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Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020 

 

Θέμα: Πρόσκληση στη 15η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. 

 

 

Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε, 

  

Έχουμε την τιμή να σας καλέσουμε στην 15η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής 

μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας στην Βασιλίσσης Σοφίας 82, 11528 

Αθήνα, 4ος όροφος, την 28η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00. 

 

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής: 

 

1) Έγκριση πεπραγμένων και ετήσιου οικονομικού απολογισμού του έτους 2019 και 

ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2020. 

2) Απαλλαγή Διοικούσας Επιτροπής και Εκτελεστικής Επιτροπής από την ευθύνη για 

τα πεπραγμένα του έτους 2019. 

3) Προγραμματισμός δράσης της επόμενης χρήσης (2020). 

4) Τροποποίηση Καταστατικού. 

5) Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής. 

6) Διάφορα θέματα – Ερωτήσεις Μελών. 

 

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. 

 

Παρακαλείστε για την άμεση επιβεβαίωση της εκπροσώπησης σας στα ακόλουθα 

στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 210-3641742, email: info@eneiset.gr. 

 

Λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας και με σκοπό 

την αποφυγή καταστάσεων συνωστισμού, καθώς το καταστατικό μας δεν προβλέπει, ως 

έχει, τη δυνατότητα διεξαγωγής της ΓΣ με τηλεδιάσκεψη, στην ιστοσελίδα της 

ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. και συγκεκριμένα στο κάτωθι link 

http://www.eneiset.gr/page/default.asp?la=1&id=7670, με τους κωδικούς πρόσβασης που 

διαθέτει η εταιρεία σας, μπορείτε να δείτε όλα τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα όπως 

απολογισμός 2019 – προϋπολογισμός 2020, πεπραγμένα, σχέδιο νέου καταστατικού κλπ. 

Εφόσον συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά, προτείνουμε να συμπληρώσετε το 

συνημμένο σχέδιο εξουσιοδότησης με ρητές οδηγίες για κάθε θέμα της ημερήσιας 

διάταξης για την εκπροσώπηση σας από ένα από τα Μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, τα οποία αναγράφονται στο έντυπο της εξουσιοδότησης.  
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Πλέον της ως άνω διαδικασίας, η Γενική μας Συνέλευση θα είναι ανοιχτή για να την 

παρακολουθήσετε μέσω τηλεδιάσκεψης και να συμμετέχετε στη γενικότερη συζήτηση, 

εφόσον το επιθυμείτε. Παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά, εφόσον επιθυμείτε πλέον 

της εξουσιοδότησης να παρακολουθήσετε τη Γενική Συνέλευση, ώστε να σας 

αποστείλουμε σχετική πρόσκληση συμμετοχής.  

 

Με τιμή, 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


