
 
 

 

Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους σε 
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είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία 
των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 
σε Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟΕ 

 

Αγαπητά Μέλη, 
 
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  (Δ.Σ.)  της  ΕΟΕ  σας  καλεί  να  παρευρεθείτε  στην  Eτήσια  Γενική 
Συνέλευση των μελών της. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) θα γίνει στο Πάρκο Τρίτση, στην αίθουσα 
«Οινοποιείο» (δίπλα στο Naturashop). 
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που θα αρχίσουν να συζητούνται στις 10:00 π.μ., είναι: 
α)   Καλωσόρισμα 
β)   Εκλογή προεδρείου Γ.Σ. 
γ)   Εγγραφή νέων τακτικών μελών Σωματείου (Άρθρο 3, παράγραφος 2 του Καταστατικού) 
δ)   Κατάθεση του ισολογισμού οικονομικού έτους 2015  
ε)   Γενικός απολογισμός πεπραγμένων 2015 
ζ)   Άλλα θέματα (Διερεύνηση δημιουργίας ΑΜΚΕ, κ. α.). 
 
Η Γ.Σ. ορίζεται αρχικά την Κυριακή 19/06/2016 και ώρα 10.00 π.μ., εφόσον υπάρξει απαρτία με 
παρουσία  του  50%  +  1  των  τακτικών  μελών  που  έχουν  εκπληρώσει  τις  οικονομικές  τους 
υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016, ώρα 10:00 π.μ. 
με τα ίδια θέματα στον ίδιο χώρο και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των  παρόντων  τακτικών  μελών  (Τα  μέλη  παρακαλούνται  να  προσέλθουν  στην 
επαναληπτική Γ.Σ. της Κυριακής 26/06/2016 και ώρα 10.00 π.μ.). 
   
       
 

      Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας 
 
             Αποστόλης Καλτσής                 Ανδρέας Νατσακάκος 
 
                                                    
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Στη πίσω σελίδα της παρούσας πρόσκλησης, παρατίθεται απόσπασμα του καταστατικού της ΕΟΕ, που 
αφορά στα τακτικά και δόκιμα μέλη και τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Ο.Ε. 
 

 Άρθρο 3ον  
 
1. Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα. 
 

2. Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα, που εκτιμούν και αποδέχονται το έργο και την 
ταυτότητα της ΕΟΕ. 
Τα δόκιμα μέλη, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να γίνουν τακτικά με την εξής διαδικασία: 

 ένα (1) χρόνο ύστερα από την εγγραφή τους, 

 στη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να έχουν επιδείξει αξιόλογη δραστηριότητα,  

 να υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο,  

 ονομάζοντας συγχρόνως δύο τουλάχιστον ταμειακώς εντάξει τακτικά  μέλη, που θα 
μπορούσαν να δώσουν συστάσεις. 

 
Η επόμενη Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις υποψηφιότητες των νέων τακτικών μελών, 
μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Τα νέα τακτικά μέλη αποκτούν δικαίωμα ψήφου από την μεθεπόμενη Γενική Συνέλευση. 
 
6. Κάθε μέλος που επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς που ορίζει το παρόν 
Καταστατικό και ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους διαγράφεται μετά από πρόταση 
του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης,  που  λαμβάνεται  με 
πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών. Τα τακτικά μέλη μετέχουν στις Γενικές 
Συνελεύσεις και υποχρεούνται: 
α) να καταβάλλουν τακτικά τις ετήσιες εισφορές τους, 
β)  να  συμμορφώνονται  με  τις  διατάξεις  του  παρόντος  Καταστατικού  και  τις  νόμιμες 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Τακτικό μέλος που δεν 
καταβάλλει τις εισφορές του προς το σωματείο, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο 
(2)  ετών,  εκπίπτει  αυτομάτως  της  ιδιότητας  του  και  μετατάσσεται  στην  κατηγορία  των 
δοκίμων.  Ανάκτηση  της  ιδιότητας  του  τακτικού  μέλους  μπορεί  να  γίνει  με  απόφαση  του 
Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από καταβολή των εισφορών που οφείλονται. 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ: Όποιο από τα δόκιμα μέλη κρίνει ότι συγκεντρώνει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και 
επιθυμεί  να  γίνει  τακτικό  μέλος  με  δικαίωμα  ψήφου,  παρακαλείται  να  συμπληρώσει  την 
συνημμένη  αίτηση  και  να  την  αποστείλει  στο  Δ.Σ.  (ταχυδρομικά,  με  φαξ  ή  με  e‐mail). 
Περισσότερες πληροφορίες στη κεντρική Γραμματεία της ΕΟΕ στην Αθήνα. 
 
 


