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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι
Σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) των μελών του συλλόγου μας, την Κυριακή 3
Ιανουαρίου 2016 ώρα 11:30, στο 6ο Δημοτικό σχολείο Μετεώρων-Πολίχνης. Η απαρτία θα
διαπιστωθεί με την υπογραφή των ¾ των μελών του συλλόγου στο ειδικό βιβλίο ΓΣ του συλλόγου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας (άρθρο 14 §1) η Γ.Σ. των μελών θα επαναληφθεί την επόμενη
Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 στο ίδιο μέρος δηλαδή στο 6ο Δημοτικό σχολείο Μετεώρων-Πολίχνης,
την ίδια ώρα 11:30 και με τα ίδια θέματα. Απαρτία αυτή την δεύτερη φορά θα διαπιστωθεί με όσα
μέλη παρευρίσκονται (άρθρο 14 §2 Καταστατικού)
Την ίδια μέρα δηλαδή Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 ώρα 11:00 θα προηγηθεί η κοπή της
Βασιλόπιττας. Για τον σκοπό αυτό καλούνται και τα μέλη των οικογενειών και οι φίλοι του
συλλόγου.
ΘΕΜΑΤΑ Της Γενικής Συνέλευσης:
1. Έγκριση νέων μελών. Φανερή ψηφοφορία εγκρίσεως εγγραφής. Παρουσίαση αυτών
2. Πράξεις Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) έτους 2014 Απαλλαγή ευθυνών Μυστική ψηφοφορία.
3. Πράξεις Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) έτους 2015 Απαλλαγή ευθυνών Μυστική ψηφοφορία
4. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2014 Απαλλαγή ευθυνών Μυστική ψηφοφορία.
5. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2015 Απαλλαγή ευθυνών Μυστική ψηφοφορία
6. Προϋπολογισμός έτους 2016 Μυστική ψηφοφορία.
7. Πρόγραμμα δράσεων 2016
8. Ενημέρωση επί της εν γένει εξελίξεως και πορείας του συλλόγου, ακρόαση γνωμών- προτάσεωνπαραπόνων.
9. Εκλογή νέων συμβουλίων Μυστική ψηφοφορία.
Επειδή κατά την διετία που πέρασε το Δ.Σ. αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα κάποια των
οποίων θα ανακοινωθούν την ημέρα της συνεδριάσεως της ΓΣ, κρίθηκε σκόπιμο η αλλαγή
σύνθεσης ΔΣ και η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας αυτού. Έτσι παραιτούνται τα μέλη ΔΣ και
καλείται η ΓΣ μελών του συλλόγου να εκλέξει νέα Συμβούλια ενώ καλούνται και τα μέλη του
συλλόγου να δηλώσουν υποψηφιότητες για την εκλογή τους στα όργανα διοικήσεως του
συλλόγου. Η υποβολή των δηλώσεων – αιτήσεων πρέπει να γίνει έως το Σάββατο 9 Ιανουαρίου
2016 και να ακολουθήσει η ανακήρυξις των υποψηφίων σε σχετική προς τούτο συνεδρίαση ΔΣ
Στην Γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου μετέχουν όλα τα μέλη ή οι εκπρόσωποι αυτών
που έχουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης. Μέλη θεωρούνται όσοι αναγράφονται
στο άρθρο 37 του καταστατικού, καθώς και τα νέα μέλη που υπάρχει σχετική απόφαση της Γ.Σ. .
Με κάθε τιμή
Ο Πρόεδρος Δ.Σ .
Τ.Υ.
Δέσποινα Καρτσιλού

Ο Γραμματέας Δ.Σ.
Τ.Υ.
Αθανασία Καλέντζιου

Ταχ. Δ/νση : Φ.Κόντογλου – Παντ. Τσίρκα γωνία 56533 ΠΟΛΙΧΝΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Επί της διαδικασίας αναγνώρισης και εισόδου των μελών
Μετά από την αναγνώριση και ταυτοποίηση του μέλους από εκπρόσωπο του Δ.Σ. που θα ορισθεί
για τον σκοπό αυτό, υπογράφει το μέλος στο βιβλίο των Γ.Σ. του συλλόγου.
Επί της διαδικασίας της Γ.Σ.
Χαιρετίζει ο πρόεδρος του Δ.Σ. και καλεί την Γ.Σ. να εκλέξει το πρόεδρο της Γ.Σ..
Θερμή παράκληση : Να υπάρξουν οι σχετικές υποψηφιότητες για την θέση προέδρου ΓΣ.
Ο εκλεγείς πρόεδρος της Γ.Σ. αφού πάρει τη θέση του στο προεδρείο, προτείνει 2 μέλη ως
πρακτικογράφους.
Θερμή παράκληση : Να υπάρξουν οι σχετικές υποψηφιότητες.
Κατόπιν εκλέγεται η 3μελής εφορευτική επιτροπή για να επιμεληθεί την διεξαγωγή των μυστικών
ψηφοφοριών και να υπογράψει τα πρακτικά ψηφοφοριών.
Θερμή παράκληση : Να υπάρξουν οι σχετικές υποψηφιότητες για την 3 μελή εφορευτική
επιτροπή .
Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να μετέχουν στο προεδρείο
της Γ.Σ.
Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επί της διαδικασίας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Εισηγείται το Δ.Σ. επί του θέματος και δίδονται πληροφορίες. Ακούγονται οι γνώμες οι απόψεις και
οι προτάσεις των μελών και λαμβάνεται απόφαση.
Οι τοποθετήσεις όσων θέλουν να ομιλήσουν πρέπει να έχουν αρκετό χρόνο αλλά όχι καταχρηστικό.
Δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση για θέματα που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη παρά
μόνο για σύγκληση νέας γενικής συνέλευσης.
Η εργασία του κάθε μέλους του προεδρείου της ΓΣ είναι απλή και χωρίς καμία δυσκολία, αφού τα
πάντα θα υπάρχουν σε σχέδια εγγράφων (π.χ. για τους πρακτικογράφους θα υπάρχει ένα σχέδιο
πρακτικού όπου θα αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος, η προδικασία, ο αριθμός συμμετεχόντων μελών
με ελεύθερο χώρο για συμπλήρωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με ελεύθερο χώρο για τις
σημειώσεις επί των τοποθετήσεων των ομιλητών, θα υπάρχει ελεύθερος χώρος για τα
αποτελέσματα των γενομένων ψηφοφοριών, ενώ για την εφορευτική επιτροπή θα υπάρχει έτοιμο
το σχέδιο εγγράφου για το πρακτικό των ψηφοφοριών που θα γίνουν.
Επί της λήξης
Μετά από τις ψηφοφορίες και την παράδοση στον πρόεδρο της Γ.Σ. του πρακτικού γενομένων
ψηφοφοριών με τα αποτελέσματα, αυτός ανακοινώνει τα αποτελέσματα των γενομένων
ψηφοφοριών και κηρύσσει την λήξη της Γ.Σ. Κατόπιν παραδίδει όλα τα παραστατικά στον πρόεδρο
ή γραμματέα του συλλόγου προκειμένου να παραμείνουν στο αρχείο
Θα υπάρχουν σχέδια Πρακτικών για συμπλήρωση .
Με τη μέριμνα του Δ.Σ. θα Κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της Γ.Σ. στα μέλη και στις Αρχές που
προσκλήθηκαν.

