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 "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ 
 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ" 
 
 Αγαπητό μέλος, 
 
 Σας προσκαλούμε την ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και ώρα 17.00 μμ στα γραφεία της Εταιρίας 
 (Σμολένσκι 5 Αθήνα) σε γενική συνέλευση της Εταιρίας μας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, για 
 την ανάδειξη νέων οργάνων της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.: 
 Θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (πρόεδρος, γραμματέας, έφορος) της Συνέλευσης.  
 2. Απολογισμός, προϋπολογισμός  και έγκριση λογοδοσίας των οργάνων της Εταιρίας. 
 3. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων της ΠΑΡΗΣΥΑ (Διοικητικό Συμβούλιο, 
 Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο). 
   
 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη και 4 
 αναπληρωματικά μέλη, ενώ κάθε εκλογέας δύναται να σταυροδοτήσει μέχρι 15 υποψηφίους. 
 Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη και ένα αναπληρωματικό μέλος, ενώ κάθε εκλογέας μπορεί 
 να σταυροδοτήσει μέχρι 4 υποψηφίους. 
 Η πειθαρχική επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη και ένα αναπληρωματικό μέλος, ενώ κάθε εκλογέας μπορεί 
 να σταυροδοτήσει μέχρι 4 υποψηφίους. 
 Οι ψηφοφορίες για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι μυστικές. 
 Κάθε μέλος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για ένα από τα τρία όργανα της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.: Διοικητικό Συμβούλιο, 
 Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο (επισυνάπτεται φόρμα υποψηφιότητας). 
 Ημερομηνία τελευταίας υποβολής υποψηφιοτήτων έχει οριστεί η 27η Φεβρουαρίου 2023, ώρα 23.59, 
 στο e-mail info@grpalliative.gr 
 
 Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα την ΠΕΜΠΤΗ 9
 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, οπότε και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με οποιοδήποτε αριθμό παρισταμένων μελών. 
 
 Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα 
 ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Για το λόγο αυτό καλούμε κάθε μέλος να τακτοποιήσει έγκαιρα τις 
 οικονομικές του υποχρεώσεις. 
 
 Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 9 του καταστατικού μας κάθε μέλος μπορεί να 
 αντιπροσωπεύσει εγγράφως μέχρι 2 μέλη (εξουσιοδότηση συνημμένη). 
 

Για την ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. 
Η Πρόεδρος       Η Γεν. Γραμματέας 
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