
  
 

 
Αριθμός Πρωτ:  586/2021                            Νέα Ιωνία Αττικής 22 Δεκεμβρίου 2021 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου 

των Φίλων της Ι.Μ. Ξενοφώντος Αγίου Όρους 

 

Αγαπητοί Φίλοι και Μέλη του Συλλόγου μας, 

Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε !! 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου με την ευλογία του Γέροντά μας έχει προγραμματίσει συν Θεώ να 

εορτάσουμε τον προστάτη του Συλλόγου μας “ΟΣΙΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ” τον Συγκλητικό, στο 

Μετόχι της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος στη Νέα Ιωνία, το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022. 

Η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί από τον Γέροντά μας και Πατέρες της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος 

στον Ιερό Ναό των Οσίων Αγιορειτών Πατέρων και θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας στην 

αίθουσα του Μετοχίου και η Γενική Συνέλευση των μελών.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 11 του Καταστατικού συγκαλεί την ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση και προσκαλεί όλα τα τακτικά Μέλη το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 

2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Συλλόγου και συγκεκριμένα στην αίθουσα του 

Μετοχίου, επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 22, στη Νέα Ιωνία, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

τα παρακάτω: 

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης. 

2. Χαιρετισμός - Ομιλία του Γέροντά μας ή εκπροσώπου της Ι.Μ. Ξενοφώντος. 

3. Απολογισμός πεπραγμένων 2021 και Προγραμματισμός του επόμενου έτους. 

4. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2021. 

5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

6. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή Δ.Σ για την διαχείριση του οικονομικού έτους 2021. 

7. Διάφορα Θέματα. 

8. Εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, για διεξαγωγή αρχαιρεσιών προς ανάδειξη 
νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής. 



  
 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, η 

Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την Κυριακή 30/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

χωρίς αποστολή νέας πρόσκλησης. 

Μέλη τα οποία κωλύονται μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γ. Σ. από άλλο μέλος με έγγραφη 

εξουσιοδότηση, όπως ορίζεται από το άρθρο 8 του Καταστατικού. Κάθε μέλος μπορεί να 

αντιπροσωπεύσει μέχρι δύο μέλη. 

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσουν οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των 
μελών του νέου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Καταστατικού. Η διάρκεια της ψηφοφορίας θα ορισθεί από την Εφορευτική Επιτροπή, με 
ενδεικτική ώρα λήξης την 17.00 μ.μ.  

Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλλουν στο Δ.Σ. σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι την 
29/12/2021. 

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς ενήμερα 

Μέλη του Συλλόγου. Το ποσό των είκοσι ευρώ (20€) της ετήσιας συνδρομής μπορεί να 

καταβληθεί στον Ταμία του Συλλόγου μας στο Μετόχι μέχρι την ημέρα της Γενικής  Συνέλευσης, 

ή να γίνει κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω Τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου μας:    

α) ALPHABANK              GR70 0140 1960 1960 0210 1087 376  

β) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    GR33 0110 1500 0000 1500 1111 804 

γ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR54 0171 0410 0060 4115 4715 851 

Κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις αρχαιρεσίες θα τηρηθούν πιστά οι 

οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Γ.Γ.Π.Π. για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-

19 και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως χρήση μάσκας και αντισηπτικού, 

καθώς και τήρηση αποστάσεων μεταξύ των παρευρισκομένων. 

Εκτός από την παρούσα πρόσκληση η οποία θα αποσταλεί στα μέλη, το πρόγραμμα της Γενικής 

Συνέλευσης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου https://www.filoixenofontos.gr/, 

όπως επίσης σε έντυπη ανακοίνωση στην έδρα του Συλλόγου μας (στο Μετόχι της Ι.Μ. 

Ξενοφώντος), επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 22, στη Νέα Ιωνία Αττικής. 

        Με αγάπη Χριστού 

 

https://www.filoixenofontos.gr/

