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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ» 

ΤΗΣ 20ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 
(Αριθμός Βιβλίου Αναγνωρισμένων Σωματείων Πρωτοδικείου Αθήνας: 20054) 

(Αριθμός Φακέλου Περιφέρειας: 14422) 
  

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και την από 20-1-2022, απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σωματείου, καλούνται τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη αυτού, την 
20η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 08.30 π.μ. στην ερασιτεχνική σχολή 
χορού «Danceway», επί της οδού Κρουσόβου 4, 11528, Αθήνα σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση με θέματα Ημερησίας Διάταξης:      
  

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης. 
  
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση των διοικητικών πεπραγμένων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη. 
  
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής 

   

  
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα το 1/3 
του όλου αριθμού των τακτοποιημένων οικονομικά μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται 
κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (άρθρο 17 του καταστατικού). 

 
Η παρουσία των μελών στην Γ.Σ. και η ψήφος τους, όταν αυτή δεν είναι μυστική, 

μπορεί να γίνει  μέσω τηλεδιάσκεψης. 
 
Η εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνεται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων 

σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού. Άρα εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. μέσω 
τηλεδιάσκεψης δεν είναι εφικτή. 

 
Επιτρέπεται επίσης στα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου να ψηφίζουν και δια 

ψηφοδελτίου (όμοιου με αυτόν της ψηφοφορίας) που τοποθετείται εντός σφραγισμένου 
φακέλου (όμοιου με αυτόν της ψηφοφορίας), ο οποίος στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί 
εντός μεγαλύτερου φακέλου, εγχειρίζεται σε οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου (ή του Δ.Σ.) 
που έχει δικαίωμα ψήφου και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του εγχειρίζοντος ότι 
εξουσιοδοτεί τον κομιστή του ψηφοδελτίου να παραδώσει τον φάκελο στον πρόεδρο της 
εφορευτικής επιτροπής, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. 

 
Οι λαβόντες σφραγισμένα ψηφοδέλτια κατά την παραπάνω διαδικασία υποχρεούνται 

να τα εγχειρήσουν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής κατά την έναρξη της 
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ψηφοφορίας, ο οποίος αφού τα παραλάβει (και εξετάσει την υπεύθυνη δήλωση), τα ρίπτει 
στην ψηφοδόχο. 

 
Σε περίπτωση που απαιτείται μυστική ψήφος στη Γ.Σ., τα μέλη που έχουν δικαίωμα 

ψήφου μπορούν, με υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους από 
Δημόσια Αρχή, να εξουσιοδοτούν έτερο μέλος να ψηφίσει για λογαριασμό τους κατά το 
δοκούν. 

 
Κάθε μέλος δικαιούται να αντιπροσωπεύει στις αρχαιρεσίες μόνο ένα μέλος. 
  
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία, ορίζεται η ίδια ημέρα, 

20η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10.30 στον ίδιο χώρο, ως ημέρα και ώρα σύγκλησης της 
επαναληπτικής τακτικής Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού. 

  
  

Αθήνα, 20-1-2022 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

  
 Η σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. κρίνεται αναγκαία ενόψει 

του ότι, σύμφωνα με το νέο καταστατικό, το Δ.Σ. πρέπει να έχει πέντε μέλη, ενώ το σημερινό 
Δ.Σ., το οποίο είχε εκλεγεί πριν από την ψήφιση και έγκριση του νέου καταστατικού ήταν 
επταμελές. Προς άρση αυτής της δυσαρμονίας συγκαλείται η έκτακτη Γ.Σ. της 20-2-2022. 

 


