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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ .Ε.Π.Ε.Σ.Ε. 

Αξ. Πξση. 3799                                                                               Αζήλα, 29 Γεθεκβξίνπ 2015 
 

Με βάζε ηα άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνύ 18,19,20,21 θαη 22 θαη ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ πιιόγνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 10/12/2015, πξνζθαινύληαη ηα κέιε ηνπ 

.Δ.Π.Δ.Σ.Δ. ζε Δηήζηα Σαθηηθή Δθινγναπνινγηζηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 8
ε
 Ιαλνπαξίνπ 

2016, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 3.00 κ.κ. ζηελ Αζήλα, ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ, 

νθνθιένπο 10, 2
νο

 όξνθνο: 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Γηνηθεηηθόο θαη Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2015 θαη 

Πξνϋπνινγηζκόο έηνπο 2016. 

2. ΄Δθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο επί ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.. γηα ηε ρξήζε 

2015. 

3. ΄Δγθξηζε Γηνηθεηηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ έηνπο 2015 θαη ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 2016 θαη απαιιαγή από ηηο επζύλεο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

4. Δθινγή Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο – Πξνζδηνξηζκόο εκεξνκελίαο Αξραηξεζηώλ. 

5. Γηνξγάλσζε εκεξίδαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αλάηαμή ηεο. 

6. Δμνπζηνδόηεζε ζην Γ.. λα αζθήζεη αγσγέο ή λα δεηήζεη Αζθαιηζηηθά κέηξα γηα ζέκαηα 

αζθάιηζεο θαη εθπξνζώπεζεο. 

7. ΄Δγθξηζε γηα ηελ πξνθήξπμε απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη ηε ζύλαςε Δπηρεηξεζηαθώλ 

πκβάζεσλ Δξγαζίαο κε ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο γηα νηθνλνκηθά θαη ζεζκηθά ζέκαηα ηνπ 

πξνζσπηθνύ. 

8. Πξνηάζεηο. 

ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο ζηελ πξώηε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί, ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό, δεύηεξε ηελ 12
ε 

Φεβξνπαξίνπ 2016, εκέξα 

Παξαζθεπή ζηνλ ίδην ηόπν, ηελ ίδηα ώξα θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα. 

Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ δε ζα ππάξμεη πάιη απαξηία, ε λέα, ηξίηε θαηά ζεηξά θαη ηειεπηαία, 

Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί, κε όζνπο παξόληεο, ζηηο 5 Μαπηίος 

2016, ημέπα άββαηο και ώπα 3.00 μ.μ., ζην ξενοδοσείο «TITANIA» (Παλεπηζηεκίνπ 52, 

Αζήλα)  κε ηα ίδηα ζέκαηα. 

Για ηοςρ ζςναδέλθοςρ πος ςπηπεηούν εκηόρ νομού Αηηικήρ και θέλοςν να παπεςπεθούν ζηη 

Γενική ςνέλεςζη ηηρ 5
ηρ

 Μαπηίος 2016, ο ύλλογορ καλύπηει: 

 Σν 100% ησλ νδνηπνξηθώλ ηος μέλοςρ αποκλειζηικά (Ι.Υ., ιεσθνξείν, ηξέλν, πινίν) 

 Μηα δηαλπθηέξεπζε γηα ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ, 5.3.2016 ζε κνλόθιηλν ή δίθιηλν 

δσκάηην κε πξσηλό 

 πκκεηνρή ζε εθδήισζε ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ 5.3.2016. 
 

ΔΗΛΩΕΙ  ΤΜΜΕΣΟΥΗ  ΜΕΥΡΙ  ΠΕΜΠΣΗ  25.2.2016 
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