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Θέµα: «Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση» 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Ν3252/2004 άρθρο 16, παρ. 7, καλείσθε στην τακτική 

Γενική Συνέλευση του 1ου Π.Τ. της ΕΝΕ, η οποία θα διεξαχθεί στο Αµφιθέατρο (δώµα 11ου 

ορόφου) του Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισµός» την Παρασκευή 04/02/2011 και ώρα 13:00. Για την 

συγκρότηση νοµίµου απαρτίας, απαιτείται σχετική πλειοψηφία των µελών που έχουν εκπληρώσει 

τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.  

Σε περίπτωση µη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί σε 15 ηµέρες, ήτοι το 

Σάββατο 19/02/2011 και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία, αν 

παρίσταται το ¼ των µελών του Π.Τ. 

Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την εποµένη, ήτοι την 

Κυριακή 20/02/2011 και ώρα 13:00 µε όσα µέλη παρίστανται. 

 

Τα θέµατα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση αφορούν : 

• την έκθεση πεπραγµένων του έτους 2010  

• τον απολογισµό Εσόδων – Εξόδων για το έτος 2010 

• οποιοδήποτε άλλο θέµα προκύψει και εγκριθεί από το σώµα 

  

                                                                                               Με εκτίµηση 

Για το 1ο Π.Τ. της ΕΝΕ 

                                                                                                    Η Πρόεδρος   

Γεωργία Κουτσοβάιου 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ   
 
Όσα µέλη έχουν εκκρεµότητες σχετικά µε την οικονοµική τους τακτοποίηση, θα πρέπει να 
συµπληρώσουν υποχρεωτικώς τη δήλωση ανανέωσης που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν 
ταχυδροµικώς µαζί µε την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας, στα γραφεία του περιφερειακού 
τµήµατος, ή να τα προσκοµίσουν ιδιοχείρως. 
Η αποστολή των παραπάνω µε φαξ ή ηλεκτρονικά δεν γίνεται αποδεκτή σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 6  
του Νόµου 2672/1998. 


