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Αθήνα, 16/3/2022 
 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ     ΕΕΠΠΙΙΤΤΙΙΜΜΩΩΝΝ     ΜΜΕΕΛΛΩΩΝΝ   
___________ * __________ 

 

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση ΣΕΤΑΠ 
09/04/2022 

 

Συνάδελφοι, 
 

Σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στην από 14/3/2022 Ανακοίνωση του Συλλόγου, 
σας κάνουμε γνωστό ότι μεταξύ των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών 
του Συλλόγου μας, στις 9/4/2022, είναι και ο καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής 
αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη των δύο (2) τακτικών και των δύο (2) αναπληρωματικών 
μελών, που θα εκπροσωπούν τα Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου στο Γενικό και Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΣΕΑΤΕ (άρθρο 55 Καταστατικού). 

 
Έτσι, στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της παραπάνω Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης, περιλαμβάνεται και ο καθορισμός ημερομηνίας, για διεξαγωγή αρχαιρεσιών, 
για την ανάδειξη των δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών, που θα 
εκπροσωπούν τα Επίτιμα Μέλη στο Γενικό και Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. 

 
Υπόψη των παραπάνω, ΚΑΛΟΥΜΕ όλα τα Επίτιμα Mέλη, που είναι ταμειακά εντάξει 

και επιθυμούν να πάρουν μέρος στις αρχαιρεσίες αυτές, ως υποψήφιοι, να υποβάλλουν 
σχετική αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στο Δ.Σ. του Συλλόγου (Αμερικής 10 
– ΑΘΗΝΑ, FAX: 210–36.05.968 ή στο e-mail: info@setap.gr), το αργότερο μέχρι τις 12:00΄ το 
μεσημέρι της Παρασκευής 8/4/2022. 

 
 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας 

Παν. Αδαμόπουλος                 Γιάννης Αδάμος 
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ΑΙΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 Αμερικής 10 

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………….. 106 71 Αθήνα 

 Fax : 210 - 36.05.968 

ΟΝΟΜΑ  ………………………………………  

  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ………………………….. Κύριε Πρόεδρε, 

 Με την αίτησή μου αυτή, θέτω υποψηφιότητα, 

Α.Μ. ΑΤΕ : ……………………………………. για την εκλογή μου στο αξίωμα του εκπροσώπου 

 των Επιτίμων Μελών του Συλλόγου  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ………………………… στο Γενικό και Διοικητικό του Συμβούλιο και  

………………………………………………… παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στον πίνακα 

…………………………………………………. των υποψηφίων, που θα υποβάλετε στη Γενική 

…………………………………………………. Συνέλευση, προκειμένου αυτή να ανακηρύξει 

 τους υποψηφίους (άρθρο 45 του Καταστατικού). 

ΤΗΛ:……………………………………………  

  
  
 Ο αιτών / Η αιτούσα 
  
Ημερομηνία : ………………………………….  
  
  
  
  
  
  
  
► Σημείωση: Προσοχή ! Η αίτηση πρέπει 

να είναι στο Σύλλογο το αργότερο στις 

12:00΄ το μεσημέρι της 8/4/2022 

 

  
  

 


