
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΣΜΑΑ ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ προσκαλεί όλα τα τακτικά 

µέλη του Συνεταιρισµού, στην διεξαγωγή της Πρώτης Τακτικής του Γενικής 

Συνέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του καταστατικού του. Η Γενική Συνέλευση θα 

λάβει χώρα την 22 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.µ. στην 

αίθουσα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωµατικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), οδός 

Χαλκοκονδύλη 5,πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα (7ος όροφος).  

 

Τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 

(1) Εκλογή τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών. 

(2) ∆ιενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των µελών επταµελούς ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και πενταµελούς Εποπτικού Συµβουλίου µε ισάριθµα αναπληρωµατικά 

µέλη. 

 

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 16 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 που δεν 

διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ύστερα από επτά (7) 

ηµέρες (29/11/2015) χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Για να 

έχει απαρτία η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να παρίσταται το 1/5 

των µελών του Συν/µού. Αν και πάλι δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση 

συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ηµέρες (6/12/2015) χωρίς άλλη πρόσκληση στον 

ίδιο τόπο και χρόνο και αποφασίζει για όλα τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας 

διάταξης όσα µέλη και αν παρίστανται, εφόσον ο αριθµός των µελών αυτών δεν είναι 

κατώτερος των επτά (7). 

 

Υπενθυµίζεται περαιτέρω ότι: 

(1) Οι υποψηφιότητες για τα αξιώµατα του ∆ιοικητικού και Εποπτικού Συµβουλίου 

θα πρέπει να υποβληθούν, το αργότερο µέχρι και την 17/11/2015, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 14.00, µε κατάθεση στη Γραµµατεία του Συνεταιρισµού ∆ήλωσης 

Υποψηφιότητας.  

(2) Οι υποψήφιοι για το αξίωµα του µέλους ∆ιοικητικού και Εποπτικού  

Συµβουλίου πρέπει να είναι µέλη του Συνεταιρισµού µε δικαίωµα ψήφου και 

ταµειακώς τακτοποιηµένα. 

(3) Βάσει των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Συνεταιρισµού θα καταρτίσει ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων κατά αλφαβητική 



σειρά µε σαφή διάκριση των υποψηφιοτήτων ανάµεσα στο ∆ιοικητικό και το 

Εποπτικό Συµβούλιο. 

(4) Όσοι δικαιούνται να συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση κατά την προσέλευσή 

τους πρέπει να είναι εφοδιασµένοι απαραιτήτως µε την αστυνοµική ή την υπηρεσιακή 

τους ταυτότητα. Τα µέλη µετέχουν στη Γ.Σ. και ψηφίζουν αυτοπροσώπως  

(5) Σε περίπτωση που κάποιο µέλος έχει οιαδήποτε ένσταση για τον τρόπο 

διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως µε κάθε 

πρόσφορο µέσο στη Γραµµατεία του Συνεταιρισµού, το αργότερο έως και την 

13/11/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

 

Η παρούσα θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στα µέλη του Συνεταιρισµού επτά (7) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν την κατά τα ανωτέρω ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 του καταστατικού του. 

 

Αθήνα,16/10/2015 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

         O Πρόεδρος                                              Ο Αντιπρόεδρος 

 Ταξχος (ΜΑ) Θεόδωρος Καρακασίδης        Σµχος (Ι) Παναγιώτης Βούλγαρης  

 

     Ο Γεν. Γραµµατέας                                                        Ο Ταµίας  

 Σµχος (Ι) Νικόλαος Φώτης                              Ασµχος (Ο) Κων/νος Ευαγγέλου 

 

 

Τα µέλη 

 

Σµχος (Ι) Θεόδωρος Θεοδώρου           Σµχος (ΕΑ) Χρήστος ∆ελληγιάννης  

 

 

Σµχος (∆) Βασίλειος Μπούµης 


