
 

 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας γνωστοποιούμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (συνεδριάσεις 10-9-

13 & 23/9/2013 & 30/9/13) λόγω ραγδαίων εξελίξεων, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΗΤ, 17 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10.30π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1
ος

 όροφος, Αθήνα), 

με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης, επί των οποίων καλούνται να 

αποφασίσουν τα τακτικά μέλη της ΕΣΠΗΤ: 

 Ασφαλιστικό (ΕΤΑΠ ΜΜΕ - Πόροι Ασφαλιστικών Ταμείων - Μηχανισμός 

Αγγελιοσήμου) 

 Εργασιακά – Απολύσεις – ΣΣΕ - κλιμάκωση αγωνιστικών δράσεων 

 

Η παραπάνω Γενική Συνέλευση είναι η πρώτη και για την απαρτία της πρέπει να είναι 

παρόν το ½ των 700 τακτικών μελών που είναι ταμειακώς εντάξει σήμερα. 

  

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση στις 19 Οκτωβρίου 2013, ημέρα 

Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 

20, 1
ος

 όροφος, Αθήνα) με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, οπότε για την απαρτία 

απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 25% του συνόλου των τακτικών και ταμειακώς 

εντάξει μελών. 

  

Σας θυμίζουμε ότι η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική. 

  
Χρόνος λήξεως ψηφοφορίας και εργασιών της Γενικής Συνέλευσης: 15.00 μ.μ. 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

                     

       Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

 

     
 

               Θέμης Κ. Μπερεδήμας                                            Θανάσης Αλατάς 
 

Αρ.Πρωτ.19439 / 30-9-2013   
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνάδελφοι, προς αποφυγή ταλαιπωρίας σας, 

διευκρινίζουμε, ότι, η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΣΠΗΤ θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Σάββατο 

και ώρα 10.30 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ 

(Ακαδημίας 20, 1
ος

 όροφος, Αθήνα) και παρακαλείσθε να προσέλθετε την 

ακριβή ώρα έναρξης της συνέλευσης (10.30 π.μ.) έτσι ώστε να υπάρξει έγκαιρα η 

απαρτία που προβλέπει το Καταστατικό μας, αλλά και να μην ταλαιπωρηθούν οι 

συνάδελφοι μέλη που είναι συνεπείς ως προς την παρουσία τους. 

  

Τα δόκιμα μέλη της ΕΣΠΗΤ μπορούν να παρευρεθούν για να ενημερωθούν, χωρίς 

δικαίωμα  ψήφου. 
  


