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ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ

Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ
στις 5 Απριλίου 2022
(με ηλεκτρονική συμμετοχή και/ή επιγραμμική παρουσία)
Αγαπητά μέλη της ΕΛΕΤΟ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται να είστε όλες και όλοι καλά και να αντιμετωπίζετε με αισιοδοξία τη δύσκολη
κατάσταση της πανδημίας COVID-19 που εξακολουθούμε να περνάμε.
Η επιτυχία της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονική επικοινωνία τόσο το 2020 όσο και το
2021, στο δεύτερο μάλιστα διεξήχθησαν και οι αρχαιρεσίες της ΕΛΕΤΟ, εγγυάται ότι και η φετινή διεξαγωγή
της Γενικής Συνέλευσης του 2022 – που θα είναι μόνο απολογιστική – μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο και
μπορεί μάλιστα να συμπληρωθεί και με μια βιντεοδιάσκεψη κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
η

1.

Ως ημερομηνία της (μη φυσικής) Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η 5 Απριλίου 2022.

2.

Πρόεδρος και Πρακτικογράφοι της ΓΣ θα είναι τα μέλη που είχαν την ίδια ιδιότητα και στην ΓΣ 2021, δηλ.
ο Κώστας Ριζιώτης και οι: Μαβίνα Πανταζάρα και Γιώργος Τσιάμας.

3.

Με την παρούσα επιστολή ενημερώνονται όλα τα μέλη της ΕΛΕΤΟ ότι η ΓΣ θα διεξαχθεί την Τρίτη 5
Απριλίου 2022, ώρα 18.00–20.00 χωρίς φυσική παρουσία. Σ’ αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν όλα
τα μέλη που θα είναι ταμειακώς εντάξει στις 25 Μαρτίου 2022 και να φροντίσουν όσα μέλη δεν είναι
ταμειακώς εντάξει (και θελουν να συμμετάσχουν) να τακτοποιηθούν ως την ημερομηνία αυτή. Ως την
ημερομηνία αυτή, επίσης, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στη ΓΣ όλα τα ενδιαφερόμενα ταμειακώς
εντάξει μέλη, στέλνοντας σύντομο ηλ-μήνυμα στον Πρόεδρο της ΓΣ Κώστα Ριζιώτη (krizioti@otenet.gr)
με ανακοίνωση και στον Πρόεδρο του ΔΣ Κώστα Βαλεοντή (valeonti@otenet.gr).

4.

Αμέσως μετά τις 25 Μαρτίου 2022, ο Πρόεδρος του ΔΣ θα στείλει, με ηλ-μήνυμα, όλα τα προς έγκριση
έγγραφα σε όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη που έχουν δηλώσει συμμετοχή, τα οποία και θα
κληθούν να απαντήσουν με ειδικό απαντητικό ηλ-μήνυμα, στον Πρόεδρο της ΓΣ και στον Πρόεδρο του
ΔΣ, εάν εγκρίνουν ή όχι τα έγγραφα αυτά. Αυτό το απαντητικό ηλ-μήνυμα θα ανακοινώνεται και σε
όλα τα άλλα μέλη που είναι αποδέκτες και πρέπει να παραληφθεί το αργότερο ως τις 4 Απριλίου
2022.

5.

Στο ηλ-μήνυμα αυτό θα δίνονται – σε συνημμένο ειδικό φύλλο – οι απαντήσεις του μέλους στο θέμα 7
των Πρακτέων (της Ημερήσια Διάταξης) της Γενικής Συνέλευσης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων (Τα ίδια μέλη με εκείνα της ΓΣ 2021)
Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ (Σχετικό έγγραφο 1)
Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός (Σχετικό έγγραφο 2)
Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής (Σχετικό έγγραφο 3)
Ετήσιος Απολογισμός Εργασιών του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου (Σχετικό έγγραφο 4)
Γενικός Ετήσιος Προϋπολογισμός (Σχετικό έγγραφο 5)
Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και Προϋπολογισμού (Έγγραφο απαντήσεων)
Λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Όσα μέλη στείλουν το παραπάνω απαντητικό ηλ-μήνυμα θα θεωρηθούν «παρόντα» στη ΓΣ, ακόμα και
αν δεν μπορέσουν να συνδεθούν στη βιντεοδιάσκεψη της ΓΣ (της παραγράφου 6).
6.

Σε όλα τα μέλη που έχουν δηλώσει συμμετοχή (όσα εστειλαν συμπληρωμένο το Έγγραφο
απαντήσεων και όσα δεν μπόρεσαν να το στείλουν για οποιοδήποτε λόγο), την παραμονή της ΓΣ
(Δευτέρα 4 Απριλίου 2022) θα σταλεί ο σύνδεσμος της πλατφόρμας Webex με οδηγίες σύνδεσης στη
βιντεοδιάσκεψη που θα διεξαχθεί στις 18.00–20.00 της Τρίτης 5 Απριλίου 2022.

7.

Στη βιντεοδιάσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουν όλα τα συμμετέχοντα μέλη και να ψηφίσουν για τα
προς έγκριση έγγραφα και τα μέλη που δεν μπόρεσαν να στείλουν έγγραφες απαντήσεις.

8.

Υπενθυμίζεται ότι:
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει τακτικά και ομόλογα μέλη. Σύμφωνα με το
Καταστατικό, ταμειακώς εντάξει είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει έως και την εισφορά του 2021.
Η πλήρης ετήσια εισφορά είναι 30 € και η μειωμένη (για τα μέλη για τα οποία δεν έχουν συμπληρωθεί 10
έτη από τη λήψη πτυχίου) είναι 15 €.
Οι εισφορές καταβάλλονται ηλεκτρονικά στον λογαριασμό της ΕΛΕΤΟ στην Εθνική Τράπεζα:
Αριθ. Λογαριασμού: 671/480100.84
IBAN: GR95 01106710 00006714 8010084
SWIFT number: ETHNGRAA
Δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ)
Εάν κάποιο μέλος δεν θυμάται και θέλει να ενημερωθεί για τις εισφορές που οφείλει μπορεί να στείλει ένα
ηλ-μήνυμα στη διεύθυνση valeonti@otenet.gr και θα του δοθεί απάντηση.
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