ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΝΔΕΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Πξνο ηα κέιε ηνπ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΓΕΙΑ
Αζήλα, 11 Ννεκβξίνπ 2021

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
αο πξνζθαινύκε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΑΜΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΓΕΙΑ (ΕΠΤ), ε
νπνία αλαγλσξίζηεθε κε ππ.αξηζκ. ΓΕΜΗ 130696101000 ζηηο 4/6/2014, ε νπνία ζα ιάβεη ρώξα ηελ 2ε Δεθεκβξίνπ 2021, εκέξα
Πέκπηε θαη ώξα 16:00 ζηελ δηεύζπλζε Παπαληθνιή 10, Υαιάλδξη, Αζήλα 152 32 (ζην Επηζηεκνληθό πλεδξηαθό Κέληξν).
ε πεξίπησζε κε επηηεύμεσο απαξηίαο θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία ε Γεληθή πλέιεπζε ζα επαλαιεθζεί ηελ 9η Δεκεμβπίος
2021, ημέπα Πέμπηη και ώπα 16:00 ζηην ίδια διεύθςνζη Παπανικολή 10, Υαλάνδπι, Αθήνα 152 32 (ζηο Επιζηημονικό
ςνεδπιακό Κένηπο).
Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γ.. είλαη ηα αθόινπζα :
1. Έγθξηζε ή κε πεπξαγκέλσλ έσο 01/12/2021
2. Έγθξηζε ή κε Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ σο 01/12/2021
3. Πξνγξακκαηηζκόο δξάζεσλ γηα έσο ηέινο ηνπ 2022
4. πδήηεζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηπρόλ ηξνπνπνίεζε όξσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ
5. Εθινγέο λένπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Παξαθαινύληαη όια ηα ηαθηηθά κέιε πνπ επηζπκνύλ λα πξνηείλνπλ ηοςρ ςποτηθίοςρ για ηο νέο Διοικηηικό
ςμβούλιο (Δ), λα απνζηείινπλ εγγξάθσο κε email (info@espy.org.gr) ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Παπαζκεςή 26
Νοεμβπίος 2021 ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ επηζπκνύλ λα πξνηείλνπλ. Σα πξνηεηλόκελα κέιε
ηνπ Δ πξέπεη λα έρνπλ ζέζε λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ή εληεηαικέλνπ / δηεπζύλνληνο ζπκβνύινπ, Γεληθνύ Δηεπζπληή,
Δηαρεηξηζηή.
6. Δηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο
Με βάζε ην θαηαζηαηηθό, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Γ.. έρνπλ κόλν ηα ηαθηηθά κέιε πνπ είλαη ηακεηαθώο ελήκεξα, δειαδή ηα
ηαθηηθά κέιε πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη όιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο κέρξη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο Γ.. ε πεξίπησζε
πνπ έλα κέινο αδπλαηεί λα παξαζηεί θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε είλαη δπλαηό λα εμνπζηνδνηεί άιιν κέινο λα ην εθπξνζσπήζεη
κε πξαθηηθό ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνπ Δηαρεηξηζηηθνύ Οξγάλνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή κε απιή έγγξαθε
εμνπζηνδόηεζε.
Η Γ.. ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξίζηαηαη ή εθπξνζσπείηαη πιένλ ησλ 2/3 ησλ ηακεηαθά εληάμεη κειώλ. ε
πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο Γ, πθίζηαηαη απαξηία όζα κέιε θαη αλ παξεπξίζθνληαη.
Παπακαλούνηαι ηα μέλη να αποζηείλοςν ζηο email info@espy.org.gr ηο απγόηεπο μέσπι ηην Δεςηέπα 29 Νοεμβπίος 2021
ηο ππακηικό ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ή ηος Διασειπιζηικού Οπγάνος ηος νομικού πποζώπος ή ηην εξοςζιοδόηηζη,
ζηα νπνία ζα αλαθέξνπλ ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηνλ αξηζκό ηαπηόηεηαο ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπο (πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε
απαξηία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο) θαη ηνλ νπνίν πέξαλ ηεο εμνπζηνδόηεζεο λα ηνπο εθπξνζσπήζεη ζα ηνλ εμνπζηνδνηνύλ λα
ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά.
Πξνζβιέπνπκε ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ζαο.
Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην

Ο Πξόεδξνο

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο

Γ. Κακοςλίδηρ

Δ. Καηεσάκηρ
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