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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/3/2019
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της Παρασκευής 15/2/2019, λαμβάνοντας
υπόψη το καταστατικό του και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του,
αποφάσισε τα εξής:

➢ Ημερομηνία αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας ορίστηκε η Πέμπτη 28/3/2019.
➢ Ορίζεται δικαστικός αντιπρόσωπος στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Συνταξιούχων ως
Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία είναι, σύμφωνα με
το καταστατικό, η μόνη αρμόδια να διεξάγει τις αρχαιρεσίες του σωματείου.

➢ Δεν απαιτείται διορισμός δικαστικού αντιπροσώπου για τις τοπικές εφορευτικές
επιτροπές των παραρτημάτων, η λειτουργία των οποίων θα γίνει σύμφωνα με το
καταστατικό του Συλλόγου μας. Δηλαδή τα παραρτήματα θα λειτουργήσουν κατά
τα ίδια πρότυπα που λειτουργούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά
στη διεξαγωγή των εκλογών.

➢ Για τα μεμονωμένα μέλη του Συλλόγου μας ισχύει η
προβλέπεται από το καταστατικό (αρθ. 8).

ίδια διαδικασία,

που

Αποστέλλονται από τα μέλη μας τα

ψηφοδέλτια με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στα
γραφεία του Συλλόγου μας.

➢ Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης Τετάρτη 20/3/2019.
➢ Έγκριση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.
➢ Ορισμός δικαστικού αντιπροσώπου για την εκλογή των 3 τακτικών και 3
αναπληρωματικών μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

➢ Τοποθέτηση κάλπης για την ψηφοφορία έγκρισης του Διοικητικού – Οικονομικού
απολογισμού 2018 και του προϋπολογισμού 2019.

➢ Η έναρξη της ψηφοφορίας ξεκινάει μετά την κατάθεση του Διοικητικού και
Οικονομικού απολογισμού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

Οι συνάδελφοι που θα παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
μας την Τετάρτη 20/3/2019 για να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη
Ψηφοφορία για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής θα πρέπει απαραίτητα
να προσκομίσουν την ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Οι συνάδελφοι δύναται να βάλουν μέχρι και 3

σταυρούς

υποψήφιους για την ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

στους

