καταθέσει το
ψηφοδέλτιό µου στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου ∆Σ της
εταιρείας.
Ο/Η εξουσιοδοτ……..

