
 

Αθήνα,   12 Μαρτίου  2014 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΣΕ ΤΑΚΤIKΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας γνωστοποιούμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 4-3-14) 

θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΗΤ έτους 2014, στις  

31 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., στην αίθουσα 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: 
 

1. Εκλογή Τριμελούς Επιτροπής (με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη) για τη 

διενέργεια της ψηφοφορίας επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου από  1
η
 Ιανουαρίου 2013 

μέχρι 31
η
 Δεκεμβρίου 2013. 

3. Ανάγνωση και έγκριση του Απολογισμού από 1
η
 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31

η
 

Δεκεμβρίου 2013. 

4. Ανάγνωση και έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την 

οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου από 1
η
  Ιανουαρίου 2013 μέχρι 

31
η
 Δεκεμβρίου 2013. 

5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το διάστημα από 1
η
 

Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31
η
 Δεκεμβρίου 2013. 

6. Ανάγνωση και έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2014. 

7. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιακών 

κινητοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 & 27 του 

Καταστατικού. 

8. Ενημέρωση - Προγραμματισμός δράσεων ΕΣΠΗΤ απέναντι στην επιδείνωση 

όλων των εργασιακών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.  

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

½ των  310 τακτικών μελών που είναι ταμειακώς εντάξει σήμερα. 

  

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση στις  5 Απριλίου 2014, ημέρα  

Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ., στην αίθουσα 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 Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ 

 

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

                 Θέμης Κ. Μπερεδήμας                                                        Θανάσης Αλατάς 

 

 



 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 

Συνάδελφοι,  

προς αποφυγή ταλαιπωρίας σας, διευκρινίζουμε, ότι, η  

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ 

θα πραγματοποιηθεί στις 

5 Απριλίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ., στην 

αίθουσα 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 προσέλευσή τους. 

 

 

Τα δόκιμα μέλη της ΕΣΠΗΤ μπορούν να παρευρεθούν για να 

ενημερωθούν, χωρίς δικαίωμα  ψήφου. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


