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    Πρός: Μέλη Συλλόγου  
 

Α.Π. 868/2021 
 

Ημερομηνία: 20/08/2021 
       
 

        ΘEMA: Γενική Συνέλευση και Εκλογές του Συλλόγου 
       

       

        Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτέρας 14/07/2021 αποφάσισε ότι την Τετάρτη  20/10/2021 

        θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές του Συλλόγου  

        Επαγγελματιών Τολού.  

        Η ώρα και ο χώρος θα σας γνωστοποιηθεί σε επόμενη ενημέρωση. 

        Σας παραθέτουμε επίσης ενημέρωση για τη διαδικασία των εκλογών καθώς και αίτηση για  

        να συμμετάσχετε στην εκλογική διαδικασία. 

 

 
 

                 Μετά Τιμής, 

                                                                 
                Ιωάννης  Ν.  Γεωργιδάκης 
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Πληροφορίες Σχετικά με τις Αρχαιρεσίες 
 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το μισό συν ένα των 

ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου. 
 

Οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και για 

την Τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η 

οποία εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.  
 

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της, ελέγχει τον ψηφοφόρο 

και διανέμει ψηφοδέλτιο.  
 

Απαγορεύεται η κατάρτιση συνδυασμών και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται όλοι σε 

ένα μόνο ψηφοδέλτιο. 
 

Τα μέλη που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για 

την Ελεγκτική Επιτροπή ή για την Εφορευτική Επιτροπή θα πρέπει να στείλουν 

την επισυναπτόμενη αίτηση με fax στο 27520 59679 ή με e mail: info@tolo.gr  το 

αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18/10/2021. Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε 

παρεξήγηση παρακαλούμε να επιβεβαιώσουν και τηλεφωνικά στο 2752059097 ότι 

έχει παραληφθεί το fax ή το e mail με την αίτηση. 
 

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των 

ψήφων και στη συνέχεια ανακηρύσσει τους επιτυχόντας κατά σειρά πλειονοψηφίας 

τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή. 
 

Η Εφορευτική Επιτροπή στη συνέχεια συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται 

απ’ όλα τα μέλη της και παραδίδει με όλα τα σχετικά στοιχεία της διεξαχθείσης 

εκλογής στο μέλος του νέου Δ.Σ. που πλειονοψήφησε με απόδειξη παραλαβής.  
 

Η διάρκεια της θητείας του νέου Δ.Σ. είναι για 2 χρόνια (Δηλαδή μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2023). 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ  

ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ 

 

ΠΡΟΣ(1): ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΛΟΥ (Σ.Ε.Τ.) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Τηλ:  Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Κινητό Τηλ.  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

  Επιθυμώ  να  είμαι  υποψήφιος  στις  εκλογές (20/10/2021)  για  την  ανάδειξη:   

            της Εφορευτικής Επιτροπής που θα διεξάγει τις εκλογές του Συλλόγου Επαγγελματιών Τολού. 

            του Διοικητικού Συμβούλιου του Συλλόγου Επαγγελματιών Τολού. 

            της Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου Επαγγελματιών Τολού. 

 

 

Προσοχή  βάζω  Χ  μόνο σε μια από τις τρείς επιλογές 

 

 

 
Ημερομηνία:   ….…  -  ……..  -  2021 

 

 

Ο/η   Δηλών. 

 

 

 

Προσοχή να αποσταλεί με Fax στο 27520 59679 ή στο email: info@tolo.gr και να επιβεβαιώσετε 

και τηλεφωνικά στο 27520 59097ότι έχει παραληφθεί. 


