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Αθήνα, 22 Μαίου 2017 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος σας καλεί σε Τακτική Γενική 

Συνέλευση και για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 

την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00 στο Ote Academy,  Πέλικα και Σπάρτης, 

Μαρούσι 151 22. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, δεν παρίσταται, 

δηλαδή, «το ήμισυ πλέον ενός των εντάξει ταμειακά μελών» η Συνέλευση θα 

επαναληφθεί την 

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 και ώρα από 15:00 

έως 17:00 στο Ote Academy,  Πέλικα και 

Σπάρτης, Μαρούσι 151 22 

και θα βρίσκεται σε απαρτία «όσα μέλη και αν παρευρίσκονται». 
 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: 

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 

2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

3. Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. 

4. Οικονομικός Απολογισμός 

5. Παρουσίαση Έκθεσης από Ελεγκτική Επιτροπή 

6. Απαλλαγή Δ.Σ. 

7. Προσθήκη/ τροποποίηση άρθρων του καταστατικού 

8. Παρουσίαση υποψηφίων 

9. Εκλογές Ανάδειξης Νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής 

 

Υπενθυμίζεται ότι: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, η Συνέλευση απαρτίζεται από τα Τακτικά 

μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, για το έτος 2017, προς 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ     

ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 
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το Ινστιτούτο. Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατόν να γίνει και 

την ημέρα των αρχαιρεσιών. 

2. Σε περίπτωση αδυναμίας ενός μέλους να παρευρεθεί, μπορεί να εξουσιοδοτήσει γραπτά 

άλλο μέλος και να ψηφίσει για λογαριασμό του. Αυτονόητο είναι, ότι τόσο ο 

εξουσιοδοτών, όσο και ο εξουσιοδοτούμενος, πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει. Κάθε 

μέλος δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δυο εξουσιοδοτήσεις (άρθρο 6 του 

καταστατικού). 

 

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι όσοι από εσάς επιθυμείτε να είστε 

υποψήφιοι για τη στελέχωση είτε του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της Ελεγκτικής 

Επιτροπής, παρακαλούμε όπως μας στείλετε σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail 

contact@ipe.org.gr την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνοντας μας σε ποιο από τα 

όργανα επιθυμείτε να εκλεγείτε καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε 

μορφή κειμένου έως 100 λέξεις) και μία φωτογραφία σας  ώστε να έχουν όλοι οι 

υποψήφιοι τη μέγιστη δυνατή προβολή. 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία δήλωσης υποψηφιότητας, ορίζεται η Κυριακή 4 

Ιουνίου 2017 

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε και εσείς ενεργά στη Γενική Συνέλευση ώστε το ΙΠΕ να 

συνεχίσει την προσπάθεια αναβάθμισης της επιστήμης και του επαγγέλματος των 

πωλήσεων.   

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.       Η Γραμματέας Δ.Σ. 

       
Λάμπρος Γιαννούχος       Αριάδνη Εξωμανίδου 
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