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Θέμα: Πρόσκληση στη 16η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. 
 

 
Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε, 
 
Έχουμε την τιμή να σας καλέσουμε στην 16η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής 
μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 13.00, μέσω τηλεδιάσκεψης. 
 
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής: 
 

1) Έγκριση πεπραγμένων και ετήσιου οικονομικού απολογισμού του έτους 
2020 και ετήσιου προϋπολογισμού του έτους 2021. 

2) Απαλλαγή Διοικούσας Επιτροπής από την ευθύνη για τα πεπραγμένα του 
έτους 2020. 

3) Προγραμματισμός δράσης της επόμενης χρήσης (2021). 
4) 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,  
 
Στην ιστοσελίδα της ΕΝΕΙΣΕΤ και συγκεκριμένα στο κάτωθι link 
http://www.eneiset.gr/page/default.asp?la=1&id=8768 μπορείτε να δείτε όλα τα 
σχετικά συνοδευτικά έγγραφα (όπως απολογισμός 2020- προϋπολογισμός 2021, 
πεπραγμένα 2020). Εφόσον συμφωνείτε ή διαφωνείτε παρακαλώ όπως 
συμπληρώσετε το συνημμένο σχέδιο εξουσιοδότησης με ρητές οδηγίες για κάθε 
θέμα της ημερήσιας διάταξης για την εκπροσώπηση σας από ένα από τα Μέλη 
της Διοικούσας Επιτροπής, τα οποία αναγράφονται στο έντυπο της 
εξουσιοδότησης.  
 

Η 16η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω 
τηλεδιάσκεψης. 
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Ακολουθεί το link της συνεδρίασης της 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στις 27 
Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a8d99ca688a9e48c383541c917bc085e2%40thread.tacv2/1632218110407
?context=%7b%22Tid%22%3a%22628441e6-a891-4f69-a7e3-
35fff3346f65%22%2c%22Oid%22%3a%22b6a5e4dd-3619-4615-ac4b-
9e57bd9fdae9%22%7d  
 
 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με 
την ίδια διαδικασία, δύο (2) ημέρες μετά, ήτοι την 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00. 
Ακολουθεί το link της επαναληπτικής συνεδρίασης: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Yzg4Y2ZiZDctYzI1Mi00MjVlLTgwYmUtMmUwMTYxNDcwYTkz%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22628441e6-a891-4f69-a7e3-
35fff3346f65%22%2c%22Oid%22%3a%22b6a5e4dd-3619-4615-ac4b-
9e57bd9fdae9%22%7d   
 
 
 
Με τιμή, 
Η Διοικούσα Επιτροπή. 
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