
    
 

 

                                                                       

 

2 Ιουνίου 2020 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΧΕΤΙ 

Ανακοινώνεται ότι, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Νοτιοαφρικανικού Ελληνικού Εκπαιδευτικού και Τεχνικού 

Ινστιτούτου (ΣΑΧΕΤΙ), Civin Drive, Senderwood,  θα  πραγματοποιηθεί  την  Τρίτη 30  Ιουνίου 2020  στις 18:00 και θα  διεξαχθεί 

εξ αποστάσεως μέσω των Ομάδων (Teams) της Microsoft με ημερήσια διάταξη την εξής: 

1. Να διαπιστώσει κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της απαρτίας των μελών. 

2. Να εξετάσει και να εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιουνίου 2019 και να 

ασχοληθεί με τα θέματα που προκύπτουν από τα πρακτικά. 

3. Να εξετάσει και να εγκρίνει τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιουνίου 2019 και να ασχοληθεί με  

τυχόν θέματα που προκύπτουν από  τα πρακτικά. 

4. Να παραλάβει την αναφορά  του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τις δραστηριότητες από την προηγούμενη 

συνεδρίαση και να ασχοληθεί με τυχόν θέματα που προκύπτουν από αυτήν. 

5. Να παραλάβει και να εξετάσει, τον εγκεκριμένο από Ορκωτό Λογιστή  Ισολογισμό Εσόδων /Εξόδων  για το ημερολογιακό 

έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και να εξετάσει τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από αυτόν. 

6. Να διορίσει Ορκωτούς Λογιστές και να καθορίσει τις αποδοχές τους για το επόμενο έτος. 

7.  Να εξετάσει και να εγκρίνει, με ή χωρίς τροποποίηση, τα ακόλουθα ψηφίσματα  : 

7.1.  Ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε το θέμα, είναι της άποψης ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, λόγω των 

αναγκαίων απαγορευτικών μέτρων,  δεν είναι εφικτό ή πρακτικό να διεξαχθούν εκλογές με μυστική ψηφοφορία, 

όπως απαιτείται από τα άρθρα 16.1.1. και 16.1.2. του Καταστατικού και 

7.2. Ότι η εκλογή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΧΕΤΙ, σύμφωνα με τα Άρθρα   16.1.1. και 16.1.2. του 

Καταστατικού, αναβάλλεται μέχρι την  ημερομηνία εκείνη που είναι πρακτικά δυνατή μετά την άρση των αναγκαίων 

απαγορευτικών μέτρων,  τα  οποία επί του παρόντος καθιστούν τη διεξαγωγή μεγάλων συνεδριάσεων νομικά μη 

δυνατή και 

7.3. Ότι  παρά τις διατάξεις του άρθρου 16.10. του Καταστατικού  τα τωρινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που 

εκλέχθηκαν στις 13 Ιουνίου 2018 , θα εξακολουθήσουν να ενεργούν με πλήρη εξουσία μέχρις ότου εκλεγούν τα νέα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

8.  Να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο θέμα  στο πλαίσιο της συνέλευσης.  

 

 

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
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