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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Εν όψει της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλούμε σύμφωνα με το
καταστατικό την Γενική Συνέλευση της Ενώσεώς μας για την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019,
ώρα 19:00 ή, αν δεν υπάρχει απαρτία, για την επόμενη μέρα,
Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 19:00
ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων, στην Αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας
(Πανεπιστημίου 47, Αθήνα).
Η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:
1.
Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Συνελεύσεως.
2.
Απολογισμός του απερχομένου Δ.Σ. και απαλλαγή του.
3.
Εκλογή 7 τακτικών και 2 αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.
4.
Εκλογή 3 μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
5.
Διάφορα-Ανακοινώσεις-Προτάσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγρ.2 εδ. α΄ του Καταστατικού της Ενώσεώς μας “Η Γ.Σ. βρίσκεται
σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιους περισσότερα από
τα μισά ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη”. Κατά το άρθρο 7 παράγρ.5 του Καταστατικού “Κάθε
μέλος της Ενώσεως που παρίσταται στη Γ.Σ. μπορεί να εκπροσωπεί με γραπτή εξουσιοδότηση
μέχρι δύο το πολύ απόντα μέλη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκπροσώπηση απεριορίστου
αριθμού απόντων μελών, όταν αυτά κατοικούν εκτός των ορίων του Νομού, στον οποίο
συνέρχεται η Γ.Σ. Η εκπροσώπηση περιλαμβάνει και το δικαίωμα ψήφου του
εκπροσωπουμένου”.
Κατά το άρθρο 9 παράγρ.2 του Καταστατικού “Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από κατάλογο
υποψηφίων που ετοιμάζει το απερχόμενο Δ.Σ. Κάθε ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος της
Ένωσης μπορεί να ζητήσει με έγγραφο που υποβάλλει προς το Δ.Σ., το αργότερο 10 ημέρες πριν
από την ημέρα της εκλογής, να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των υποψηφίων”.
Παρακαλείσθε να εξοφλήσετε τις οφειλόμενες συνδρομές σας, ερχόμενοι σε επαφή με το
γραφείο του Ταμία της Ενώσεως κ. Ι. Δρυλλεράκη, τηλ.: 210-3628159 (κα Άννα Αυγερινού), email: aa@dryllerakis.gr
Πριν από την οριστική Γ.Σ., την Πέμπτη, 21-2-1019, θα λάβει χώρα στις 18:00, επιστημονική
εκδήλωση, για την οποία τα μέλη και οι φίλοι της Ενώσεως θα ενημερωθούν εγκαίρως.
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