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Προς άπαντα τα μέλη του
υλλόγου Αποφοίτων
Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων
Αθήνα 8 Μαρτίου 2022
Θέμα : Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αγαπητοί φίλοι,
Επήλθεν ο χρόνος δια την εκλογήν νέας Διοικήσεως του Συλλόγου μας, καθώς η παρούσα
Διοίκησις ολοκλήρωσε την θητεία της.
Με την παρούσα προσκαλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, άπαντα τα μέλη του
υλλόγου να παραστούν στην ετήσια Σακτική Γενική υνέλευση που θα γίνει στις 28
Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. στο γνωστό ζαχαροπλαστείο

«Αθηναϊκόν», στο Νέο Ψυχικό, έναντι του Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας, Λεωφ. Εθνικής
Αντιστάσεως & Νικ. Μαντζάρου 1, στην αίθουσα του ισογείου αριστερά της
εισόδου από την Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως.

η Γενική
υνέλευση θα λάβει χώραν, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στις 3 Απριλίου 2022,
ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ. στην πρώην τραπεζαρία του
Ανατολικού (νυν αίθουσα εκδηλώσεων του Προτύπου Γυμνασίου
Αναβρύτων). Η επαναληπτική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού
ε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (1/3 των δικαιουμένων ψήφου μελών),

παρευρισκομένων μελών.
Ημερησία διάταξη της Γεν. υνελεύσεως :
1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών (μη αποφοιτησάντων μαθητών).
2. Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού προηγουμένων χρήσεων.
4. Απαλλαγή απερχομένου Δ.Σ. από πάσης ευθύνης.
5. Έγκριση αναβολής επί τρίμηνο των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου 15μελούς Δ.Σ. και
νέας τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής για την επόμενη τριετία.
Η αναβολή αυτή κρίνεται αναγκαία και προτείνεται για να δοθεί ο χρόνος για την
προσέλκυση και υποβολή υποψηφιοτήτων νέων μελών για την ανανέωση του Δ.. καθώς
και για να απομακρυνθούμε από την επίδραση και τον φόβο της πανδημίας στοχεύοντας είτε
να γίνουν οι αρχαιρεσίες με φυσική παρουσία σε κατάλληλη αίθουσα είτε να γίνει
κατάλληλη προετοιμασία για ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω πιστοποιημένου φορέα
(π.χ. «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας).
Λάβετε υπ’ όψιν, ότι η συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί θα είναι, μετά πάσης
βεβαιότητος, η επαναληπτική, όπως μέχρι τώρα κατά κανόνα συμβαίνει, γι’ αυτό και

παρακαλούμε να φροντίσετε να παρευρεθείτε κατ’ αυτήν (3/4/2022, 11:30)
τηρώντας όλα τα ισχύοντα μέτρα προστασίας από την πανδημία covid-19.
Μετά φιλικών χαιρετισμών,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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