
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

(Γ.Σ 2022) 

 
 1. Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική 

Γενική Συνέλευση, την 9η Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 
στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (Π.Μ.Α). 

 Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ θα επαναληφθεί την Κυριακή 16η 
Οκτωβρίου  2022  και εφόσον δεν θα υπάρξει εκ νέου απαρτία οριστικά 
την Κυριακή 23η Οκτωβρίου  στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.  

 2. Για ενημέρωση όλων των μελών προ της ημέρας διεξαγωγής 
της Γ.Σ, οι εισηγήσεις του Δ.Σ για όλα τα θέματα, η αναφορά 
πεπραγμένων, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις οικονομικής χρήσης 
2021 και η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου 2021 γνωρίζεται ότι θα 
αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού.  

 

 3.  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης  

      Ενημερώσεις-Εισηγήσεις 

  α.   Αναφορά πεπραγμένων - παρουσίαση οικονομικής 
κατάστασης περιόδου 01-01-2021 έως και 31-12-2021 

  β. Παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
οικονομικής χρήσης 2021 και έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου 

  γ. Εγγραφή νέων μελών 

     Εγκρίσεις-Ψηφοφορίες 

                δ.  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Συνεταιρισμού χρήσης 
2021 

  ε.  Απαλλαγή ευθύνης Διοικητικού και Εποπτικού 
Συμβουλίου περιόδου 01-01-2021 έως και 31-12-2021 

   στ.      Έγκριση εγγραφής νέων μελών  

  

 4. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 (α) του καταστατικού η Γενική 
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την 



έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του 
Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ 
επαναλαμβάνεται την Κυριακή 16 Οκτ. 2021 και σε περίπτωση μη 
προβλεπόμενης απαρτίας του ενός πέμπτου των μελών, 
επαναλαμβάνεται οριστικά την 23η Οκτωβρίου 2022. Οι 
επαναληπτικές Γ.Σ  θα γίνουν χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο χώρο 
και την ίδια ώρα. 

 

 5. Επισημαίνονται τα ακόλουθα :  

  α. Η ψηφοφορία  για όλα τα θέματα θα γίνει δι’ ανατάσεως 
της χειρός πλην της απαλλαγής ευθύνης Δ.Σ και Ε.Σ και έγκρισης 
οικονομικών καταστάσεων που θα γίνουν με ψηφοδέλτιο σε κάλπη. 

    β. Στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 5 ν. 
1667/86,  παρ. 1, άρθρο 10 παρ. 3 (α) του Καταστατικού μπορούν να 
λάβουν μέρος και να ψηφίσουν τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς 
τακτοποιημένα μέλη του συνεταιρισμού. 

    γ. Τα μη ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη έχουν τη  
δυνατότητα καταβολής  των οφειλών τους επί τόπου και πριν την 
έναρξη της Γ.Σ  

 6. Η παρούσα να γνωστοποιηθεί στα μέλη του Συνεταιρισμού με 
κάθε πρόσφορο μέσον, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την κατά τα 
ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης. 

 
 
 
 

      Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

 

 

 

            Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας 

 

     Κοσμάς Χρηστίδης                                     Εμμανουήλ Γαβαλάς 
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