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General Council Election 2017
The Elections Committee of our community announces that the election for five
new Council members will take place on Sunday, December 10, 2017 at the
Hellenic Community Hall.
Voting will begin after the Divine Liturgy and conclude at 5:00 p.m.
There are 5 available positions for the Council, which will each receive a 3-year
term.
Those who wish to be considered as candidates for election to Council must
complete the application below and return it to the Elections Committee (at
the above address) by 1:00 p.m. on Sunday, November 19, 2017.
We remind everyone that only members of the community in good standing for at
least one year prior to the election are eligible to stand as candidates.

APPLICATION FOR ELECTION CANDIDACY
I, the undersigned_____________________________________, wish to submit
my candidacy for the following:

____ Council Member

For the December 10th, 2017 Elections

______________________________________________________Signature
______________________________________________________Date
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2017
Η Εφορευτική Επιτροπή της Κοινότητάς μας ανακοινώνει ότι οι εκλογές για την
ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν την Κυριακή 10
Δεκεμβρίου 2017 στην αίθουσα της Κοινότητας.
Οι κάλπες θα ανοίξουν μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και θα
κλείσουν στις 5:00 μ.μ. Θα συμπληρωθούν συνολικά πέντε θέσεις για το
Διοικητικό Συμβούλιο. Οι πέντε θέσεις θα έχουν θητεία διάρκειας 3 ετών.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να συμπληρώσουν την
αίτηση που ακολουθεί παρακάτω, την οποία θα πρέπει να επιστρέψουν στην
Εφορευτική Επιτροπή στη διεύθυνση της Κοινότητας μέχρι και την
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 στις 1:00 μ.μ.
Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένα
μέλη της Κοινότητας για τουλάχιστον ένα χρόνο, πριν τη διεξαγωγή των εκλογών,
και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Κοινότητα για
το έτος 2017.
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ___________________________ επιθυμώ να
υποβάλω υποψηφιότητα για το αξίωμα του/της
______ Κοινοτικού Συμβούλου
κατά τις εκλογές της 10 Δεκεμβρίου 2017
____________________________________________ Υπογραφή
____________________________________________ Ημερομηνία

