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1Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Της 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

Με το παρόν ενημερωτικό Σημείωμα, ξεκινάμε την ενημέρωση σχετικά με τις 

διαδικασίες που θα κληθούμε να ακολουθήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα 

σχετικά με τη συμμετοχή μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 5 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.  

Η σχετική πρόσκληση με την ατζέντα και όλα τα σχετικά με την ΕΤΓΣ θα αποσταλεί 

από τη Δ.Ε. το αργότερο μέχρι τις 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, σύμφωνα με το 

καταστατικό της ΕΛΛΟΚ. Δεδομένου ότι πρόκειται για την 1η ΕΤΓΣ αλλά και επειδή 

μεσολαβούν εορτές, θα προσπαθήσουμε να παρακολουθούμε τα αναγκαία βήματα 

ένα – ένα, μέσω ενημερωτικών σημειωμάτων, (παράλληλα με τις επίσημες 

διαδικασίες που θα γίνονται από την ΔΕ), που πρακτικά θα δίνουν επεξηγήσεις 

σχετικά με αυτά που προβλέπει το καταστατικό μας. 

 Στις 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά επιστολή, η οποία 

θα σας ανακοινώνει ότι ανοίγει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων  

για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΛΛΟΚ,  η 

οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί 40 ημέρες πριν τη γενική Συνέλευση 

δηλαδή μέχρι τις  27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016. Υποψήφιοι μπορούν είναι όλοι οι 

αντιπρόσωποι με πρόταση και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του συλλόγου τους. Αυτό σημαίνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια 

των Μελών που επιθυμούν να προτείνουν υποψηφίους για το ΔΣ ή την ΕΕ, 

θα πρέπει να συγκληθούν έγκαιρα προκειμένου να αποστείλουν τις 

υποψηφιότητες μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (27 ΔΕΚ 2016). 

Μαζί με τις υποψηφιότητες,  θα πρέπει να προσκομιστούν και τα εξής 

συνοδευτικά έγγραφα, για κάθε υποψήφιο: 

- Φωτοτυπία Ταυτότητας 

- Βιογραφικό 

- Πρόσφατο πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 

- Βεβαίωση νοσοκομείου που να πιστοποιεί διάγνωση καρκίνου (εφόσον 

πρόκειται για υποψήφιο με εμπειρία καρκίνου)  
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποψηφιότητες που θα κατατεθούν στη Διοικούσα Επιτροπή, πέραν 

της παραπάνω ημερομηνίας δε θα είναι σύμφωνες με το καταστατικό και δε θα 

γίνουν δεκτές. 

Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων για Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική 

Επιτροπή, θα ανακοινωθεί από τη Δ.Ε. στις 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.  

Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης περιόδου 

και μέχρι τη ΕΤΓΣ,  μπορούμε να βρούμε στα άρθρα 20 έως 25 του καταστατικού 

μας, το οποίο η ΔΕ συνιστά να μελετήσουμε και να συμβουλευτούμε για την 

πληρέστερη ενημέρωσή μας. 

Για κάθε απορία , πρόβλημα ή διευκρίνιση, μη διστάστε να επικοινωνήσετε με τα 

μέλη της ΔΕ.   

 

Η Διοικούσα Επιτροπή 


