17 Απριλίου 2018
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, ΟΔΟΣ ΣΙΒΙΝ, ΣΕΝΤΕΡΓΟΥΝΤ
Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Νοτιοαφρικανικού Ελληνικού Εκπαιδευτικού και Τεχνικού Ινστιτούτου, θα γίνει την
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 στις 6.00 μ.μ. στο ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “BYLOS” ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΧΕΤΙ, ΟΔΟΣ ΣΙΒΙΝ, ΣΕΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, με
ημερήσια διάταξη την εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Τετάρτης 7 Ιουνίου 2017.
Λογοδοσία του Προέδρου σχετικά με τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα.
Θέματα που προκύπτουν από το άρθρο 2.
Ανάγνωση του ισολογισμού Εσόδων και Εξόδων για τη λήξη του ημερολογιακού έτους 31 Δεκεμβρίου 2017.
Θέματα που προκύπτουν από το άρθρο 4.
Διορισμός Ορκωτών Λογιστών για το τρέχον έτος και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εκλογή δέκα μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα οποία τα πέντε θα εκλεγούν από τα Ιδρυτικά μέλη της
Εκπαιδευτικής Εταιρείας και τα άλλα πέντε από τα Κανονικά και Ισόβια μέλη.
Συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος σχετικού με το σκοπό της συνέλευσης όπως ορίζει το Καταστατικό.

Επειδή το έτος 2018 θα λάβουν χώρα οι εκλογές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους
υποψηφίους να βάλουν υποψηφιότητα στις εκλογές αυτές. Τα έντυπα για την υποψηφιότητα και αντίγραφο του Καταστατικού
Ίδρυσης του ΣΑΧΕΤΙ είναι διαθέσιμα προς εκτύπωση από την ιστοσελίδα του ΣΑΧΕΤΙ http://www.saheti.co.za/masterpages.php?mvalu=Board.php
Παρακαλούμε να σημειώσετε τους παρακάτω όρους του Καταστατικού:
Άρθρο 17. 1
«Η ανακοίνωση ... καλεί για υποβολή υποψηφιότητας προκειμένου να εκλεγούν πέντε μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΣΑΧΕΤΙ από τα Ιδρυτικά μέλη και άλλα πέντε από τα Ισόβια και Κανονικά μέλη. Όποιος εκλεγεί από τα Ιδρυτικά μέλη στο
Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι απαραίτητο να είναι Ιδρυτικό μέλος».
Άρθρο 17.2
«Η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να γίνει γραπτά και να είναι υπογεγραμμένη από αυτόν/αυτήν που κάνει την πρόταση
και ένα δεύτερο πρόσωπο, τα ονόματα των οποίων θα αναφέρονται στον κατάλογο μελών της Εκπαιδευτικής Εταιρείας και
στην κατηγορία για την οποία η πρόταση υποψηφιότητας γίνεται. Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από υπογεγραμμένη
συγκατάθεση του/της υποψηφίου ότι θα αναλάβει καθήκοντα, αν εκλεγεί και να δοθεί, να ταχυδρομηθεί ή να σταλεί
ηλεκτρονικά και να φθάσει, στην Εκλογική Επιτροπή του ΣΑΧΕΤΙ στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες πριν
την Γενική Συνέλευση». Μέλη προς υποψηφιότητα δύναται να αποδεχθούν την πρόταση που τους γίνεται για υποψηφιότητα
από Ιδρυτικό, Ισόβιο και Κανονικό Μέλος».
Άρθρο 17.4.1
«Το πλήρες ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου μαζί με ένα συνοπτικό βιογραφικό του το οποίο να μην ξεπερνά τις 100 λέξεις»
Άρθρο 17.4.2
«Εάν ο υποψήφιος έχει προταθεί για υποψηφιότητα ως Ιδρυτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως Κανονικό Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τα δύο»
Το υπογεγραμμένο έντυπο υποψηφιότητας θα πρέπει να παραδοθεί ιδιοχείρως στο γραφείο της Ταμίας στη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ, να
ταχυδρομηθεί ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά (bursar@saheti.co.za) το αργότερο μέχρι τις 22 Μαΐου 2018, προκειμένου να
βρίσκεται έγκαιρα στη διάθεση της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΑΧΕΤΙ.
Η εκλογική διαδικασία θα εφαρμοστεί όπως αυτή ορίζεται από το Καταστατικό.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

____________________________________

____________________________________

ΖΑΦΙΡΙΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΧΕΤΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑΧΕΤΙ

