
ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

   Καλούνται τα μϋλη του Συλλόγου Ιμβρύων ςε Ετόςια Τακτικό Γενικό Συνϋλευςη για 

ενημϋρωςη των μελών, λογοδοςύα από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκλογό νϋου 

Διοικητικού Συμβουλύου και Εξελεγκτικόσ Επιτροπόσ, η οπούα θα γύνει την Κυριακή 26 

Μαρτίου 2017, ώρα 10:30, ςτην Αίθουςα Εκδηλώςεων του υλλόγου Ιμβρίων, Ελ. 

Βενιζϋλου 80, Νϋα Σμύρνη, 1οσ όροφοσ.  

 

   ΠΡΟΟΧΗ! Σε περύπτωςη που δε θα υπϊρξει απαρτύα θα γύνει δεύτερη Γενικό 

Συνϋλευςη με οςαδόποτε και αν παρύςτανται μϋλη, την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 ςτον 

ύδιο τόπο και ώρα και με τα ύδια θϋματα ημερόςιασ διϊταξησ. 

 

   Δικαύωμα ψόφου ςτη Γενικό Συνϋλευςη ϋχουν τα τακτοποιημϋνα οικονομικϊ μϋλη του 

Συλλόγου (η ετόςια ςυνδρομό εύναι 20€ ανϊ μϋλοσ). Η πληρωμό των ςυνδρομών μπορεύ να 

γύνει ςτη Γραμματεύα του Συλλόγου.  

 

 

Θέματα για την ημερήςια διάταξη τησ Γενικήσ υνέλευςησ 2017 

1. Έναρξη τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ και διαπύςτωςη απαρτύασ από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

2. Εκλογό Προϋδρου και Γραμματϋα Γενικόσ Συνϋλευςησ, Εφορευτικόσ Επιτροπόσ και 

ψηφολεκτών 

3. Έκθεςη πεπραγμϋνων Διοικητικού Συμβουλύου 

4. Παρουςύαςη οικονομικού απολογιςμού και οικονομικόσ κατϊςταςησ για το ϋτοσ 2016 

και προώπολογιςμού για το ϋτοσ 2017 

5. Έκθεςη Εξελεγκτικόσ Επιτροπόσ 

6. Απαλλαγό απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλύου 

7. Ψηφοφορύα για ανϊδειξη νϋου Διοικητικού Συμβουλύου και Εξελεγκτικόσ Επιτροπόσ 

8. Λοιπϊ θϋματα 

9. Λόξη τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Ενόψει τησ ανϊδειξησ νϋου Διοικητικού Συμβουλύου και Εξελεγκτικόσ Επιτροπόσ 

ςτη Γ.Σ. τησ 26ησ Μαρτύου 2017 ό (ςε περύπτωςη μη ύπαρξησ απαρτύασ) τησ 2ασ Απριλύου 

2017, ενημερώνουμε τα μϋλη μασ ότι, όπωσ ορύζει το Καταςτατικό (ϊρθρα 6, 7 και 41): 

 

1. Οι υποψηφιότητεσ για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτικό Επιτροπό υποβϊλλονται εγγρϊφωσ το 

αργότερο τρεισ (3) ημϋρεσ πριν από τη ςύγκληςη τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ, δηλαδό το 

αργότερο μϋχρι την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 8 μ.μ.  

2. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη Γενικό Συνϋλευςη και ψόφου ϋχουν όλα τα μϋλη του 

Συλλόγου, τακτικϊ και αντεπιςτϋλλοντα, ταμειακϊ τακτοποιημϋνα.  

3. Δικαύωμα υποβολόσ υποψηφιότητασ για το Δ.Σ. ό την Εξελεγκτικό Επιτροπό ϋχουν 

όλα τα τακτικϊ μϋλη (Ίμβριοι ςτην καταγωγό και μϋλη των οικογενειών τουσ) που ϋχουν 

εγγραφεύ τουλϊχιςτον πριν από 6 μόνεσ, δηλαδό πριν από τισ 22 επτεμβρίου 2016, αρκεύ 

να εύναι ταμειακϊ τακτοποιημϋνα.  

 

Καλούμε όλα τα μϋλη μασ να αςκόςουν το ύψιςτο δικαύωμα αλλϊ και καθόκον 

τουσ, που εύναι η ςυμμετοχό ςτη Γενικό Συνϋλευςη, και καλούμε όλουσ όςοι αιςθϊνονται 

ότι μπορούν να βοηθόςουν από τισ θϋςεισ αυτϋσ, να υποβϊλουν υποψηφιότητα για το 

Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτικό Επιτροπό. 

Το Δ.Σ. 

 

 

 


