
Διαδικασία εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία λόγω πανδημίας , η Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. της ΠΕΒ  θα 

πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 από 

τις 17.00-21.30.  

Σε περίπτωση μη-απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί με την ίδια διαδικασία και την ίδια ώρα το 

επόμενο Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 

Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικτυακής Γ.Σ. και για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, 

παρακαλείστε μέχρι και την Τετάρτη 17/3/2021 και ώρα 17.00: 

Α. να είστε ταμειακά τακτοποιημένοι και  

Β. να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην φόρμα Google ΕΔΩ το ονοματεπώνυμο και το e-

mail για την συμμετοχή σας στην εκλογοαπολογιστική Γ.Σ.  

Γ. Να δηλώσετε στην ίδια φόρμα αν επιθυμείτε να τοποθετηθείτε προφορικά στην 

Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. (δηλ. να εγγραφείτε στη λίστα ομιλητών).  

Αν δεν υπάρξει διαθέσιμος χρόνος δεν θα δοθεί η δυνατότητα τοποθέτησης σε άτομα εκτός της 

λίστας. 

Εφόσον πληροίτε τις ανωτέρω προϋποθέσεις, KAI MONO TOTE χωρίς εξαιρέσεις, την 

Παρασκευή, 19-3-2021, θα σας αποσταλεί το link της σύνδεσης το οποίο είναι αυστηρά 

προσωπικό.  

Η ταυτοποίηση στην πλατφόρμα zoom της ΓΣ θα γίνεται με ανοιχτή κάμερα και με το 

ονοματεπώνυμο σας στα Ελληνικά μέχρι το αργότερο τις 17.45. Κάθε άτομο θα συνδέεται με 

ξεχωριστή ατομική σύνδεση  

Το πρόγραμμα της Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ είναι : 

Ώρα   

17.00-17.30 Προσέλευση  

17.30-17.40  Καλωσόρισμα  Πρόεδρος ΠΕΒ 

17.40-17.50 Εκλογή προεδρείου  ΓΣ 

17.50-18.00  Απολογισμός ΔΣ ΔΣ ΠΕΒ 

18.00-19.45 Τοποθετήσεις μελών Γ.Σ Προεδρείο 

19.45-20.30 Δευτερολογία ΔΣ ΔΣ ΠΕΒ 

20.30-21.00 Έγκριση οικονομικού απολογισμού και απαλλαγής ευθυνών 
ΔΣ 

ΓΣ 

21.00-21.30 Εκλογή εφορευτικής επιτροπής εκλογών ΓΣ 

21.30 Κλείσιμο ΓΣ Προεδρείο 
Θα σας αποσταλεί τις επόμενες ημέρες, η ακριβής διαδικασία που θα ακολουθηθεί.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelxCSxNg9ybZ64ctrePnOuJmrB09Yf_iXD8zxePeR6dxy-kg/viewform?usp=sf_link


 

 

Οδικός χάρτης της Γ.Σ 

 Μέχρι 17/3/2021 17.00 :Ταμειακή τακτοποίηση και εγγραφή για συμμετοχή στη Γ.Σ 

 Μέχρι 19/3/2021  : Αποστολή στους συμμετέχοντες του σχετικού link 

 19/3/2021 ώρα 20.00  : Ανακοίνωση λίστας μελών που θα τοποθετηθούν  

 20/3/2021 ώρα 16:00-21:30 : Γ.Σ 

 22/3/2021   : Αποστολή στα μέλη απολογισμού από ΔΣ 

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Β. παρακολουθεί τη σχετική νομολογία σχετικά με τη διενέργεια 

διαδικτυακών Γ.Σ. και εκλογών και έχει ζητήσει σχετική νομική συμβουλή.  


