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ΑΡΥΑΙΡΕΙΕ  
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΛΟΓΗ ΝΔΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΗ ΔΠΗΣ  
 

15 & 16 ΙΟΤΝΙΟΤ 2018 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ  

                    
ύμθυνα με ηο ιζσύον Καηαζηαηικό ηηρ ΔΠΗΣ, ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηηρ 

ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ-ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ και με ηην 

από  2/5/2018 απόθαζή ηος, καλεί ηα ηακηικά μέλη ηηρ Ένυζηρ ζε Γενική ςνέλεςζη 

ζηιρ 15 & 16 Ιοςνίος 2018, ημέπερ Παπαζκεςή και άββαηο και από ώπερ 09.00 έυρ 

20.30 ζηα γπαθεία ηηρ Ένυζηρ πος βπίζκονηαι ζηην Αθήνα και επί ηηρ οδού 

Βαλαυπίηος 9 (6
ορ

 όποθορ) με θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ ηην διεξαγυγή απσαιπεζιών για 

ηην εκλογή: 

1. Δπηαμελούρ Γιοικηηικού ςμβοςλίος  

2. Σπιμελούρ Δξελεγκηικήρ Δπιηποπήρ με ιζάπιθμα αναπληπυμαηικά μέλη. 

3. Δκπποζώπυν ανηιπποζώπυν ζε αζθαλιζηικούρ οπγανιζμούρ και άλλερ Δνώζειρ 

Οπγανώζειρ  

3. Σπιών (3) ηακηικών μελών και ιζάπιθμυν αναπληπυμαηικών για ηο  Ππυηοβάθμιο 

Πειθαπσικό ςμβούλιο 

4. Πένηε (5) ηακηικών μελών και ιζάπιθμυν αναπληπυμαηικών για ηο Γεςηεποβάθμιο 

Πειθαπσικό ςμβούλιο 

5. Σπιών (3) ηακηικών μελών για ηην Δπιηποπή ηος Σαμείος Αλληλοβοήθειαρ. 

6. Δκλογή Σπιμελούρ Δθοπεςηικήρ Δπιηποπήρ (με ιζάπιθμα αναπληπυμαηικά     

μέλη) για ηη  διενέπγεια ηυν απσαιπεζιών για ανάδειξη μελών νέος Γ και  

λοιπών οπγάνυν ηηρ Ένυζηρ καθώρ και για εκπποζώποςρ ανηιπποζώποςρ ζε  

αζθαλιζηικούρ οπγανιζμούρ και άλλερ Δνώζειρ Οπγανώζειρ. 

7. Υοπήγηζη εξοςζιοδόηηζηρ ππορ ηο νεοεκλεγέν Γ.. για ηη δπομολόγηζη ηηρ 

διαδικαζίαρ ζςνδικαλιζηικήρ ενοποίηζηρ ΔΠΗΣ ΔΗΔΑ (απόθαζη 8
ος

 ςνεδπίος ηηρ 

ΠΟΔΤ) 

 

Απ.ππυη.21889 /9-5-2018 

 

Για ηην απαπηία ηηρ παπαπάνυ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ππέπει να είναι παπών ηο ½ ηυν 

ηακηικών μελών ηηρ ΔΠΗΣ πος είναι ηαμειακώρ ενηάξει.       
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Έναπξη τηθοθοπίαρ:  09.00 π.μ. 

Λήξη τηθοθοπίαρ:      20.30 μ.μ. 

  

 

Οι αιηήζειρ δήλυζηρ ςποτηθιοηήηυν ππέπει να ςποβληθούν γπαπηώρ από ηα ηακηικά 

μέλη ζηη Γπαμμαηεία ηηρ Ένυζηρ πένηε (5) πλήπειρ επγάζιμερ ημέπερ ππιν από ηην 

ζύγκληζη ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ήηοι ηο απγόηεπο μέσπι ηην  Παπαζκεςή 8/6/2018                        

και ώπα 15.00 μ.μ., ζςνοδεςόμενερ από ςπεύθςνη δήλυζη κάθε ςποτηθίος, ζύμθυνα 

με ηο άπθπο 8 ηος Νόμος 1599/1986, όηι αζκεί ηο επάγγελμα ηος ζςνηάκηη ή είναι 

ζςνηαξιούσορ και δεν έσει ζηεπηθεί ηυν πολιηικών δικαιυμάηυν ηος (άπθπο 30, παπ. 3 

ηος Καηαζηαηικού). 

Οι οπγανυμένερ κινήζειρ ενηόρ ηηρ Ένυζηρ πος θα πποηείνοςν ςποτηθίοςρ για ηα 

ζςλλογικά όπγανα, μποπούν να καηαθέζοςν ζηα Γπαθεία ηηρ Ένυζηρ ηο κείμενο ηυν 

ππογπαμμαηικών ηοςρ δηλώζευν (ζςνολικά μέσπι 4 ζελίδερ Α4) ηο απγόηεπο μέσπι ηην 

Γεςηέπα 21/5/2018  (άπθπο 30 παπ.5 Καηαζηαηικού ηηρ ΔΠΗΣ). 

 ημείυζη:  

1. Κάθε ηακηικό μέλορ μποπεί να θέζει ςποτηθιόηηηα και να  εκλεγεί ζε ένα μόνο 

από ηα όπγανα ηηρ Ένυζηρ (Διοικηηικό ςμβούλιο, Πειθαπσικά ςμβούλια, 

Εξελεγκηική Επιηποπή και Επιηποπή Σαμείος Αλληλοβοήθειαρ). 

2. Δεν μποπούν να θέζοςν ςποτηθιόηηηα για ηην εκλογή ηοςρ ζηα ανυηέπυ όπγανα 

ηα μέλη ηηρ Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ πος εξελέγηζαν ζηη Γενική ςνέλεςζη ηηρ                    
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ηρ

/13
ηρ

-6-2015 και ηα οποία θα διενεπγήζοςν ηιρ παπαπάνυ εκλογέρ. 

  

Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ 

Για ηο Δ ηηρ ΕΠΗΣ 

 

 Ο Ππόεδπορ Ο Γεν. Γπαμμαηέαρ 

 

  

  Θέμηρ Κ. Μπεπεδήμαρ Θανάζηρ Αλαηάρ 
 

Τ.Γ. Όζα ηακηικά μέλη δεν έσοςν καηαβάλει ηιρ ζςνδπομέρ πποηγούμενυν εηών, παπακαλούνηαι να 

ηακηοποιήζοςν άμεζα ηιρ οικονομικέρ ηοςρ εκκπεμόηηηερ και ηο απγόηεπο ηιρ ημεπομηνίερ διεξαγυγήρ 

ηυν απσαιπεζιών (15 & 16 Ιοςνίος 2018).  

Θυμίζουμε ότι: 

 για ηοςρ ζςναδέλθοςρ πος είναι άνεπγοι ή ζε επίζσεζη επγαζίαρ αλλά και για ηοςρ ζςνηαξιούσοςρ 

πποβλέπονηαι ειδικέρ εςνοφκέρ οικονομικέρ πςθμίζειρ ζε ζσέζη με ηιρ ζςνδπομέρ ηοςρ.  

 Παπάλληλα για ηα μέλη πος διαμένοςν εκηόρ Αηηικήρ ιζσύει κάλςτη μέποςρ ηηρ δαπάνηρ για ηη 

μεηακίνηζή ηοςρ.  


