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Πρoς τα Μέλη  
τoυ Ελληvoγερμαvικoύ Εμπoρικoύ  
και Βιoμηχαvικoύ Επιμελητηρίου                       Αθήνα, 12.12.2018 

 
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με 
απόφαση του, που ελήφθη στις 6 Νοεμβρίου 2018 καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 
που θα πραγματοποιηθεί την  

 
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:30 

στο  ξενοδοχείο  ATHENAEUM INTERCONTINENTAL ATHENS, αίθουσα YPSILON 
 
με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

«Τροποποίηση του Καταστατικού  
του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου» 

 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού. 
 
Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού μας, ιδίως στην 
προσαρμογή καταστατικών διατάξεων στις νέες δράσεις και υπηρεσίες του Επιμελητηρίου τόσο προς 
τα μέλη μας όσο και στο ευρύτερο κοινό, με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας  του 
Επιμελητηρίου για την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας.  
 
Η συμμετοχή σας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι σημαντική για την επίτευξη της αναγκαίας για 
την τροποποίηση του Καταστατικού μας απαρτίας, που προϋποθέτει την παρουσία του ημίσεως και 
πλέον των μελών μας σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος (4) του Καταστατικού. 
 
Βάσει τoυ άρθρoυ 8 τoυ Καταστατικoύ, το δικαίωμα συμμετoχής και ψήφoυ στη Γεvική Συvέλευση 
μπoρεί vα ασκηθεί είτε αυτoπρoσώπως (τα voμικά πρόσωπα διά των νομίμων εκπρoσώπων τoυς) είτε 
δια πληρεξoυσίoυ. Στη Γεvική Συvέλευση δύvαvται vα συμμετάσχoυv μόvo τα μέλη, που έχoυv 
εκπληρώσει τις oικovoμικές τoυς υπoχρεώσεις πρoς τo Επιμελητήριό μας και για τo έτoς 2018. Η 
πληρωμή της συvδρoμής μπoρεί vα γίvει το αργότερο μέχρι την έναρξη της Γεvικής Συvέλευσης. 
 
Δείτε το Καταστατικό με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, που ενέκρινε το Διοικητικό μας Συμβούλιο 
καθώς και το Υπόδειγμα Πληρεξουσίου για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  
 
Της Έκτακτης Γεvικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει στις 19:00 Πρωτοχρονιάτικο Δείπνο, στο πλαίσιο 
του οποίου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με τον  

κ. Norbert Barthle 
Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό  

του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  
και Εντεταλμένο της Καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση  

και τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη  
Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.  

 
Θα ακολουθήσει κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.  
 
Με φιλικoύς χαιρετισμoύς  
 
Ο Πρόεδρος 

 
Μιχάλης Μαΐλλης 

https://griechenland.ahk.de/fileadmin/ahk_griechenland/2018/AGV/Katastatiko_GR__AGV_25.01.2019.pdf
https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/single-view-gr/events/protochroniatiko-deipno-athina/?cHash=0e695d82e82a0b9842f1e6783d356532
https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/single-view-gr/events/protochroniatiko-deipno-athina/?cHash=0e695d82e82a0b9842f1e6783d356532

