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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας να πάρουν μέρος
στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου
2021 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΓΕΩΤΕΕ, στον 4ο όροφο του κτιρίου του, που βρίσκεται επί της οδού Διδότου 26 στην Αθήνα, και ώρα 18:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας
των οικονομικά ενήμερων μελών, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα
25 Οκτωβρίου 2021, στην ίδια αίθουσα και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση μη απαρτίας και
της δεύτερης Συνέλευσης, η Συνέλευση θα γίνει τελικά τη :

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021, ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΓΕΩΤΕΕ,
Διδότου 26, 4ος όροφος, Αθήνα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Προγραμματισμός δράσης
4. Προκήρυξη εκλογών ΣΥΝΓΕΜΕ
Λαμβανομένων υπόψη των μέτρων και των οδηγιών της Πολιτείας για τον περιορισμό της
εξάπλωσης της νόσου Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του
ΣΥΝΓΕΜΕ, η Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτικές αυτής θα πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ισχύοντα μέτρα κατά της εξάπλωσης κατά της νόσου Covid-19 (μάσκες, αποστάσεις κλπ).
Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα για όποιο μέλος το επιθυμεί, να συμμετέχει στην Τακτική ΓΣ από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας Πρόσκλησης.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας και προκειμένου να του αποσταλεί σχετική πρόσκληση, παρακα1

λούμε να ενημερώσει με σχετικό απαντητικό μήνυμα με τίτλο : «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΣ
ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» στο info@syngeme.gr, έως το τέλος της παρούσης εβδομάδας
και σε κάθε περίπτωση πριν την ερχόμενη Δευτέρα 1 Νοέμβρη 2021, ημερομηνία διεξαγωγής της ΓΣ.
Η οικονομική ενημερότητα - τακτοποίηση των μελών για το έτος 2020, μπορεί να γίνει είτε
αυτοπρόσωπα, με την προσέλευση στην ΓΣ, είτε με κατάθεση σε λογαριασμό του
ΣΥΝΓΕΜΕ1. Οι ετήσιες συνδρομές που αντιστοιχούν ανά τάξη πτυχίου έχουν ως εξής:
Α' ΤΑΞΗ € 5,

Β΄ΤΑΞΗ € 10,

Γ΄ΤΑΞΗ € 15

Ενημέρωση για τις οφειλές μπορεί να ζητείται τηλεφωνικά από τον ταμία του ΣΥΝΓΕΜΕ
Αθ. Αθανασιάδη (κιν 6972011854) είτε μέσω mail (athathan@tee.gr & th_athan@yahoo.gr
)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αποδεικτικό κατάθεσης να αποστέλλεται είτε με mail στο συνάδελφο Αθανασιάδη Αθαν. (athathan@tee.gr & th_athan@yahoo.gr ) ή στο fax 213
0057988.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Σε όλους τους αποδέκτες των emails
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