
 

haf.sasi@yahoo.gr ΤΗΛ-FAX: 210 3645821 www.ikaros.net.gr 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 6983512407 - ΕΦΟΡΟΣ Δ.ΣΧ.: 6983523560 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 6983500004 - ΤΑΜΙΑΣ 6983490502 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

                                                                                                                                Αθήνα 10 Ιουνίου 2020 
ΠΡΟΣ: ΔΣ/Σ.Α.Σ.Ι./ «ΙΚΑΡΟΣ» 
ΚΟΙΝ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ της 7ης Συνεδρίασης στις 18-5-2020 περί έκτακτης σύγκλησης 
Γενικής Συνέλευσης ηλεκτρονικώς, ο Γραμματέας του Συνδέσμου Απτχος (Ι) ε.α. Κοσμάς Βούρης, 
απέστειλε σχετική ανακοίνωση στα μέλη του Συνδέσμου, αιτούμενος την έγκριση ή μη, της παράτασης της 
θητείας του ΔΣ. 
 
 Πιο συγκεκριμένα: 
  α. Η σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό του Συνδέσμου και τον 
Κ.Ο.Λ. διαδικασίες, ορισθείσα αρχικά, σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ήταν η 20η Ιουνίου 2020. 
  β. Με σχετική απόφαση του ΔΣ, προηγούμενης Συνεδρίασης αυτού, καθορίστηκε να 
επαν-εξεταστεί η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, στην προαναφερόμενη ημερομηνία, 
αναλόγως των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας – ομαδικών εκδηλώσεων/συναθροίσεων, ένεκα 
πανδημίας εκ του covid-19. 
  γ. Κατά την 7η Συνεδρίαση / 2020, ως προαναφέρθηκε, το ΔΣ αποφάσισε την έκτακτη 
σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ηλεκτρονικώς (μέσω e-mail), επειδή εκτίμησε ότι δεν θα επιτραπεί, ένεκα 
κυβερνητικών μέτρων, η προγραμματισμένη σύγκληση με φυσική παρουσία των μελών. 
  δ. Ο Γραμματέας, με την προαναφερθείσα ανακοίνωση που απέστειλε σε όλα τα 
ενεργά μέλη (όσα κατεγράφησαν μέχρι την 31-12-2019), ζήτησε να απαντήσουν αυτά ηλεκτρονικώς μέχρι 
9-6-20, αν συμφωνούν ή όχι, με την παράταση της θητείας του ΔΣ, προκειμένου να συνεχίσει να διοικείται 
ο Σύνδεσμος απρόσκοπτα, μέχρι 31-12-2020, ημερομηνία δηλαδή μέχρι την οποία ενδεχομένως να έχουν 
αρθεί οι περιορισμοί ένεκα covid-19. 
  ε. Η παράταση της θητείας του ΔΣ, ανήκει δικαιοδοτικά στη Γ.Σ (άρθρο 10, παρ. 4α) : 

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σοβαρούς λόγους να παρατείνει τη θητεία του ΔΣ μέχρι ένα έτος» 
  στ. Τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας ηλεκτρονικώς ψηφοφορίας των μελών του 
Συνδέσμου, η οποία ολοκληρώθηκε στις 9 Ιουνίου 2020 (24:00), έχουν ως ακολούθως: 
 
                                          ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΝ 31-12-2019: 188 
                                          ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ «ΝΑΙ» (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ): 117 
                                          ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ «ΟΧΙ» (ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ): 1 
                                          ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: 62,23% (άνω του 50%+1) 
                                          ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ; 0,53% 
                                          ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ: 37,76% 

 
  ζ.  Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως η υφιστάμενη την 20-5-2020 (ως ακολούθως) 
σύνθεση του ΔΣ, να αποδεχθεί και να εγκρίνει (τυπικά), την παράταση της θητείας της, μέχρι 31-12-
2020: 
 
                              Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης/Πρόεδρος 
                              Απτχος (ΕΑ) ε.α. Παναγιώτης Κατσαρός/Αντιπρόεδρος 
                              Απτχος (Ι) ε.α. Χαράλαμπος Χειράκης/Έφορος Δημοσίων Σχέσεων 
                              Απτχος (Ι) ε.α. Κοσμάς Βούρης/Γραμματέας 
                              Απτχος (Ι) ε.α. Χρήστος Διαμαντίδης/Μέλος 
                              Απτχος (ΜΗ) ε.α. Αχιλλέας Λέλλας/Ταμίας 
                                           Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης/ Μέλος 
 

Για την βεβαίωση της ενημέρωσης και των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικώς συγκληθείσης Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης 

 
 
 

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Κοσμάς Βούρης 
Γραμματέας Σ.Α.Σ.Ι. / «ΙΚΑΡΟΣ» 
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