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16/3/2015
Θέμα: Αρχαιρεσίες & υποβολή υποψηφιοτήτων για ΠΟ Νότιας Αθήνας & Πειραιά

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Π.Ο. Νότιας Αθήνας της «δημιουργία, ξανά!»,
Σε συνέχεια της γενικής συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 7 Μαρτίου 2015 στα
γραφεία της ΔΗΞΑ αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
 Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για εκλογή νέου Συμβουλίου από κοινού στις ΠΟ
Νότιας Αθήνας και Πειραιά σύμφωνα με το Άρθρο 9, παρ. 1 του
κανονισμού λειτουργίας των ΠΟ.
 Ημερομηνία εκλογής ορίζεται η 4 και 5 Απριλίου 2015. Θα επιδιώξουμε
η εκλογή να γίνει και με φυσική παρουσία και ηλεκτρονικά για όσους
επιθυμούν να ψηφίσουν εξ αποστάσεως. Θα ενημερωθείτε προσεχώς για
τις λεπτομέρειες.
 Κατάθεση υποψηφιοτήτων από σήμερα μέχρι 2/4/2015 στο
p.kosmopoulos@dimiourgiaxana.gr με κοινοποίηση στο
b-ath-not@dimiourgiaxana.gr Με την κατάθεση των υποψηφιοτήτων
μπορείτε να αποστείλετε και μια παράγραφο κειμένου για εσάς με ότι
συνδέσμους θεωρείτε αναγκαίους ώστε να ενημερωθούν τα μέλη.
 Τις αρχαιρεσίες επιβλέπει και διεξάγει η εφορευτική επιτροπή
αποτελούμενη από τους Πάνο Κοσμόπουλο (Πρόεδρο), Κωνσταντίνα
Κωνσταντίου, Φώτη Δουβίκα.

Προϋποθέσεις και πληροφορίες:


Το συμβούλιο είναι 7μελές. Οι 7 πρώτοι σε σταυρούς αποτελούν τα
τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι τα αναπληρωματικά



Επιτρέπονται μέχρι 3 σταυροί προτίμησης σε ενιαίο ψηφοδέλτιο



Για να ψηφίσει κανείς πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μήνες
εγγεγραμμένο μέλος (πριν την ημέρα των εκλογών) σύμφωνα με το
Άρθρο 5.5 του επικαιροποιημένου καταστατικού.
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Για να θέσει κανείς υποψηφιότητα κανείς πρέπει να είναι τουλάχιστον
6 μήνες εγγεγραμμένο μέλος (πριν την ημέρα των εκλογών) σύμφωνα
με το Άρθρο 5.5 του επικαιροποιημένου καταστατικού.



Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακώς
τακτοποιημένα μέλη τη μέρα των εκλογών.



Ανανεώσεις συνδρομών γίνονται
1. με τους τρόπους που περιγράφονται στο δικτυακό μας τόπο
http://www.dimiourgiaxana.gr/el/%CE%B1%CE%BD%CE%B1
%CE%BD%CE%B5%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%C
E%BC%CE%B7%CF%82
2. διά ζώσης στον κο Πάνο Κοσμόπουλο κιν. 6992418604
Ο κ. Κοσμόπουλος θα είναι τις ακόλουθες ημέρες & ώρες στα
Γραφεία της Δημιουργία Ξανά, Πρατίνου 68-70 στο Παγκράτι
για νέες εγγραφές & ανανέωση συνδρομών:
Τετάρτη 18-3 14:00-17:00
Δευτέρα 23-3 14:00-17:00
Παρασκευή 27-3 14:00-17:00
Δευτέρα 30-3 14:00-17:00
Τετάρτη 01-4 14:00-17:00
Σάββατο 04-4 ώρες ψηφοφορίας
Κυριακή 05-4 ώρες ψηφοφορίας



Ο πλήρης κανονισμός λειτουργίας των ΠΟ μπορεί να αναγνωσθεί εδώ
http://www.dimiourgiaxana.gr/images/files/katastatiko/kanonismosperiferiakon-organoseon.pdf

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Η Δημιουργία ήρθε για να μείνει και θα μείνει!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Κώνστας

Γιώργος Μήτρας
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