
ΠΡΟΚΛΗΗ  

Ε ΝΕΑ ΣΑΚΣIKH  ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΕΠΗΣ 

ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΑΠΑΡΣΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ  

TAKTIKH Γ.. ΣΗ 31
η ρ 

/3/15  
 

 

Αγαπηηοί ζςνάδελθοι,  

 

λόγω μη επίηεςξηρ ηηρ καηαζηαηικήρ απαπηίαρ ηος ½ ηων ηακηικών μελών πος είναι 

οικονομικά ηακηοποιημένα και ζύμθωνα με ηο άπθπο 28 παπ.5 ηος καηαζηαηικού ηηρ 

ΕΣΠΗΤ ζαρ καλούμε ζε  

ΝΕΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

ηο άββαηο 4 Αππιλίος 2015, και ώπα 10.30 π.μ., 

ζηην αίθοςζα ηηρ ΕΗΕΑ (Ακαδημίαρ 20, 1
ορ

 όποθορ, Αθήνα) 

με θέμαηα ημεπήζιαρ διάηαξηρ: 

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 από  1η Ιανοςαπίος 2014 μέσπι 31η Δεκεμβπίος 

2014. 

3. Ανάγνυζη και έγκπιζη ηος Απολογιζμού από 1η Ιανοςαπίος 2014 μέσπι 31η Δεκεμβπίος 2014. 

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

Διοικηηικού ςμβοςλίος από 1η  Ιανοςαπίος 2014 μέσπι 31η Δεκεμβπίος 2014. 

5. Απαλλαγή ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος από κάθε εςθύνη για ηο διάζηημα από 1η Ιανοςαπίος 2014 

μέσπι 31η Δεκεμβπίος 2014. 

6. Ανάγνυζη και έγκπιζη ηος Πποϋπολογιζμού για ηο έηορ 2015. 

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. Ενημέπυζη - Ππογπαμμαηιζμόρ δπάζευν ΕΠΗΣ με ηην ΠΟΕΤ και ηιρ Ενώζειρ-μέλη ηηρ για ηην 

πποώθηζη νομοθεηικών πςθμίζευν με καηεύθςνζη ηην αποκαηάζηαζη και επαναθοπά ηυν δικαιυμάηυν, 

παποσών και κεκηημένυν πος πεπιζηάληζαν ή απυλέζθηζαν από ηοςρ εθαπμοζηικούρ μνημονιακούρ 

νόμοςρ ηηρ ηελεςηαίαρ 5εηίαρ. 
 

Η παπαπάνω Γενική Σςνέλεςζη είναι η δεύηεπη και για ηην απαπηία ηηρ ππέπει να είναι 

παπόν ηο ¼  ηων  ηακηικών μελών πος είναι ηαμειακώρ ενηάξει ζήμεπα. 

Υπενθςμίζεηαι όηι η ζςμμεηοσή ζηην Γενική Σςνέλεςζη είναι ςποσπεωηική. 

(Καηαζηαηικό ΕΣΠΗΤ άπθ. 8 παπ. η) 

  

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 

 


