Τρίκαλα 05/06/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διευκρινήσεις ως προς την εκλογική διαδικασία της 19ης Ιουνίου
2008.
Η Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών της 19ης Ιουνίου 2008
για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του Εμπορικού Συλλόγου
Τρικάλων ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2008 είναι
αναρτημένη στα γραφεία του Συλλόγου (Βενιζέλου 1) η κατάσταση με τα
ονόματα των μελών του Ε.Σ.Τ. Στην κατάσταση φαίνονται τα οικονομικά
τακτοποιημένα μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες
της 19ης Ιουνίου 2008, καθώς επίσης και όσοι δεν έχουν εξοφλήσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του συλλόγου.
Όσα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εκλογική
διαδικασία της 19ης Ιουνίου 2008 μπορούν να ενημερώνονται για το
δικαίωμα συμμετοχής τους από την ως άνω κατάσταση. Σε κάθε
περίπτωση όσοι θέλουν να δηλώσουν υποψηφιότητα για τα καταστατικά
όργανα του συλλόγου πρέπει να τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την
Κυριακή 8 Ιουνίου 2008, οπότε λήγει και η προθεσμία υποβολής των
υποψηφιοτήτων.
Διευκρινίζεται ότι τα μέλη που εγγράφηκαν στο σύλλογο πριν από
την 1-1-2008 πρέπει να έχουν εξοφλήσει μέχρι και τη συνδρομή του
έτους 2007, ενώ τα μέλη που εγγράφηκαν στο σύλλογο μετά την
1-1-2008, πρέπει να έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή του έτους 2008.
Τα μέλη που δεν φαίνονται οικονομικά τακτοποιημένα στην ως
άνω κατάσταση, μπορούν να ψηφίσουν επιδεικνύοντας την ημέρα των
εκλογών στην Εφορευτική Επιτροπή τη σχετική απόδειξη
υπογεγραμμένη από τον Ταμία και τον Πρόεδρο (άρθρο 14 παρ.3, εδ. β’
Καταστατικού).
Επίσης έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2008 η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τα καταστατικά
όργανα του Ε.Σ.Τ., η οποία λήγει την Κυριακή 8 Ιουνίου 2008 και ώρα
21:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις στα
γραφεία του Συλλόγου στις ακόλουθες μέρες και ώρες : Πέμπτη 5
Ιουνίου: 09:00 – 13:30, Παρασκευή 6 Ιουνίου: 09:00 – 13:30 και 18:00 –

21:00, Σάββατο 7 Ιουνίου: 10:00 – 13:00 και Κυριακή 8 Ιουνίου: 19:00 –
21:00.
Την Κυριακή 8 Ιουνίου 2008 και ώρα 21:00 θα συνεδριάσει το
Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή και η Εφορευτική
Επιτροπή προκειμένου να ανακηρυχθούν οι υποψήφιοι για το διοικητικό
συμβούλιο, την ελεγκτική επιτροπή και τους αντιπροσώπους στην
Ομοσπονδία.
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