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ΜΕΛΗ ΣΕΚ 
 

 

                                                                                                                                                                                   

Θέµα: «Πρόσκληση για σύγκληση εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων 

µελών του ΣΕΚ στις 16-6-2021 µε θέµα ηµερήσιας διάταξης την διεξαγωγή εκλογών προς 

ανάδειξη νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής του 

ΣΕΚ». 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΚ, σε συνέχεια της από 24.2.2021 απόφασής του  για 

παράταση της θητείας του ΔΣ του ΣΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 72  του Ν.4756/26.11.20, στη 

συνεδρίασή του στις 28 Απριλίου 2021 αποφάσισε τη σύγκληση εκλογικής Γενικής Συνέλευσης 

των αντιπροσώπων των µελών του για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών προς ανάδειξη των νέων 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του. 

 

Για τον σκοπό αυτό προσκαλούµε τα µέλη του Συνδέσµου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) σε 

εκλογική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουνίου 2021 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.µ. µε 

φυσική παρουσία, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών & ∆ασικών Οικοσυστηµάτων ΕΛΓΟ-

«∆ΗΜΗΤΡΑ», Τέρµα Αλκµάνος, 11528, Ιλίσια, Αθήνα , Τηλ: 210 5237919, για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της Ηµερήσιας διάταξης, όπως ορίστηκε από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το καταστατικό του ΣΕΚ. 

 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 8 παράγραφος 1 του καταστατικού του ΣΕΚ για την απαρτία απαιτείται 

το ½ των ταµειακά και οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την 

πρώτη σύγκληση, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο 

την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας ( 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021)  και µε τα ίδια θέµατα 

της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση υπάρχει απαρτία, οποιοσδήποτε 

και αν είναι ο αριθµός των παριστάµενων µελών. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 

1. Ενηµέρωση  για την µέχρι σήµερα πορεία του Συνδέσµου  

2. Εκλογή προεδρείου  

3. ∆ιοικητικός και Οικονοµικός απολογισµός του ∆.Σ. από 1/1/2017-31/12/2020 

4. Απαλλαγή από την ευθύνη των µελών του ∆.Σ. 

5. Έγκριση ισολογισµού και προϋπολογισµού εποµένου έτους 

6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής 

7. Εκλογή  νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΚ λόγω λήξης της θητείας 

τους για χρονική διάρκεια 4 ετών. 

8. Εκλογή  Ελεγκτικής Επιτροπής για χρονική διάρκεια 4 ετών. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι αρχαιρεσίες θα διενεργηθούν κατά την διαδικασία και το σύστηµα που ορίζουν οι διατάξεις 

των άρθρων του καταστατικού του ΣΕΚ, από τριµελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από 

τη Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόµενος από τα µέλη της. Εκλέγεται 

επίσης ένα αναπληρωµατικό µέλος. 

 

Τα µέλη της ελεγκτικής Επιτροπής δεν µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ή την  Εφορευτική Επιτροπή. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν οι αντιπρόσωποι των µελών του ΣΕΚ που 

ορίστηκαν ή εκλέχτηκαν σύµφωνα µε το καταστατικό τους αλλά και τα φυσικά µέλη  και 

διατηρούν την ιδιότητα αυτή κατά την ηµέρα της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΚ. 

 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 8 του καταστατικού παράγραφος 1 η Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου 

απαρτίζεται από όλα τα ταµειακώς εντάξει τακτικά µέλη του Συνδέσµου. Ταµειακώς εντάξει 

είναι τα µέλη που έχουν πληρώσει την εισφορά για το 2020. Η καταβολή των οφειλόµενων 

εισφορών  µπορεί  να  γίνει µέχρι και  την προηγούµενη ηµέρα της  Γενικής Συνέλευσης  (15-6-

2021 ηµέρα  Τρίτη  και ώρα 14.00 µ.µ) µε απόδειξη κατάθεσης σε Τράπεζα.  

Ο αριθµός Τραπεζικού λογαριασµού του ΣΕΚ, για συµπλήρωση τυχόν υποχρέωσής τους είναι 

Τράπεζα Πειραιώς:  GR 2301720430005043038335650. 

 

Υπενθυµίζουµε ότι η ετήσια εισφορά ανά αντιπρόσωπο είναι 100€. 

- Οι πρωτοβάθµιες οργανώσεις µετέχουν µε δύο αντιπροσώπους  

- Οι δευτεροβάθµιες οργανώσεις µετέχουν µε  τρεις αντιπροσώπους  

- Οι τριτοβάθµιες οργανώσεις µετέχουν µε  τέσσερις αντιπροσώπους 

 

Για την συµµετοχή των Αντιπροσώπων σας στην ψηφοφορία θα πρέπει εφόσον δεν µας έχετε 

ήδη κοινοποιήσει, να µας κοινοποιήσετε το πρακτικό ορισµού των εκπροσώπων µε τα πλήρη 

στοιχεία τους. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για το ∆.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβληθούν 

µέχρι την ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΣΕΚ (Μάρνη 34, Τ.Κ. 

10432, Αθήνα).  

 

Κάθε αντιπρόσωπος κατά την ψηφοφορία πρέπει να έχει µαζί του την αστυνοµική του 

ταυτότητα, ή άλλο δηµόσιο έγγραφο, το οποίο θα αποδεικνύει την ταυτότητά του. 

 

Η δαπάνη µετακίνησης των αντιπροσώπων θα καλυφθεί από τα µέλη που ορίζουν τους 

αντιπροσώπους. 

 

 


