ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο με την
απόφαση που έλαβε στις 02.02.2021, καλεί τους κ.κ. εταίρους του Συνεταιρισμού σε έκτακτη
Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 4η Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00 από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική
παρουσία του εκάστοτε εταίρου στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της έκτακτης κατάστασης
και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού
COVID-19.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ




Διοικητικός Απολογισμός 2018 – 2021,
Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου,
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των Οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο –
Εποπτικό Συμβούλιο).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί εξ αποστάσεως, χωρίς
άλλη πρόσκληση την 11.03.2021την ίδια ώρα και ημέρα, με τα ίδια θέματα και σε περίπτωση
πάλι μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την 18.03.2021 την ίδια ώρα και ημέρα, χωρίς άλλη
πρόσκληση , εξ αποστάσεως, με τα ίδια θέματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα Μέλη του που συνέρχονται σε
τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα Μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση
αυτοπροσώπως. Το δικαίωμα ψήφου υπολογίζεται αποκλειστικά μόνον επί των υποχρεωτικών
Συνεταιριστικών Μερίδων. Δεν δύναται να παρίσταται, δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική
Συνέλευση και δεν δύναται να αναδειχθεί ως Μέλος του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου
όποιο Μέλος του Συνεταιρισμού δεν έχει αποπληρώσει ολοσχερώς έως την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σε σχέση με το έτος σύγκλησης της Γενικής
Συνέλευσης την αξία όσων υποχρεωτικών και τυχόν προαιρετικών Συνεταιριστικών Μερίδων
αντιστοιχούν στο μέτρο συμμετοχής του ενός αντιπροσώπου ανά τρία (3) ασφαλιζόμενα
λεωφορεία οχήματα, του οποίου ο Συνεταίρος πρόκειται να κάνει χρήση, εφόσον στο
Συνεταιρισμό ασφαλίζει πλείονα του ενός λεωφορεία οχήματα, καθώς και όποιο Μέλος του
Συνεταιρισμού δεν είναι απολύτως ενήμερο και δεν τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους
διακανονισμού αποπληρωμής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως των οικονομικής και
οιασδήποτε άλλης φύσεως υποχρεώσεών του έναντι του Συνεταιρισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με δεδομένο το διαδικτυακό προγραμματισμό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του
Συνεταιρισμού, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις διευθύνεις e-mail, στις οποίες
επιθυμείτε, να παραλάβετε τον ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύνδεσμο, για την είσοδο και
συμμετοχή σας στο διαδικτυακό περιβάλλον της Γενικής Συνέλευσης, έως και την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως και ώρα 16.00, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση : pa_gm@genpan.gr.
Η ψηφοφορία για την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου
από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, θα διεξαχθεί κατ’ επιλογήν εκάστου Συνεταίρου είτε,
με αυτοπρόσωπη παρουσία στην φυσική ψηφοφορία που θα διαξαχθεί στα γραφεία του
Συνεταιρισμού (Βουλής 7-Αθήνα, Μέγαρο Μπολάνη 1ος όροφος) την ημέρα
πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, είτε, εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική ψηφοφορία,
μέσω του αξιόπιστου παρόχου ΄Electobox΄.
Οι Συνεταίροι μπορούν να ενημερωθούν για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκλογική
διαδικασία στον εξής διαδικτυακό σύνδεσμο: https://electobox.com/el/odhgies-eklogwnme-barh και περαιτέρω ενημερώνονται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού έχει
μεριμνήσει ώστε να λάβει αυξημένα μέτρα ελέγχου ασφαλείας της διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια αυτής.
Αθήνα, 25.02.2021
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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