
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

 Με απόφαση του διορισθέντος από το Πρωτοδικείο Αθηνών Διοικητικού 

Συμβουλίου ειδικού σκοπού του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., καλούνται όλα τα Μέλη του Σωματείου 

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την οποία θα τελεσθούν αρχαιρεσίες για την 

εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία παρατεινόμενη βάσει του 

καταστατικού μέχρι και τον μήνα Μάρτιο του έτους 2021 

Μοναδικό Θέμα: 

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής 

για την τριετή περίοδο 2018-2021. Θα προηγηθεί η ανακήρυξη των 

υποψηφίων και η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στο Ξενοδοχείο «ARETHUSA», 

Μητροπόλεως 6-8 & Νίκης 12, Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ την: 

 

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.30 

1) Τα Μέλη τα οποία οφείλουν συνδρομές του έτους 2016 ως και παλαιοτέρων ετών, θα 

αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μόνο εφ’ 

όσον τακτοποιήσουν αυτή την εκκρεμότητα στο χρονικό διάστημα μεταξύ 60 και 30 λεπτών της 

ώρας πριν από την ως άνω καθοριζόμενη ώρα έναρξής της, δηλαδή το αργότερο μέχρι ώρας 

18.00, στο ίδιο χώρο. 

2) Τα Μέλη τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. και την Ελεγκτική 

Επιτροπή θα πρέπει να έχουν επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Ινστιτούτου μέχρι και την 

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 προκειμένου να τακτοποιηθούν οικονομικά και να 

συμπεριληφθεί το όνομά τους στο ενιαίο ψηφοδέλτιο.  

3) Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα 

ακυρωθεί, το δε Διοικητικό Συμβούλιο ειδικού σκοπού, σε ειδική συνεδρίασή του, θα 

αποφασίσει είτε για την κατάθεση της εντολής στο Πρωτοδικείο Αθηνών και τη θέση του 

Σωματείου σε εκκαθάριση, είτε για τον καθορισμό μιας ακόμα ημερομηνίας τέλεσης Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης.  

4) Υπενθυμίζεται επίσης ότι επιτρέπεται η με γραπτή εξουσιοδότηση προς άλλο τακτικό μέλος 

(φυσικό πρόσωπο) εκπροσώπηση απόντος μέλους, υπό την αίρεση της μιας και μόνης 

εξουσιοδότησης την οποία επιτρέπεται να παρουσιάσει κάθε παρευρισκόμενο τακτικό μέλος και 

ότι κάθε νομικό πρόσωπο - τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπηθεί είτε από τον νόμιμο 

εκπρόσωπό του είτε από εξουσιοδοτημένο άτομο (τακτικό μέλος ή όχι) βάσει γραπτής 

εξουσιοδότησης.  

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικού σκοπού 

Ο Πρόεδρος        Ο Γεν. Γραμματέας  

                                                                     

Διονύσιος Νέγκας                                                                   Λίνος Κουντουράς 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.  

ΤΗΣ 13  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

- 17.15 Προσέλευση στο χώρο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

ειδικού σκοπού προκειμένου να υποδεχθούν τα προσερχόμενα Μέλη.  

- 17.30 Προσέλευση των Μελών. O Ταμίας μέχρι και ώρα 18.00 θα 

εισπράττει οφειλόμενες συνδρομές παλαιοτέρων ετών και θα εκδίδει τα 

αντίστοιχα παραστατικά. 

- 18.00 ΠΡΟΣΟΧΗ Λήξη της διαδικασίας της επί τόπου τακτοποίησης των 

οικονομικών εκκρεμοτήτων των Μελών.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

- 18.30 Το Δ.Σ. ειδικού σκοπού θα συνεδριάσει με θέμα τη σύνταξη του 

πίνακα των δικαιουμένων συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

προκειμένου να προσδιοριστεί ο αναγκαίος αριθμός παρόντων και 

εκπροσωπουμένων μελών για την ύπαρξη απαρτίας. 

- 18.45 Θα κηρυχθεί η έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ο 

Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. ειδικού σκοπού θα προβεί σε εκφώνηση και 

πιστοποίηση του καταλόγου των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών 

στην  καταμέτρησή τους και στην πιστοποίηση της ύπαρξης απαρτίας.   

- 19.00 Μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση θα αρχίσει τις εργασίες της. Την έδρα του Προέδρου θα 

καταλάβει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ειδικού σκοπού ο οποίος θα 

καλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση  να εκλέξει τον Πρόεδρο και τον 

Γραμματέα της. 

- 19.15 Την έδρα του Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα 

καταλάβει ο εκλεγείς Πρόεδρος και με βοηθό τον επίσης εκλεγέντα 

Γραμματέα θα προχωρήσουν στις διαδικασίες εκλογής των μελών της 

Εφορευτικής Επιτροπής ή οποία και θα αναλάβει την τέλεση των 

αρχαιρεσιών για την εκλογή του νέου Δ.Σ. με τριετή θητεία. 

- 20.15 Η Εφορευτική Επιτροπή ολοκληρώνει την καταμέτρηση των ψήφων 

και ενυπόγραφα παραδίδει στον Πρόεδρο της Συνέλευσης το πρακτικό με 

τη σειρά της επιτυχίας όλων των υποψηφίων 

- 20.20 έως 21.00 Επαναλαμβάνονται οι ανωτέρω διαδικασίες για τη 

σύνταξη και ενυπόγραφη παράδοση στον Πρόεδρο του αντίστοιχου 

πρακτικού με τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για την Ελεγκτική 

Επιτροπή 

- 21.00 έως 21.30 Ανακήρυξη από τον Πρόεδρο της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των 7 επικρατέστερων υποψηφίων για το αξίωμα του Μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των δύο επομένων ως 

αναπληρωματικών  όπως και των δύο επικρατέστερων υποψηφίων για το 

αξίωμα του οικονομικού ελεγκτή πλέον του τρίτου ως αναπληρωματικού. 

- 21.30 έως 22.00 Συγκρότηση του εκλεγέντος Δ.Σ. σε Σώμα και παράδοση 

στον Πρόεδρο της Συνέλευσης του ενυπόγραφου σχετικού πρακτικού.   

- 22.30 Προβλεπόμενο τέλος των εργασιών της Έκτακτης Γενικής  

Συνέλευσης 


