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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ 

ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
 
 

 
                    3 Μαρτίου 2020 
 
 

 Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σ.Ι. ενημερώνει τα Μέλη του και κάθε άλλο 
ενδιαφερόμενο, ότι η τελική ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ κατά την οποία εκτός των 
άλλων, θα διεξαχθούν και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ (Διοικητικού Συμβουλίου) 
και ΕΕ (Ελεγκτικής Επιτροπής) όσον αφορά την κεντρική διοίκηση του Συνδέσμου, καθώς 
και ΔΕ (Διοικουσών Επιτροπών) αναφορικά με τα Παραρτήματα Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας, θα είναι η 20η  Ιουνίου 2020, ημέρα Σαββάτου (09:300 έως 13:00) και θα 
λάβει χώρα στο Α/Δ  Δεκελείας, όπως και σε χώρους που θα καθορίσουν οι Διοικούσες 
Επιτροπές των Παραρτημάτων για τα μέλη της κάθε περιφέρειας.  

 
Η ετήσια ΓΣ συγκαλείται βάση του Καταστατικού μας (Άρθρα 10 και 20) και του 

Κανονισμού Οργάνωσης Λειτουργίας μας (Άρθρα 13 και 14).  
 
Για την ανάδειξη νέου ΔΣ, ΕΕ του Συνδέσμου και ΔΕ των Παραρτημάτων, 

παροτρύνουμε τα μέλη να υποβάλλουν όσο το δυνατόν περισσότερες υποψηφιότητες, 
ώστε να συνεισφέρουμε στην περαιτέρω πορεία του Συνδέσμου για υλοποίηση των 
καταστατικών μας  στόχων, δράσεων και σκοπών.  

 
Τα μέλη που επιθυμούν να είναι  υποψήφια για το ΔΣ, την ΕΕ, και τις ΔΕ των 

Παραρτημάτων, οφείλουν  να  το δηλώσουν εγγράφως στο ΔΣ, και στις ΔΕ των δύο 
Παραρτημάτων, μέχρι 15 Μαι. 2020 (24:00).  

 
Λεπτομέρειες διεξαγωγής της ΓΣ και των Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων 

Διοίκησης & Ελέγχου του Συνδέσμου και των Παραρτημάτων, μπορείτε να βρείτε στο 
Καταστατικό και στον Κανονισμό Οργάνωσης Λειτουργίας (προαναφερθέντα άρθρα) που 
είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Συνδέσμου: http://www.ikaros.net.gr.  Για τυχόν επί 
πλέον πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με όλα τα μέλη του ΔΣ του 
Συνδέσμου και των ΔΕ των Παραρτημάτων Μακεδονίας και Θεσσαλίας. 

 
Εάν η πανδημία συνεχίζεται, θα μετατεθεί χρονικά και αναλόγως της κατάστασης η 

σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όπως και των Αρχαιρεσιών. 
 

Με εκτίμηση, 
 
           Ο                Ο 
           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        
         
     Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.         Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. 
   Ευάγγελος Γεωργούσης             Κοσμάς Βούρης 
     Επίτιμος Δκτης ΔΑΕ 
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