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Θέμα: Προκήρυξη Εκλογών και Συνδρομές Μελών περιόδου 2019-20

Το  Δ.Σ.  της  ΕΛΜΕ  Ηρακλείου  σε  τακτική  συνεδρίασή  του  τηv  Τετάρτη
(13/11/2018), αποφάσισε,  ότι οι φετινές εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
και Εποπτικού Συμβουλίου της περιόδου 2019-20 θα διεξαχθούν ως εξής:

 Την ΠΕΜΠΤΗ 5 Δεκεμβρίου 2019 ορίζεται  να γίνει  η πρώτη προσπάθεια για τη
διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία χρειάζεται απαρτία (50%+1
μέλη) για να διεξαχθεί.

 Σε περίπτωση Μη Απαρτίας, θα διεξαχθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
(Εκλογο-απολογιστική) την ΠΕΜΠΤΗ    12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9 π.μ.   στο
3  ο   Λύκειο  Ηρακλείου,  ανεξάρτητα  παρόντων  μελών  με  πρόταση  προς  το
προεδρίο για λήξη της συνέλευσης στις 13:00μ.μ.

 Την ΠΕΜΠΤΗ 12 Δεκεμβρίου 2019, από τις 13:00μ.μ. μέχρι τις 19:00 μ.μ. , στο
χώρο του 3ου Λυκείου Ηρακλείου θα διεξαχθούν οι εκλογές.

 Η  προθεσμία  υποβολής  Υποψηφιοτήτων  –  Ψηφοδελτίων  λήγει  την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6  Δεκεμβρίου  2019  στις  19:30  μ.μ.  Τα  ψηφοδέλτια  πρέπει  να
κατατεθούν τη μέρα εκείνη και ώρα 17:00μ.μ. - 20:00μ.μ. στο Δ.Σ. που θα βρίσκεται
στα γραφεία της ΕΛΜΕ Ηρακλείου ή να σταλούν με email την ίδια ημερομηνία και
ώρα.

Στο θέμα των χρηματικών συνδρομών των μελών μας, οι νέες συνδρομές της περιόδου
2019-20 θα παρακρατούνται αυτόματα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών  σε πέντε  (5)
μηνιαίες  δόσεις  των  4€.  Θεωρούμε  ότι  πρόκειται  για  σημαντική  διευκόλυνση  των
συναδέλφων, ειδικά στην παρούσα οικονομική κατάσταση.

Για τους συναδέλφους αναπληρωτές η συνδρομή παραμένει 10 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε,  ότι  η  ετήσια  συνδρομή  κάθε  μέλους  ανέρχεται  στα  20€,  εκ  των
οποίων  μόλις  τα  8€ μένουν  στο  ταμείο  της  ΕΛΜΕ  Ηρακλείου. Τα  υπόλοιπα  10€
αποδίδονται στην ΟΛΜΕ και τα 2€ στην ΑΔΕΔΥ. Θεωρούμε ότι  η συνδρομή αυτή είναι
απαραίτητη, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ελαττωθεί, καθώς μας επιτρέπει να
διεξάγουμε  το  συνδικαλιστικό  μας  έργο  απρόσκοπτα  και  ανεξάρτητα.  Επίσης  θα  ήταν
μοιραίο,  την  ώρα  που  οι  κατακτήσεις  χρόνων  του  κινήματος  εκμηδενίζονται,  να
αποδυναμώσουμε με αυτόν τον τρόπο το σωματείο μας.

Με βάση τα παραπάνω, όσοι συνάδελφοι δεν επιθυμούν  να είναι μέλη της ΕΛΜΕ
Ηρακλείου, να το δηλώσουν εγγράφως στο Δ.Σ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη   11
Δεκεμβρίου, παραμονή  διεξαγωγής των εκλογών. Η υπογεγραμμένη επιστολή τους
μπορεί να παραδοθεί ιδιοχείρως, με fax (2810 226557) ή e-maιl (elme@elmeher.gr).

Φυσικά, τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι ο μοναδικός τρόπος να ανατρέψουμε
την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση είναι ο συλλογικός. Η νίκη μας προϋποθέτει
συσπείρωση, συμμετοχή και αλληλεγγύη.
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Σε αυτή τη μάχη, τη μάχη για το μέλλον μας και τη ζωή μας, δεν περισσεύει κανείς!

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου


