
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/05/2011

Σήμερα 28/5/2011 έγινε γενική συνέλευση της ΠΙΕΔΚΑΡ στον συνεδριακό χώρο του

ξενοδοχείου Costa Navarino, στην Πύλο Μεσσηνίας.

Εκ των εγγεγραμμένων 76 (εβδομήντα έξι) μελών παρέστησαν τα 58 (πενήντα οκτώ)

που ήταν ταμιακώς εντάξει.

Διαπιστωθείσης  της  απαρτίας  έλαβε  τον  λόγο  ο  πρόεδρος  της  εταιρείας

κ.Δ.Μπάμπαλης ο οποίος ανεφέρθη στο έργο που πραγματοποιήθηκε κατά τη θητεία

του  απερχόμενου  ΔΣ  (πραγματοποίηση  πανελληνίων  συνεδρίων-παρεμβάσεις  στο

αρμόδιο υπουργείο). Ακολούθως παρουσιάστηκε από τον ταμία κ.Ι.Καλλικάζαρο ο

οικονομικός απολογισμός και αναγνώστηκε η έκθεση της εξελεκτικής επιτροπής, η

οποία και τον ενέκρινε. Μετά τα ανωτέρω το σώμα παμψηφεί και αυτό ενέκρινε τον

απολογισμό και απήλαξε κάθε ευθύνης το απερχόμενο ΔΣ.

Στη  συνέχεια  μετά  από  προτάσεις  εξελέγη  παμψηφεί  και  συνεστήθη  η  τριμελής

εφορευτική επιτροπή ως ακολούθως : Βλασερός Ιωάννης, Γράσος Χαράλαμπος και

Μαζαράκης Ανδρέας.

Αναγνώστηκε  το  συνταχθέν  από  τον  γενικό  γραμματέα  κ.Φούσα  Στέφανο

ψηφοδέλτιο το οποίο και προσαρτάται στο παρόν πρακτικό. 

Στο σημείο αυτό της διαδικασίας κατετέθη γραπτή ένσταση από τον κ.Πισιμίση και

προφορική από τον κ.Βογιατζή που αφορούσε την απόρριψη των υποψηφιοτήτων

τους μετά από απόφαση του ΔΣ.

Επί των ενστάσεων αυτών έγιναν τοποθετήσεις τόσο από την εφορευτική επιτροπή

όσο και από αρκετά μέλη της ΓΣ. Τελικά διαμορφώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία

οι ακόλουθες τρείς προτάσεις: 

1. Διενέργεια άμεσα εκλογών με το συνταχθέν από τον γενικό γραμματέα και

εγκριθέν από το ΔΣ ψηφοδέλτιο.

2. Διενέργεια άμεσα εκλογών με ψηφοδέλτιο το οποίο να περιέχει και τους δύο

συναδέλφους που υπέβαλαν ένσταση και

3. Αναβολή των εκλογών  και  διενέργειά  τους  στην έδρα της  εταιρείας  εντός

ευλόγου χρονικού διαστήματος προκειμένου α) να εγγραφούν όσο το δυνατόν

περισσότερα μέλη στην εταιρεία δοθείσης της μεγάλης αυξήσεως του αριθμού

των  νέων  διευθυντών  και  β)  να  δοθεί  η  δυνατότητα  υποβολής  και  άλλων

υποψηφιοτήτων.



Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν: 

 1η πρόταση: ψήφοι 5

 2η πρόταση: ψήφοι 15

 3η πρόταση: ψήφοι 38

Κατόπιν των ανωτέρω λύθηκε η συνεδρίαση με την απόφαση αναβολής των εκλογών

και εξουσιοδότησης του Δ.Σ. για τον προγραμματισμό του Ετήσιου Συνεδρίου της

ΠΙΕΔΚΑΡ  και  την  εκλογή  κατά  τη  διάρκεια  του  νέου  Δ.Σ.  και  Εξελεγκτικής

Επιτροπής.
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