
 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  

Ε ΣΑΚΣIKΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΕΠΗΣ 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

Σαο γλσζηνπνηνύκε όηη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (ζπλεδξίαζε 21-

2-18) ζα πξαγκαηνπνηεζεί η εηήζια Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηεο ΕΣΠΗΤ έηνπο 

2018, ζηηο 30 Μαξηίνπ 2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10.30π.κ., 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 ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος για ηο 2017 (1/1/2017 - 31
 
/12/17). 

3. Ανάγνυζη και έγκπιζη ηος Απολογιζμού για ηο 2017 (1/1/2017 - 31
 
/12/17). 

4. Ανάγνυζη και έγκπιζη ηηρ Έκθεζηρ ηηρ Εξελεγκηικήρ Επιηποπήρ για ηην οικονομική 

διασείπιζη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος για ηο οικονομικό έηορ 2017 (1/1/2017 - 31
 
/12/17). 

5. Απαλλαγή ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος από κάθε εςθύνη για ηο διάζηημα από 1
η
 

Ιανοςαπίος 2017 μέσπι 31
η
  Δεκεμβπίος 2017. 

6. Ανάγνυζη και έγκπιζη ηος Πποϋπολογιζμού για ηο έηορ 2018. 

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. 
 

 

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

παξόλ ην ½ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ πνπ είλαη ηακεηαθώο εληάμεη. 

  

Σε πεξίπησζε έιιεηςεο απαξηίαο, η Σακηική Γενική ςνέλεςζη θα 

ππαγμαηοποιηθεί ζηηο 31 Μαπηίος 2018, ημέπα  άββαηο και ώπα 

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

 όξνθνο, Αζήλα) κε ηα 

ίδηα ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο, νπόηε γηα ηελ απαξηία απαηηείηαη ε παξνπζία 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ 25% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ θαη ηακεηαθώο εληάμεη κειώλ. 

 

Υπελζπκίδεηαη όηη ε ζπκκεηνρή ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ππνρξεσηηθή. 

(Καηαζηαηηθό ΕΣΠΗΤ άξζ. 8 παξ. ε) 

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

Για ηο Δ.. ηηρ ΕΠΗΣ 

 

Ο Ππόεδπορ                                                Ο Γεν. Γπαμμαηέαρ 

 

                    

         Θέμηρ Κ. Μπεπεδήμαρ                                                 Θανάζηρ Αλαηάρ 

 


