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ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΙΟΖΩ
Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής
Αθήνα, 22-3-2016
Δημοκρατικές και Συμμετοχικές Εκλογές στις 15 Ιουνίου 2016 προκήρυξε η Γενική Συνέλευση της
ΒΙΟΖΩ και εξέλεξε Εφορευτική Επιτροπή.
Η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε η κάλπη να στηθεί στα γραφεία της ΒΙΟΖΩ στα Άνω Πατήσια,
ΜακΜίλλαν 10, στον 1ο όροφο. Το ωράριο ψηφοφορίας θα είναι:
•

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου από τις 12:00 μέχρι τις 17:00

Εγγραφές νέων μελών και πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν ακόμη και κατά
την ημέρα των εκλογών.
Τα μέλη μπορούν επίσης να ψηφίσουν με επιστολή μέσω ταχυδρομείου, με βάση το νέο καταστατικό
της ΒΙΟΖΩ, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Τέτοιες επιστολές μπορούν να βρούν οι φίλοι και τα μέλη της
ΒΙΟΖΩ στις αγορές βιοκαλλιεργητών και στα γραφεία της ΒΙΟΖΩ στα Άνω Πατήσια, ΜακΜίλλαν 10.
Είτε τηλεφωνώντας στα: 210-5222323, 6978771777, για να αποσταλούν ηλεκτρονικά.
Στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν μόνον τα τακτικά ή ιδρυτικά μέλη της Ένωσης, που είναι ταμιακά
εντάξει. Το ύψος της εγγραφής έχει καθοριστεί σε 1 ευρώ και της συνδρομής των τακτικών μελών σε 1
ευρώ το μήνα ή 12 ευρώ τον χρόνο.
Με βάση το άρθρο 24 του καταστατικού, υποψήφια μπορεί να είναι όλα τα ταμιακά εντάξει ιδρυτικά και
τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και είτε είναι ιδρυτικά μέλη είτε έχουν συμπληρωθεί έξι
(6) μήνες από την εγγραφή τους ή την μετάταξή τους σε τακτικά μέλη. Οι υποψηφιότητες πρέπει να
σταλούν στο Δ.Σ. (Μακ Μίλλαν 10, 11144 Αθήνα) 20 πλήρεις μέρες πριν τις εκλογές δηλαδή μέχρι την
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016.
Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί όλους τους καταναλωτές, που αναζητούν ποιότητα στην ζωή τους, να
συμμετάσχουν στις εκλογές και να δραστηριοποιηθούν στην ΒΙΟΖΩ.
Η Εφορευτική Επιτροπή
--------------------------Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας
Πως θα έρθετε:
ΜακΜίλλαν 10, στο τέρμα της οδού Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), στην Αθήνα.
Τηλ: 210-5222323, 6978771777.
Πατήστε εδώ για τον χάρτη
Με το μετρό (ηλεκτρικό), στάση «ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ»
Με τρόλεϊ και λεωφορεία, στάση «ΑΛΥΣΙΔΑ»

