1.1 Πίνακας δικαιολογητικών συμμετοχής
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στην Τακτική και Εκλογική Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ του 2021 και την άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος για την ανάδειξη νέων οργάνων στον ΣΑΤΕ (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή)
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Για την διευκόλυνση της προετοιμασίας της διαδικτυακής γενικής συνέλευσης και αρχαιρεσιών παρακαλούμε για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποστολή
των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εξόφλησης συνδρομών, κατά προτίμηση έως την 26.10.2021

