
 
                                                                                

Αθήνα  3 Νοεμβρίου  2016                                                                                
             Αριθ. Πρωτ: 2/ ΓΚ-ΚΒ 

 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ Ε.Σ.Α.Ξ. 

 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι , 
 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης  κατά την συνεδρίαση της 26/10/2016, αποφάσισε 
τη σύγκληση Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Καλούνται τα 
Σωματεία – μέλη της Α΄Ε.Σ.Α.Ξ. να ορίσουν τους Αντιπροσώπους – Εκπροσώπους 
τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Καταστατικό μας  και η κείμενη νομοθεσία, για την 
Γ.Σ. η οποία  έχει ως θέματα ημερήσια διάταξης : 
 

  
 

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα. 
2) Έγκριση του καταλόγου των Εκπροσώπων – Αντιπροσώπων των Σωματείων 

μελών της Α΄Ε.Σ.Α.Ξ. που έχουν δικαίωμα ψήφου για το έτος  2016. 
3) Έγκριση του καταλόγου των υποψηφίων, που έχουν δικαίωμα εκλογής στα 

όργανα της Α΄Ε.Σ.Α.Ξ. 
4) Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός για τη χρήση 6/3/2016 έως4/12/2016. 
5) Παρουσίαση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής  Επιτροπής της Α΄ Ε.Σ.Α.Ξ. για τη 

χρήση 6/3/2016 έως 4/12/2016. 
6) Έγκριση του Διοικητικού και του Οικονομικού Απολογισμού –Απαλλαγή των 

μελών του Δ.Σ.  
7) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια Αρχαιρεσιών, για την εκλογή 

των νέων οργάνων Διοίκησης της Α΄Ε.Σ.Α.Ξ. 
8) Προγραμματισμός δράσης. 
9)  Προϋπολογισμός. 
10)  Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή α) Επτά (7) Τακτικών και τριών (3) 

Αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. και β) για την εκλογή τριών (3) Τακτικών και 
δύο (2) Αναπληρωματικών για την Εξελεγκτική Επιτροπή.  

  
Υποβολή υποψηφιοτήτων για Δ.Σ. και  Ε.Ε. το αργότερο  μέχρι τις 24/11/2016 
 
 
Η Γ.Σ. θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα του ισχύοντος καταστατικού της Α΄Ε.Σ.Α.Ξ. 
των κανονισμών της Α΄Ε.Σ.Α.Ξ. και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 
Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:00,  
στην Γλυφάδα στο Ξενοδοχείο «Four-Seasons» οδός Λεωφόρος Ποσειδώνος 
79  τηλ. 210-8942211. 
 

Εάν δεν υπάρξει καταστατική απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, τότε η 
Γενική Συνέλευση θα ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ το Σάββατο 3 & την Κυριακή 4 
Δεκεμβρίου με ώρα έναρξης 11:00 πμ. 
 



 

Η απόφαση του Δ.Σ. της Α΄ ΕΣΑΞ,  για διήμερη σύγκλιση της γενικής 
συνέλευσης ελήφθη για πρώτη φορά κατανοώντας αφενός τον όγκο και 
αφετέρου την  σπουδαιότητα των προς συζήτηση θεμάτων και 
προκειμένου να δοθεί σε όσους εκ των εκπροσώπων και όχι μόνο  το 
επιθυμούν η χρονική δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα και χωρίς 
περιορισμένο χρόνο. Άλλωστε εξ αυτού του λόγου το Δ.Σ. της Ένωσης, 
έκρινε αναγκαία την συμμετοχή της στο όποιο κόστος των εκ της 
περιφέρειας προσερχόμενων  εκπροσώπων, με το ποσό των 50,00 
ευρώ καθώς επίσης και την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε 
ξενοδοχείο για την περαιτέρω διευκόλυνση τους. 
Παράλληλα επίσης για πρώτη φορά, δίδεται η δυνατότητα για την 
συμμετοχή, πέραν των νομίμων εκπροσώπων και άλλων, εκλεγμένων 
(κατά κύριο λόγο) μελών των Δ.Σ. των Ομίλων της Ένωσης μας,  υπό την 
ιδιότητα των «παρατηρητών», με δυνατότητα έκφρασης αλλά όχι 
ψήφου, ώστε να ακουστούν ελεύθερα και να προβληματιστούμε όλοι 
μας, με την προσέγγιση των θεμάτων καθενός εκ των συμμετεχόντων. 

 
 
 

     
                              
 

 Με αθλητικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση  
 
 
 
 
 
Γιώργος Κοσμάς       Κώστας Βαρδάκης 

                                                                 
Πρόεδρος                               Γενικός Γραμματέας  


