Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018
Προς τα
Τακτικά Μέλη της ΕΔΑΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι κατά τη Γενική Συνέλευση της 31ης
Μαρτίου 2018 που έγινε στη Θεσσαλονίκη, εξελέγη Εφορευτική Επιτροπή προκειμένου
να διεξαγάγει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.),
Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας (Σ.Η.Δ.) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).
Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ.:
Γεώργιο Ν. Σγούρο, Ευστράτιο Βακιρλή και Ειρήνη Λαγογιάννη ως τακτικά μέλη και
Πρόδρομο Ανανιάδη ως αναπληρωματικό μέλος. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής
ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Ν. Σγούρος.
Ως ημερομηνία αρχαιρεσιών ορίσθηκε η 3η Νοεμβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Hilton
στην Αθήνα. Ο τρόπος και οι ώρες ψηφοφορίας θα ορισθούν με νεότερη ανακοίνωση.
Δικαίωμα εκλογής για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και το Σ.Η.Δ. έχουν τα τακτικά μέλη της
Εταιρείας, όπως ορίζεται από το άρθρο 27 του Νέου Καταστατικού, που έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της ΕΔΑΕ www.edae.gr προς διευκόλυνσή σας.
Παρακαλούμε, όσοι εκ των τακτικών μελών επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις
Προέδρου Δ.Σ. και Σ.Η.Δ. ή μελών Δ.Σ., Σ.Η.Δ. και Ε.Ε. να αποστείλουν την
υποψηφιότητά τους έγκαιρα, μέσω email στο edaegr@hotmail.com και στο
edae@edae.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της ΕΔΑΕ (Μιχαλακοπούλου 155,
11527 Αθήνα), ώστε να έχει παραληφθεί μέχρι 20/7/2018 και ώρα 14:00μμ,
συνοδευόμενη εφόσον το επιθυμούν, από ανάλυση του έργου που έχουν κάνει και των
στόχων που έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 27∮3.ΙΙ του Νέου Καταστατικού κατά το
οποίο ο Κατάλογος των υποψηφίων συνοδεύεται από «Ανάλυση του έργου που έχουν
κάνει και των στόχων που έχουν, αν φυσικά καταθέσουν σχετικό υλικό στην
Εφορευτική Επιτροπή». Επίσης, πρέπει να έχει καταβληθεί η συνδρομή του τρέχοντος
έτους σύμφωνα με το άρθρο 6∮3.
Επιστολές που θα φθάσουν στα γραφεία της ΕΔΑΕ ή στο email μετά την ανωτέρω
ημερομηνία και ώρα, δεν θα ληφθούν υπόψη, ανεξαρτήτως ταχυδρομικής σφραγίδας
ημερομηνίας αποστολής. Όσοι αποστείλουν email, θα λαμβάνουν γραπτή επιβεβαίωση
από τη Γραμματεία ότι παρελήφθη.
Οι υποψηφιότητες μπορούν επίσης να παραδοθούν και αυτοπροσώπως στα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής και στα γραφεία της ΕΔΑΕ.
Μετά τιμής,
Η Εφορευτική Επιτροπή
Γεώργιος Ν. Σγούρος
Ευστράτιος Βακιρλής
Ειρήνη Λαγογιάννη

