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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ 

Προς τα μέλη του Συνεταιρισμού - Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του που 
ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 10/3/2015, απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού να 
λάβετε μέρος στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης που 
θα γίνει στις 14-4-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μμ, στην έδρα του Συνεταιρισμού, Ευπόλιδος 8 (7ος 
όροφος) Αθήνα, στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Συλλόγου Εργαζομένων στην ALPHA BANK 
προερχομένων εκ της ΙΟΝΙΚΗΣ. 

Σε περίπτωση που δεν παραστεί το 50% των μελών και δεν υπάρξει απαρτία, όπως ορίζει το 
καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, άνευ ειδοποιήσεως, την αυτήν ημέρα και ώρα της αμέσως 
επόμενης εβδομάδας, ήτοι στις 21-4-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μμ στον ίδιο χώρο.  

Επίσης, σε περίπτωση που στην πρώτη επαναληπτική δεν παραστεί το 1/5 των μελών και δεν υπάρξει 
απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει άνευ ειδοποιήσεως και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε 
(με την παρουσία τουλάχιστον 15 μελών) την αυτή ημέρα και ώρα της αμέσως επομένης εβδομάδος, ήτοι 
στις 28-4-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μμ στον ίδιο χώρο. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Εκλογή της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που θα διεξαγάγει τις αρχαιρεσίες. 
2. Διοικητικός απολογισμός Δ.Σ. έτους 2014 και έγκρισή του. 
3. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το έτος 2014 και έγκρισή τους. 
4. Προϋπολογισμός έτους 2015 και έγκρισή του. 
5. Πρόγραμμα δράσης έτους 2015 και έγκρισή του. 
6. Κάθε άλλο θέμα που πιθανόν θα προκύψει ή θα υποβληθεί στην κρίση της Γ.Σ. ή με νεώτερη 
απόφαση του Δ.Σ. 
7. Αρχαιρεσίες - εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου με μυστική 
ψηφοφορία. 

Τονίζουμε ότι όσοι προτίθενται να καταθέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο, 
πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 12: 00 το μεσημέρι της 27-4-2015 στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
Συνεταιρισμού, συνάδελφο Ν. Αλεξόπουλο, στα γραφεία του Συνεταιρισμού Ευπόλιδος 8 - 7ος όροφος.  

 

 

 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας 

Ν. Αλεξόπουλος                                                                      Δημ. Ευταξίας 


