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Αθήνα 26 /08/2021

ΘΕΜΑ: Σακηική εκλογο-απολογιζηική Γενική σνέλεσζη
πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη,
ε ζπλέρεηα ηεο από 6/8/2021 αλαθνίλσζεο-πξόζθιεζεο ηνπ Δ ηνπ πιιόγνπ καο, ζηελ
ΣΑΚΣΘΚΗ ΕΚΛΟΓΟ - ΑΠΟΛΟΓΘΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ θαη ιόγσ κε επίηεπμεο
απαξηίαο ζηηο 16 & 23 Απγνύζηνπ 2021,
ζαο πξνζθαινύκε ζηελ ηειηθή Δηαδηθηπαθή πλέιεπζε ηε
Δεσηέρα 30 Ασγούζηοσ 2021 και ώρα 18:00 κε ρξήζε ζύγρξνλσλ ςεθηαθώλ κέζσλ κε
ζέκαηα:
1.
2.
3.
4.

Δηνηθεηηθόο Απνινγηζκόο εηώλ 2018, 2019 θαη 2020 θαη Πξνγξακκαηηζκόο Δξάζεο
Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο (2018, 2019 θαη 2020)
Έγθξηζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία Οηθνλνκηθνύ θαη Δηνηθεηηθνύ Απνινγηζκνύ.
Εθινγή Κεληξηθήο Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο, θαζνξηζκόο εκεξνκελίαο θαη ηξόπνο
δηεμαγσγήο αξραηξεζηώλ.

Η δηαδηθηπαθή Σαθηηθή εθινγν-απνινγηζηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ
ηεο πιαηθόξκαο ΖΟΟΜ θαη κπνξείηε λα ηελ παξαθνινπζήζεηε κέζσ PC, Tablet θαη θηλεηνύ
(Android/Ios).
Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεηε πξόζβαζε, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεηε εγγξαθή
επηιέγνληαο ην ζύλδεζκν
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kvks3FKzSnKvbNSHfMP2DA

θαη εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία πνπ ζα δεηεζνύλ (Όλνκα/ Επώλπκν, ΑΜ, email).
Μεηά ηην επιηστή εγγραθή ζας, θα λάβεηε ασηόμαηα ζηο email ποσ θα δηλώζεηε, ηο
ζύνδεζμο ηης ζσνέλεσζης καθώς και ηις ζτεηικές οδηγίες.
Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ζαο ή θαη ηε ζύλδεζε/παξαθνινύζεζε
ηεο Γ, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ νκάδα ηερληθήο ππνζηήξημεο ζην:
gshelpdesk@pansype.gr

αο ππελζπκίδνπκε πσο, κε ηε δηαδηθηπαθή Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ εμαζθαιηζηεί όια ηα
δεδνκέλα πνπ ίζρπαλ έσο θαη πξηλ ηελ παλδεκία ζηηο Γεληθέο καο πλειεύζεηο, όπσο ε
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δπλαηόηεηα παξέκβαζεο, ε δπλαηόηεηα ςεθνθνξίαο κε αληηζηνηρία αλάηαζεο ρεηξόο, θαζώο
θαη ε κπζηηθή ςεθνθνξία, όπνπ απαηηείηαη.
Παξάιιεια κεηά ηε ιήμε ηεο Γ, ζα ζπδεηεζνύλ ηα ηξέρνληα ζέκαηα πνπ καο απαζρνινύλ
όινπο .

Να μη λείυει κανένας ζσνάδελθος από ηη διαδικησακή
Γενική σνέλεσζη ηοσ σλλόγοσ μας ηην Δεσηέρα
30 Ασγούζηοσ 2021 και ώρα 18:00
ΓΙΑ ΣΟ Γ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΟΤΛΗ
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Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΒΛΑΥΟ ΒΑΙΛΔΙΟ
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