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Εφορευτική Επιτροπή Αθήνας
ΚΑΛΕΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑΥΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ

ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα θέλαµε να σας ανακοινώσουµε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στην Οµοσπονδία θα
διεξαχθούν την Πέµπτη 9 ∆εκεµβρίου και από ώρα 12:00 έως 16:00 στο κυλικείο
Μεσογείων 288 στην Αθήνα, την Τετάρτη 8 ∆εκεµβρίου και από ώρα 12:00 έως
15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη και ίδια µέρα 8 ∆εκεµβρίου στο
Κτηµατολογικό γραφείο Πατρών Αγ.Ανδρέου 103 στην Πάτρα από 14:00 έως 17:00.
Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα είναι µυστική.
Οι σταυροί προτίµησης µπορούν να είναι µέχρι επτά (7) για το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο , µέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή και τρεις (3) για τους
εκπροσώπους στην Οµοσπονδία (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.).
Εκλέγονται για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τακτικά µέλη + πέντε (5)
αναπληρωµατικά, για την Εξελεγκτική Επιτροπή τρία (3) τακτικά + δύο (2)
αναπληρωµατικά και για τους εκπροσώπους της Οµοσπονδίας τρία (3) τακτικά +
δύο (2) αναπληρωµατικά
Σηµειώνεται ότι τα µέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως επιδεικνύοντας το Ατοµικό
Βιβλιάριο Ασθενείας και το ∆ελτίο Αστυνοµικής τους Ταυτότητας.
Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα είναι δικαστικός από το Ειρηνοδικείο
Χαλανδρίου για την Αθήνα από το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την Θεσσαλονίκη
και από το πρωτοδικείο Πατρών για το Κτηµατολογικό γραφείο Πατρών.

Εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 5661/2002 απόφαση και καταχωρήθηκε µε αυξ. αρ 24/65 ειδ 5389 στα βιβλία σωµατείων του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 26/09/02

Όσοι συνάδελφοι επιθυµούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε κάποιο από τα
παραπάνω όργανα θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας
στην Εφορευτική Επιτροπή της Αθήνας οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τις
εκλογές, δηλαδή µέχρι 29 Νοεµβρίου και ώρα 16:00.

Υπεύθυνη για την συλλογή των υποψηφιοτήτων θα είναι η κα Καλέκη Βαρβάρα.

Σηµειώνεται ότι υποψηφιότητα δεν επιτρέπεται και στην Εξελεγκτική
Επιτροπή και παράλληλα σε ένα από τα δύο όργανα (∆.Σ και εκπροσώπων
στην Οµοσπονδία).

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες ή
διευκρινήσεις.

Συναδελφικά,
Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής Αθήνας,
Καλέκη Μπέττυ
Καυκής Αλκιβιάδης
Ναθαναήλ Σπυρίδων

Συνηµµένα : Αίτηση υποψηφιότητας

Κοινοποίηση :
Κτηµατολογικά Γραφεία ( Πατρών, Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Χαλανδρίου,
Σαλαµίνας, Πειραιώς, Χίου, Χανίων)

Σωµατείο Εργαζοµένων στην Κτηµατολόγιο Α.Ε.
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