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ΚΑΛΕΣΜΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
29η ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ & Ε.Ε. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, να συμμετάσχουν στις εργασίες της 29ης ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μελών του Συνδέσμου μας, που θα πραγματοποιηθεί την  

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021, ώρα 10η πρωινή 
στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεών μας, Δημητσάνης 3-5 Μοσχάτο, 1ος όροφος. 

•  
• Η 29η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται στο καταστατικό μας, περιλαμβάνει: 

• - Απολογισμό των πεπραγμένων από το απερχόμενο Δ.Σ. (2020)  

• - Έγκριση της Έκθεσης της Ε.Ε. και  

• - Ψήφιση προϋπολογισμού για το έτος 2021. 

• Την 12η πρωινή θα ξεκινήσουν οι αρχαιρεσίες (εκλογές) για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και νέας Ε.Ε. και θα διαρκέσουν 
μέχρι την 7η απογευματινή,  οπότε σταματά η ψηφοφορία και κλείνουν οι κάλπες. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ.Σ. 
Ώρα: 9-10 Πρωινή: Εγγραφές μελών 
Ώρα 10: Έναρξη Γενικής Συνέλευσης 

• Ανάδειξη Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 

• Ανάδειξη Εφορευτικής επιτροπής, Αρχαιρεσιών 

• Απολογισμός Δ.Σ. & Ε.Ε. 
Ώρα 7η Απογευματινή: Λήξη Αρχαιρεσιών – Κλείσιμο κάλπης.  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

• Λογοδοσία του ΔΣ σχετικά με την όλη δράση του κατά το διαρρεύσαν έτος 2020 και ψηφοφορία για την έγκριση 
αυτού. 

• Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και ψηφοφορία για την έγκριση αυτής ως και την 
απαλλαγή από τις ευθύνες του ΔΣ 

• Έγκριση του οικονομικού απολογισμού – ισολογισμού για το παρελθόν έτος 2020 και του προϋπολογισμού για το 
τρέχον έτος (2021). 

• Προτάσεις μελών - Αυτοπαρουσίαση υποψηφίων 

• Έναρξη αρχαιρεσιών  

• Ώρα 19:00 μ.μ.: Τέλος ψηφοφορίας – Κλείσιμο κάλπης 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι επιθυμούν και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό έχουν δικαίωμα, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ να 
υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή τους στα όργανα του Συνδέσμου Δ.Σ. και Ε.Ε. 
Ο Πίνακας υποψηφιοτήτων ανοίγεται 15 ημέρες προ της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών και κλείνει 7 ημέρες προ 
των αρχαιρεσιών. Έτσι, ο κατάλογος κλείνει στις 21/06/2021. Παράβολο υποψηφίων 5,00 €. 
Το Δ.Σ την ίδια ημέρα (21/06/2021), συνεδριάζει και εγκρίνει τους υποψηφίους που σύμφωνα με το καταστατικό 
έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που ορίζει το σχετικό άρθρο του 
καταστατικού. 
 

Σημείωση: Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή, 4 Ιουλίου, στον ίδιο τόπο, 
την ίδια ώρα και με αυτά τα θέματα. 
 

Δεν πρέπει να λείψει κανείς.  
Όλοι μπορούμε να διαθέσουμε μια ώρα για το Σύνδεσμό μας. 

 


