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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στη συνεδρίασή του, στις 20/04/2022 αποφάσισε, σε 

εφαρμογή του αρ. 10 του Καταστατικού του Συλλόγου αλλά και της απόφασης της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης της 03/04/2022, την σύγκλιση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης την Κυριακή στις 

08/05/2022, ώρα 11.00 π.μ, με φυσική παρουσία των μελών στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 

του πρώην Δημαρχείου Παλαιάς Πεντέλης (Ηγ. Μακρυγιάννη 2, Πεντέλη, ΤΚ:15236). 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Τετάρτη 11/05/2022, ώρα 

19.30μμ, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η ημερήσια διάταξη της ΓΣ περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα: 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης 

2. Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού, για αλλαγή της έδρας, δικαιώματος εγγραφής 

μελών και από μη κατοίκους Δήμου Πεντέλης και λοιπών άρθρων  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Απαρτία - Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 50% και ενός μέλους, των ταμειακώς 

εντάξει μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού η απόφαση τροποποίησης απαιτεί 

πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.  

2. Ταμειακώς εντάξει είναι τα μέλη που θα έχουν καταβάλει όλες τις οφειλόμενες συνδρομές τους 

μέχρι και του 2021 καθώς και οι εγγραφέντες το 2022 με πληρωμένη την αντίστοιχη συνδρομή. 

3. Το υφιστάμενο Καταστατικό του Συλλόγου μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του 

Συλλόγου (www.epentelimas.gr). 

4. Καταβολή Εισφορών 2020, 2021 & 2022. Τα ιδρυτικά μέλη που επιθυμούν να λάβουν μέρος 

στην ΓΣ θα πρέπει να καταβάλλουν τις εισφορές τους για τα έτη 2020 και 2021 (€30 κατ’ έτος) 

και να αποστείλουν τα παραστατικά κατάθεσης στο mail του Συλλόγου. Κατόπιν απόφασης της 

ΓΣ της 3/4/2022 η ετήσια συνδρομή για το 2022 ανέρχεται στα €10 ευρώ. Οι εισφορές 

καταβάλλονται με e-banking στην ALPHA BANK στον λογαριασμό του Συλλόγου με IBAN GR23 

0140 1700 1700 0200 2016 886 και εναλλακτικά σε μέλος του ΔΣ του Συλλόγου κατόπιν 

προσυνεννόησης. 

5. Εγγραφή Νέων Μελών 
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Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου και να λάβουν μέρος 

στην ΓΣ, θα πρέπει, σύμφωνα με το αρ. 4 του Καταστατικού, να: 

• Κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης εγγραφής από την ιστοσελίδα του Συλλόγου τον 

σύνδεσμο (https://www.epentelimas.gr/index.php/syllogos-meli/) 

• Συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης 

• Αποστείλουν την αίτηση στο epentelimas@gmail.com 

• Να καταθέσουν στον λογαριασμό του Συλλόγου στην ALPHA BANK, με IBAN GR23 0140 1700 

1700 0200 2016 886, το ποσό της συνδρομής του 2022.  

Η αίτηση εγγραφής και το παραστατικό κατάθεσης της συνδρομής του 2022 πρέπει να 

αποσταλεί το αργότερο ένα 24ωρο πριν την έναρξη της ΓΣ. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε στείλτε μήνυμα στο email του Συλλόγου.  

 

Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Π. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 
 

Ζύγρας Νέστωρ 

 
 

Αποστολίδης Κων/νος 
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