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ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΕΕ. : Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018
ΘΕΜΑ:

Ανακοίνωση Ανάρτησης Πρόσκλησης και Εντύπου Υπόδειξης
Εκπροσώπων Επιμελητηρίων, για άσκηση εκλογικού δικαιώματος
στις Εκλογές της ΚΕΕ -.

Η Εκλογική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης του Προέδρου
και των λοιπών μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
(ΚΕΕ), ανακοινώνει στα Επιμελητήρια – Μέλη της ΚΕΕ, τα εξής :

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και των λοιπών μελών της Διοικητικής
Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, θα διενεργηθούν στις 3 Φεβρουαρίου
2018, από την Εκλογική Γενική Συνέλευση της ΚΕΕ, που θα συνέλθει στην έδρα της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων (Ακαδημίας 6- Αθήνα).

2. Έχει εκδοθεί «Πρόσκληση» προς τα Επιμελητήρια – Μέλη της ΚΕΕ, προκειμένου να
αποστείλουν τα στοιχεία, των δύο (2) εκπροσώπων τους (που θα αποτελέσουν τα μέλη της
Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε. και που θα καταχωρηθούν στους εκλογικούς καταλόγους αυτής
για να μπορούν να ψηφίσουν), έτσι ώστε να παραληφθούν από την εκλογική επιτροπή
τουλάχιστο (μετά την γενόμενη σύντμηση της προθεσμίας) είκοσι (20) ημερολογιακές
ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, (δηλαδή, το αργότερο μέχρι
και την 13η Ιανουαρίου 2018).

3. Έχει εκδοθεί «Έντυπο Υπόδειξης Εκπροσώπων», το οποίο θα πρέπει, τα Επιμελητήρια –
Μέλη της ΚΕΕ, να συμπληρώσουν προκειμένου να αποστείλουν στην Εκλογική Επιτροπή
τα στοιχεία των (κατά τα ανωτέρω) δύο (2) εκπροσώπων των, ήτοι το επώνυμο, το
όνομα, το πατρώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και τη διεύθυνση των :
α. Προέδρου του κάθε Επιμελητηρίου ή του Αναπληρωτή του και
β. Τακτικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που
υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Επιμελητηρίου.
Η ανακοίνωση αυτή, μαζί με την «Πρόσκληση» και το «Έντυπο Υπόδειξης Εκπροσώπων»,
να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΕ και να αποσταλεί στα Επιμελητήρια.
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