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ΘΕΜΑ: Σακηική εκλογο-απολογιζηική Γενική σνέλεσζη 

 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

 
πλάδειθνη, 

 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Πξνζσπηθνύ Eurobank Ergasias, 

θαιεί όια ηα κέιε ηνπ ζηελ ΣΑΚΣΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΝΕΛΕΤΗ, ε νπνία ζα γίλεη ζηηο 16 Απγνύζηνπ 2021, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 18:00  

ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ καο, ζηελ νδό Παλαγή Σζαιδάξε (Πεηξαηώο) 9-11, κε ηα 

παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

1. Εθινγή Κεληξηθήο Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο, θαζνξηζκόο εκεξνκελίαο θαη ηξόπνο 

δηεμαγσγήο αξραηξεζηώλ. 

2. Οηθνλνκηθνί Απνινγηζκνί γηα ηα έηε 2018, 2019 θαη 2020. 

3.       Τπνβνιή Έθζεζεο Εμειεγθηηθήο Επηηξνπήο. 

4. Πξνϋπνινγηζκόο 2021. 

5. Δηνηθεηηθόο Απνινγηζκόο εηώλ 2018, 2019 θαη 2020 θαη Πξνγξακκαηηζκόο Δξάζεο. 

6. Έγθξηζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία Οηθνλνκηθνύ θαη Δηνηθεηηθνύ Απνινγηζκνύ εηώλ 

2018, 2019 θαη 2020. 

7. Δηάθνξα Θέκαηα.    

Αλ δελ ππάξμεη απαξηία, ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηνπ πιιόγνπ καο, ε Γεληθή 

πλέιεπζε ζα επαλαιεθζεί κε ηα ίδηα ζέκαηα ηε Δεπηέξα 23 Απγνύζηνπ 2021 θαη ώξα 

18:00 ζηνλ ίδην ηόπν. 

 

Αλ δελ ππάξμεη απαξηία θαη θαηά ηελ 2ε πλέιεπζε, ηόηε ζα επαλαιεθζεί 3ε πλέιεπζε κε 

ηα ίδηα ζέκαηα, αλεμάξηεηα κε ηνλ αξηζκό ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ, ηε 

  

Δεσηέρα 30 Ασγούζηοσ 2021 και ώρα 18:00 

 

με τρήζη ζύγτρονφν υηθιακών μέζφν, με ζύνδεζμο και διαδικαζία ποσ θα 

κοινοποιηθεί με νεόηερη ανακοίνφζή μας. 

 

Σα πεξηνξηζηηθά κέηξα, ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ παλδεκίαο, καο αλαγθάδνπλ – πξνζσξηλά 

ειπίδνπκε – λα επηιέμνπκε ηνλ ςεθηαθό ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο καο πλέιεπζεο. 
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Ωζηόζν δε ζα απνηειέζεη αηηία πεξηζηνιήο ησλ δεκνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ, ηεο 

δηεπξπκέλεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πνιπθσλίαο. Η ζπκκεηνρή καο ζε απηήλ θαη κάιηζηα ζε 

κηα πνιύ θξίζηκε πεξίνδν όπσο απηή πνπ δηαλύνπκε θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζώο πέξα από 

ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζα αλαιπζνύλ θαη εξγαζηαθά δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε 

ζην πξνεγνύκελν δηάζηεκα,  αιιά θαη ζέκαηα πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε ζην πξνζερέο 

δηάζηεκα. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, κε ηε δηαδηθηπαθή Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ εμαζθαιηζηεί όια ηα 

δεδνκέλα πνπ ίζρπαλ έσο θαη πξηλ ηελ παλδεκία ζηηο Γεληθέο καο πλειεύζεηο, όπσο ν 

αλνηθηόο θαηάινγνο νκηιεηώλ, ε δπλαηόηεηα παξέκβαζεο, ε δπλαηόηεηα ςεθνθνξίαο κε 

αληηζηνηρία αλάηαζεο ρεηξόο, θαζώο θαη ε κπζηηθή ςεθνθνξία, όπνπ απαηηείηαη. 

 

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                                        Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 

                      ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΟΤΛΗ                                ΒΛΑΥΟ ΒΑΙΛΔΙΟ 


