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Αθήνα, 11 Απριλίου 2021 

 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ 

Αρχαιρεσίες της ΕΛΕΤΟ 

Υποβολή υποψηφιοτήτων 

Αγαπητά μέλη της ΕΛΕΤΟ, 

Κατά την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης 2021 της 10-4-2021 (με ηλεκτρονική επικοινωνία που έκλεισε 
χθες) εγκρίθηκε η Εφορευτική Επιτροπή που θα διεξαγάγει τις αρχαιρεσίες, την οποία αποτελούν τα μέλη: 

– Αλέξιος Αλεξόπουλος (avaton9@gmail.com) 

– Κώστας Ριζιώτης (krizioti@otenet.gr) 

– Δημήτρης Μουτάφης (info@omadatranslations.eu), 

και αποφασίστηκε οι αρχαιρεσίες του 2021 να διεξαχθούν στις 28 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη, μέσω 

ηλεκτρονικού συστήματος, η σύνδεση στο οποίο θα επιτευχθεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού που θα 
σταλούν, με συνοδευτικές οδηγίες, σε κάθε μέλος από τα συμμετασχόντα στη Γενική Συνέλευση και σε κάθε 
άλλο μέλος που δικαιούται (είναι ταμειακώς εντάξει) και επιθυμεί να λάβει μέρος στις αρχαιρεσίες και το έχει 
δηλώσει. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό (http://www.eleto.gr/download/Statutes/ELETO-RevisedStatutes(2003).pdf) 
καλούνται, εντός 7 ημερών από την ημέρα της ΓΣ, όποια (ταμειακώς εντάξει) μέλη ενδιαφέρονται να θέσουν 
υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες, είτε για τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για τη θέση μέλους 
της Ελεγκτικής Επιτροπής, να το δηλώσουν στην Εφορευτική Επιτροπή. 

Έτσι, το αργότερο ως τις 17 Απριλίου 2021, 

το ενδιαφερόμενο μέλος πρέπει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα και στα τρία μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής με συμπληρωμένο ένα από τα δύο κείμενα που ακολουθούν: 

α. Για θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Προς τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής της ΕΛΕΤΟ 

Στις αρχαιρεσίες της ΕΛΕΤΟ (28 Απριλίου 2021) θέτω υποψηφιότητα για τη θέση μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ονοματεπώνυμο μέλους: 

Ιδιότητα: 

 

β.  Για θέση μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής 

Προς τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής της ΕΛΕΤΟ 

Στις αρχαιρεσίες της ΕΛΕΤΟ (28 Απριλίου 2021) θέτω υποψηφιότητα για τη θέση μέλους της 
Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Ονοματεπώνυμο μέλους: 

Ιδιότητα: 

 
  Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 

  
  Κώστας Βαλεοντής 

  Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ 
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