
 

Αθήνα, 2 Μαπηίος 2012 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ  

ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΕΠΗΣ 
 

ΕΣΟΤ 2012 

 
 

Σαο γλσζηνπνηνύκε όηη ε εηήζηα Ταθηηθή Γεληθή  Σπλέιεπζε ηεο Έλσζεο Σπληαθηώλ 

Πεξηνδηθνύ-Ηιεθηξνληθνύ Τύπνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 22 Μαπηίος 2012, ημέπα 

Πέμπηη και ώπα 10.30 π.μ., ζηελ αίζνπζα ηεο ΕΣΗΕΑ (Αθαδεκίαο 20, 1
νο

 όξνθνο, 

Αζήλα) κε ηα παξαθάησ ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο, επί ησλ νπνίσλ θαινύληαη λα 

απνθαζίζνπλ ηα ηαθηηθά κέιε ηεο ΕΣΠΗΤ: 
 

1. Εκλογή Σπιμελούρ Επιηποπήρ (με ιζάπιθμα αναπληπυμαηικά μέλη) για ηη διενέπγεια 

ηηρ τηθοθοπίαρ επί ηυν ακολούθυν θεμάηυν ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ηηρ Γενικήρ 

ςνέλεςζηρ. 

2. Έκθεζη Πεππαγμένυν ηυν Διοικηηικών ςμβοςλίυν από  1
η
 Ιανοςαπίος 2010 μέσπι 31

η
 

Δεκεμβπίος 2010 και από 1
η
 Ιανοςαπίος 2011 μέσπι 31

η
 Δεκεμβπίος 2011 

3. Ανάγνυζη και έγκπιζη ηος Απολογιζμού από 1
η
 Ιανοςαπίος 2010 μέσπι 31

η
 Δεκεμβπίος 

2010 και από 1
η
 Ιανοςαπίος 2011 μέσπι 31

η
 Δεκεμβπίος 2011. 

4. Ανάγνυζη και έγκπιζη ηηρ Έκθεζηρ ηυν Εξελεγκηικών Επιηποπών για ηην οικονομική 

διασείπιζη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος από 1
η
  Ιανοςαπίος 2010 μέσπι 8

η
 Φεβποςαπίος 

2010, από 9
η
 Φεβποςαπίος 2010 μέσπι 31

η
 Δεκεμβπίος 2010,από 1

η
  Ιανοςαπίος 2011 μέσπι 

30
η
 Ιοςνίος 2011και από 1

η
 Ιοςλίος 2011 μέσπι 31

η
 Δεκεμβπίος 2011 

5. Απαλλαγή ηυν Διοικηηικών ςμβοςλίυν από κάθε εςθύνη για ηο διάζηημα, από 1
η
 

Ιανοςαπίος 2010 μέσπι 31
η
 Δεκεμβπίος 2010 και από 1

η
 Ιανοςαπίος 2011 μέσπι 31

η
 

Δεκεμβπίος 2011 

6. Ανάγνυζη και έγκπιζη ηος Πποϋπολογιζμού για ηο έηορ και 2012. 

7. Εξοςζιοδόηηζη ηος Δ.. για κήπςξη ζηάζευν επγαζίαρ και απεπγιακών κινηηοποιήζευν 

ζύμθυνα με ηο άπθπο 3 ζε ζςνδςαζμό με ηα άπθπα 14 & 27 ηος Καηαζηαηικού. 

8. Ππογπαμμαηιζμόρ δπάζευν ΕΠΗΣ απένανηι ζηην επιδείνυζη όλυν ηυν 

επγαζιακών, οικονομικών και κοινυνικών δικαιυμάηυν.  
 
 

Σηελ ίδηα Γεληθή Σπλέιεπζε ζα ζπδεηεζνύλ επίζεο θαη άιια ζέκαηα όπσο: αζθαιηζηηθό, 

εξγαζηαθό θαζεζηώο δεκνζηνγξάθσλ πνπ ακείβνληαη κε ΔΠΥ, επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηα ΜΜΕ θαη ηδηαίηεξα ζην ρώξν ηνπ Πεξηνδηθνύ Τύπνπ (αλεξγία, απνιύζεηο, κεηώζεηο 

κηζζώλ θ.ιπ), ε  ππαιιεινπνίεζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζην δεκόζην ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο, νη 

πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ, ε ππνβάζκηζε ησλ Τακείσλ, ην θνύξεκα ησλ απνζεκαηηθώλ, ε 

αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν θιπ. 
  

Η παξαπάλσ Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ε πξώηε θαη γηα ηελ απαξηία ηεο πξέπεη λα είλαη 

παξόλ ην ½ ησλ 619 ηαθηηθώλ κειώλ πνπ είλαη ηακεηαθώο εληάμεη ζήκεξα. 

 
 

 

 

Υπόνορ λήξευρ τηθοθοπίαρ και επγαζιών ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ: 15.00 μ.μ.  
 
 

Για ηο Διοικηηικό ςμβούλιο 
 

                     

Ο Πξόεδξνο                                             Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

 
 

Γηάλλεο Πιαρνύξεο                                         Σπύξνο Κξίθνο 

 

 

Αξ.Πξση.17563/2-3-2012 

 



 
 

 

 

 

 

 

Σπλάδειθνη, 

 
Σε πεξίπησζε έιιεηςεο απαξηίαο ηεο πξώηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 

ηνπ έηνπο 2012 θαη άξα κε πξαγκαηνπνίεζήο ηεο – όπσο ζπλήζσο 

ζπκβαίλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα, δηόηη απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ 

50% ησλ ηακεηαθώο εληάμεη κειώλ καο - θαη πξνο απνθπγή 

ηαιαηπσξίαο ζαο, ζαο γλσξίδνπκε όηη ε λέα Γεληθή Σπλέιεπζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηo Σάββαηο 31 Μαπηίος 2012 ώπα 10.30 

π.μ., ζηο ξενοδοσείο ATHENS IMPERIAL(Ασιλλέυρ και Μεγ. 

Αλεξάνδπο)Πλ. Καπαφζκάκη-Αθήνα (Σηάζη Μεηπό: Μεηαξοςπγείο) 
 

Η Γενική Σςνέλεςζη είναι απαπαίηηηο να γίνει για ηην 

έγκπιζη ηων οικονομικών ζηοισείων και ηην ομαλή και 

αππόζκοπηη λειηοςπγία ηηρ Ένωζηρ. 

 

Καηά ζςνέπεια θευπούμε πεπιζζόηεπο από ποηέ 

επιβεβλημένη ηην παποςζία ζαρ  

ζηην Γενική ςνέλεςζη ηηρ ΕΠΗΣ   

ηο Σάββαηο 31 Μαπηίος 2012, ώπα 10.30 π.μ., 

ζηο ξενοδοσείο ATHENS IMPERIAL 
(Ασιλλέυρ και Μεγ. Αλεξάνδπος)Πλ. Καπαφζκάκη-Αθήνα (Σηάζη Μεηπό: Μεηαξοςπγείο) 

για ηην οποία θα ενημεπυθείηε με νεόηεπη 

ππόζκληζη από ηο Διοικηηικό ςμβούλιο. 
 

 

Για ηο Διοικηηικό ςμβούλιο 
 

                     

Ο Ππόεδπορ                                             Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ 

 

 
 

Γιάννηρ Πλασούπηρ                                         πύπορ Κπίκορ 

 
Τα δόκιμα μέλη ηηρ ΕΣΠΗΤ μποπούν να παπεςπεθούν για να ενημεπυθούν, συπίρ 

δικαίυμα τήθος, επυηήζευν και ηοποθεηήζευν.  

 


