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ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α.Τ.Π.Π.Ε.Α.Τ.Ε. 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
Το Δ.Σ. του Ταμείου προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού 

του Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής στις 12/07/2021 σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού του και προσκαλεί τα μέλη του στην 

εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 

και ώρα 11:00 στο χώρο της ΟΑΣΗΣ Ζαππείου. 

   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού, της Διαχείρισης-

Λογοδοσίας του Δ.Σ. για τις χρήσεις 2018-2019-2020 (άρθρο 13 παρ. 8ε). 
2. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2018-2019. 
3. Ανακοίνωση των Εκθέσεων-Ευρημάτων της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
4. Ανακοίνωση των Εκθέσεων των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών. 
5. Έγκριση Προϋπολογισμού Χρήσης 2021. 
6. Διαδικασία διεξαγωγής αρχαιρεσιών – Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων . 

 
 
Μόνο στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μία 

εβδομάδα μετά, στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

 
Λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών και περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση 

της διασποράς του Covid 19, ο τόπος διεξαγωγής μπορεί να αλλάξει με έγκαιρη  

ενημέρωση των μελών του ταμείου. 

 
Παρακαλούμε θερμά όπως προσέλθετε κατά την ορισθείσα πρώτη (Α΄) σύγκληση της 27 

Ιουνίου 2021 προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία. 
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα του Ταμείου κατά τις 

επόμενες αρχαιρεσίες (Δ.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2β του 

Καταστατικού πρέπει να τις υποβάλλουν στο Ταμείο μέχρι την 12η μεσημβρινή ώρα της 

24ης Ιουνίου (ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Κανάρη 24, Αθήνα, Τ.Κ. 106 74 ή με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση atppeate@gmail.com). 

 

(Πληροφορίες κ. Χατζηγρηγορίου και κ. Ζηκοπούλου 210-33 92 340/41/55) 

 

Λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων της φετινής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης, 

παρακαλούμε τους/τις συναδέλφους για τη μαζική παρουσία τους. 

 

Τα έξοδα προσέλευσης των συναδέλφων θα καλυφθούν από το Ταμείο σύμφωνα με 

ανακοίνωση που θα ακολουθήσει. 

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Για το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Π.Ε.Α.Τ.Ε. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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