
 

 

 
Αθήνα, 26-04-2021 

1η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Συνάδελφοι, 

Η εφορευτική επιτροπή,  η οποία εκλέχτηκε στις  24 Απριλίου 2021, από τη Γενική Συνέλευση των 

μελών του Συλλόγου, σας γνωστοποιεί, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού και την 

απόφαση του Δ.Σ. , τη διενέργεια των αρχαιρεσιών που θα διεξαχθούν στις 22  – 05ου, Μαΐου 

2021. 

  

1) Για την εκλογή νέων οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου.  

α) για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. 

β) για το αξίωμα περιφερειακού Συμβούλου. 

γ) για το αξίωμα του συνέδρου στην ΟΤΟΕ. 

δ) για το αξίωμα του συνέδρου στο ΕΚΑ. 

ε) για το αξίωμα του μέλους στην εξελεγκτική επιτροπή. 

 

Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην εφορευτική 

επιτροπή (ή με fax : 210 32 39 112) μέχρι την 10η Μαΐου 2021 και ώρα 12:00, στην οποία να 

αναγράφεται το αξίωμα για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα, καθώς επίσης και δήλωση ότι έχουν 

όλες τις προϋποθέσεις που ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν. 

 

Δικαίωμα για υποβολή υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη μετά την πάροδο έξι ( 6 ) μηνών από την 

εγγραφή τους στο Σύλλογο. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η εφορευτική επιτροπή 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ -  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ – ΝΙΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΣ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Με 2η ανακοίνωσή μας θα σάς γνωρίσουμε τους υποψηφίους και οδηγίες για τη διενέργεια  των 

αρχαιρεσιών.  Συνημμένα σας αποστέλλουμε αίτηση υποψηφιότητας.    

 

 

                    ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ALPHA BANK 

 
ΑΙΟΛΟΥ 104 (8ος  όροφος),   ΑΘΗΝΑ   105 64 

ΤΗΛ: (210) 32 39 111    

FAX: (210) 32 39 112 

Ιδρυτική απόφαση 2964/76 πρωτ. Αθ. - τροπ. απόφαση 1082/91 πρωτ. Αθ.   – Αρ. Φακ.: 16349  

ΜΕΛΟΣ:   Γ.Σ.Ε.Ε .-  Ε.Κ.Α.  -  Ο.Τ.Ο.Ε                  ΑΦΜ : 099 545 467    Δ.Ο.Υ. :  Α’ ΑΘΗΝΩΝ 



Από : 

 

Α.Μ.: 
 

Αθήνα,      .    .2021 

 

 

Προς την ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Των αρχαιρεσιών στις 22 - 05 Μαΐου 2021. 

« Σ.Ε.Π.A.B. » 

 

Συνάδελφοι, 

Δηλώνω ότι έχω όλες τις προϋποθέσεις που ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν και επιθυμώ να 

θέσω υποψηφιότητα για το / τα κάτωθι αξίωμα / τα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού και 

την απόφαση της Γ.Σ. του « Σ.Ε.Π.ΕΜΠ.Τ.Ε. », στις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν στις 22 05ου, 

Μαΐου 2021. 

 

1) Για την εκλογή νέων οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου.  

α) για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. 

β) για το αξίωμα περιφερειακού Συμβούλου. 

γ) για το αξίωμα του συνέδρου στην ΟΤΟΕ. 

δ) για το αξίωμα του συνέδρου στο ΕΚΑ. 

ε) για το αξίωμα του μέλους στην εξελεγκτική επιτροπή. 

 

 

 

Ο/Η  αιτών / αιτούσα 

 

 

-------------------------------------------- 

 

 


