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Πρόσκληση συμμετοχής ανέργων
στις εκλογικές διαδικασίες
του ΕΔΟΕΑΠ
Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του,
αποφάσισε την απασχόληση είκοσι επτά (27) συνολικά ανέργων
κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή εκπροσώπων
της ΕΣΗΕΑ στο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ,
που θα πραγματοποιηθούν στις 28, 29 και στις 30 Μαρτίου 2017
στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ.
Η αποζημίωσή τους αποφασίστηκε να είναι εβδομήντα πέντε (75)
ευρώ συνολικά, για όλη τη διαδικασία.
Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ θα απασχοληθούν συνολικά
είκοσι επτά (27) άνεργοι συνάδελφοι κατά τη διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών.
Συγκεκριμένα, εννέα (9) άνεργοι συνάδελφοι θα απασχοληθούν
στις 28 Μαρτίου, εννέα (9) στις 29 Μαρτίου και εννέα (9) στις

30 Μαρτίου 2017, για τη στελέχωση των τριών εκλογικών τμημάτων
που θα δημιουργηθούν (τρεις ανά εκλογικό τμήμα). Οι συνάδελφοι
θα απασχοληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από το
άνοιγμα της κάλπης μέχρι το πέρας της διαδικασίας. Το βράδυ
της 30ής Μαρτίου και οι είκοσι επτά (27) συνάδελφοι θα
συνεργαστούν με την Εφορευτική Επιτροπή για την καταμέτρηση
των ψήφων και την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Οι άνεργοι συνάδελφοι, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Ανέργων της ΕΣΗΕΑ, και επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή για την
απασχόλησή τους στις αρχαιρεσίες για τον ΕΔΟΕΑΠ, παρακαλούνται
να αποστείλουν mail στη Γραμματεία της Ενώσεως
grammateia@esiea.gr ή, εφόσον δεν έχουν mail, να
επικοινωνήσουν στο τηλ. 210-3675558 έως τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου
2017, στις 11 π.μ.
Από

την

τρέχουσα

εκλογική

διαδικασία

εξαιρούνται

όσοι

εργάστηκαν στις αρχαιρεσίες για την εκλογή Εφορευτικής
Επιτροπής (5 και 12 Ιουλίου 2016) και στις εκλογές για την
ανάδειξη των Διοικητικών Οργάνων της ΕΣΗΕΑ (3-4/6/2015 και
11-12/6/2015).
Στην περίπτωση που οι συμμετοχές ξεπεράσουν τις είκοσι επτά
(27), θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ όσων έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον, την Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017, στις 12 μ. στα
γραφεία της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 5ος όροφος), με ευθύνη της
Εφορευτικής Επιτροπής και παρουσία της Νομικής Υπηρεσίας της
ΕΣΗΕΑ.
Στην κλήρωση μπορούν να παρευρίσκονται όσοι συνάδελφοι έχουν
δηλώσει συμμετοχή και το επιθυμούν.
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