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25 Σεπτεμβρίου 2018
Προς τα μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α.
ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών»
Αγαπητά μέλη του ΕΛΙΝΑ,
Σας γνωρίζουμε ότι η τακτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση του ΕΛ.ΙΝ.Α. θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Ι-10
του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών,
Πανεπιστημιούπολη T.K. 265 04, Ρίο Πατρών (http://www.upatras.gr/el/maps). Κατά
τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης
του ΕΛ.ΙΝ.Α. και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Ινστιτούτου με διετή θητεία σύμφωνα με το καταστατικό, καθώς και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στα πλαίσια του 9ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2018» και ελπίζουμε να είναι μαζική. Κατά τη Γενική
Συνέλευση αναμένεται να ανταλλαγούν απόψεις για το μέλλον του ΕΛ.ΙΝ.Α. και τις
δράσεις που πρέπει να αναληφθούν.
Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με το καταστατικό:
1.
2.
3.

4.
5.

Η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες είναι δυνατή μόνο για
τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Η πληρωμή των χρωστούμενων συνδρομών
μπορεί να γίνει και κατά την προσέλευση στη Γενική Συνέλευση.
Υποβολή υποψηφιότητας για τα όργανα διοίκησης του ΕΛ.ΙΝ.Α. είναι δυνατή
μέχρι την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00, ούτως ώστε να υπάρξει ο
απαραίτητος χρόνος για την κατάρτιση του οριστικού (ενιαίου) ψηφοδελτίου.
Τα μέλη που δεν δύνανται να προσέλθουν στην ψηφοφορία, μπορούν να
εξουσιοδοτήσουν άλλο μέλος του ΕΛ.ΙΝ.Α. για να ψηφίσει αντ’ αυτών.
Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να υπάρχει η οικονομική τακτοποίηση τόσο του
εξουσιοδοτούντος, όσο και του εξουσιοδοτούμενου.
Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΕΛ.ΙΝ.Α. είναι
εννέα (9). Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται επίσης και εκπρόσωπος των
σπουδαζόντων μελών χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο αριθμός των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τρία (3) από τα οποία,
δύο τουλάχιστον πρέπει να προέρχονται από την κατηγορία των Εταίρων.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1.

2.
3.

Την πρόσκληση για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών
(προσοχή στην ημερομηνία: Η τελική ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών
είναι η Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να υπάρχει η απαιτούμενη
κατά το καταστατικό απαρτία).
Το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας.
Το έντυπο εξουσιοδότησης ψηφοφορίας δι’ αντιπροσώπου.

Ελπίζουμε στην συμμετοχή σας τόσο στο Συνέδριο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2018» όσο και στην
Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες του Ινστιτούτου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Μπάρκας
Καθηγητής ΔΠΘ

Ανδρέας Φλώρος
Αναπλ. Καθηγητής Ιονίου Παν/μιου

