
 
                                                                                              

Ημερ/νία: 22/11/2021 
                                                                                   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

πλαδέιθηζζεο – πλάδειθνη, 
 
Το Διοικηηικό Σςμβούλιο ηος Σςλλόγος ζηη ζςνεδπίαζή ηος ζηιρ 18-11-21 απνθάζηζε θαη ζαο 

θαιεί όιεο θαη όινπο ζηελ 

 

«ΔΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ & ΔΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 
ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 1 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2021 & ΩΡΑ 11.00 π.κ.» 

 

ΥΩΡΟ: ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ″Ι. BΔΛΛΙΓΗ″, ΛΔΩΦΟΡΟ ΣΡΑΣΟΤ 3 - ΘΔ/ΝΙΚΗ.  

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ ΘΑ ΤΠΑΡΥΔΙ ΓΙΑΘΔΙΜΟ ΣΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΟΤ ΓΗΜΑΡΥΔΙΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΝΑΝΣΙ ΒΔΛΛΙΓΔΙΟΤ  (ΔΙΟΓΟ ΑΠΟ Γ’ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟ ΒΑ. 

ΓΔΩΡΓΙΟΤ) 

     

 Οη Γ.Ο.Τ. ζα θιείζνπλ ζηηο 10.30 π.κ. (Η ζπλαιιαγή ζα ζηακαηήζεη ζηηο 10.00 π.κ.)  

 Οη Γ.Ο.Τ. ηωλ Ννκώλ Υαιθηδηθήο θαη Κηιθίο ζα θιείζνπλ κηζή ώξα λωξίηεξα. 

    

Η παξνπζία όιωλ θξίλεηαη απαξαίηεηε 

 

 Οη ζπλάδειθνη πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ ή λόζεζεο θαινύληαη λα  

παξαβξεζνύλ κε θπζηθή παξνπζία ζηελ πλέιεπζε.  

 Οη ππόινηπνη ζπλάδειθνη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ δηαδηθηπαθά ζηελ πλέιεπζε κέζω 

ηνπ παξαθάηω link:  

https://livemedia.zoom.us/meeting/register/tJYldO2oqj4jHtGCKMRsfdfPsTWAd4c5N_lu 

 

 Θα ζαο δεηεζεί ζηελ είζνδν ην νλνκαηεπώλπκν, ν αξηζκόο κεηξώνπ ζαο θαη ε ππεξεζία 

πνπ εξγάδεζηε. 

 Όζνη δελ πξνζέιζνπλ ζα παξακείλνπλ ζηηο κνλάδεο ηνπο θαη ζα εξγαζηνύλ κέρξη ηε 

ιήμε ηνπ ωξαξίνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε ζα θάλνπλ ρξήζε αδείαο. 

 
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ: 
 

1. Διαπίζηυζη απαπηίαρ 

2. Εκλογή Πποεδπείος Γενικήρ Σςνέλεςζηρ 

3. Διοικηηικόρ απολογιζμόρ από ηον Ππόεδπο ηος Σςλλόγος  

https://livemedia.zoom.us/meeting/register/tJYldO2oqj4jHtGCKMRsfdfPsTWAd4c5N_lu


4. Οικονομικόρ απολογιζμόρ από ηον ηαμία ηος Σςλλόγος  

5. Ομιλία μέλοςρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ ΠΟΕ – ΔΟΥ ηος Σςλλόγος μαρ  

6. Τοποθέηηζη Επικεθαλήρ Παπαηάξευν ηος Σςλλόγος μαρ  

7. Τοποθέηηζη μέλοςρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ ΠΟΕ – ΔΟΥ ηος Σςλλόγος μαρ  

8. Τοποθέηηζη Γενικών Σςμβούλυν ηος Σςλλόγος μαρ  

9. Τοποθέηηζη μελών Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ ΠΟΕ – ΔΟΥ πλήν Σςλλόγος μαρ   

10. Τοποθέηηζη ζςναδέλθυν   

11. Δεςηεπολογία Πποέδπος Δ.Σ. 

12. Αποθάζειρ – Ψηθίζμαηα 

13. Λήξη επγαζιών 

 
Παξαθαινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο Πξνϊζηακέλνπο θαζώο θαη ηηο Γξακκαηείεο ηωλ κνλάδωλ λα 
θξνληίζνπλ λα ιάβνπλ γλώζε όινη νη ζπλάδειθνη. 

 

 

 
 

Οδεγίεο δηαδηθηπαθήο ζπκκεηνρήο ζηελ Δηήζηα Γεληθή & Δθιναπνινγηζηηθή πλέιεπζε 
πιιόγνπ Δθνξηαθώλ Ν. Θεζζαινλίθεο – Κηιθίο – Υαιθηδηθήο   

1ε Γεθεκβξίνπ 11.00 π.κ. 
 
 
Σσεηικά με ηην διαδικηςακή ζαρ ζςμμεηοσή ζηην  Εηήζια Γενική & Εκλοαπολογιζηική Σςνέλεςζη 
θα ππέπει να ακολοςθήζεηε ηιρ παπακάηυ οδηγίερ γηα ηελ ζύλδεζε ζαο ζην meeting zoom 
 
Για να ζςμμεηάζσεηε ζηην Σςνέλεςζη παπακαλούμε κάνηε ηην εγγπαθή ζαρ ζηο παπακάηυ link. 
Θα λάβεηε αςηόμαηο επιβεβαιυηικό email εγγπαθήρ από ηο zoom.  Παπακαλούμε ελέγξηε ηον 
θάκελο spam 
 
https://livemedia.zoom.us/meeting/register/tJYldO2oqj4jHtGCKMRsfdfPsTWAd4c5N_lu 
 
 
Γηα ηελ ζύλδεζε ζαο εμαζθαιίζηε όηη:    
    
1. Διαθέηεηε ηον απαπαίηηηο ηεσνικό εξοπλιζμό (smartphone, tablet ή ςπολογιζηή με κάμεπα 
και μικπόθυνο).    
2. Έσεηε εγκαηαζηήζει επιηςσώρ ηην εθαπμογή zoom και έσεηε εξοικειυθεί με ηη λειηοςπγία  ηος. 
Καηεβάζηε ηην εθαπμογή από εδώ  και πποσυπήζηε ζηην εγκαηάζηαζή ηηρ. Η εθαπμογή θα 
αποθηκεςθεί ζηο θάκελο Downloads (λήτειρ). Κάνηε επάνυ ζηο εικονίδιο διπλό κλικ και 
ακολοςθήζηε ηιρ οδηγίερ. Δημιοςπγήζηε έναν λογαπιαζμό με ηο email ζαρ. 
3. Καηά ηη διάπκεια ηηρ ζύνδεζηρ ζαρ,  να έσεηε απενεπγοποιήζει όλερ ηιρ εθαπμογέρ και όλα ηα 
tabs ζηον ςπολογιζηή ζαρ και να βπίζκεζηε ζηο πεπιβάλλον ηος zoom.   

 

https://livemedia.zoom.us/meeting/register/tJYldO2oqj4jHtGCKMRsfdfPsTWAd4c5N_lu
https://zoom.us/download

