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Α.ΑΚ.Ε./Α.Π. 3146/10-2-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

35  ης      Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ        Α.ΑΚ.Ε.  

Σύμφωνα με τα Άρθρα 6 και 7 του εν ισχύ Καταστατικού της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε.)

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Όλα  τα  ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  της  στην  35η ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  και  ώρα  18:00  σε
τηλεδιάσκεψη (εφαρμογή ΖΟΟΜ), με τα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Χαιρετισμός Προέδρου.
2. Πεπραγμένα Α.ΑΚ.Ε. 2020.
3. Απολογισμός προηγουμένου έτους 2020 - Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους 2021.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Ψηφοφορία  για  Έγκριση  Διοικητικών  Πεπραγμένων,  του  Οικονομικού
Απολογισμού - Ισολογισμού 2020, του Προϋπολογισμού 2021 και Απαλλαγή του Δ.Σ.
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για τα οικονομικά και διοικητικά
πεπραγμένα έτους 2020.
6. Αρχαιρεσίες 2021 για την Εκλογή 7 Τακτικών και 5 Αναπληρωματικών Μελών
του  Δ.Σ.  της  Α.ΑΚ.Ε.  ως  και  3  Τακτικών  και  2  Αναπληρωματικών  Μελών  της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
7. Απόψεις - Εισηγήσεις Μελών Α.ΑΚ.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ Δ.Σ.-Ε.Ε., ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2021

Αγαπητά Μέλη,

Α) Κατά  την  33η Τακτική  Γενική  Συνέλευση  της  Α.ΑΚ.Ε.,  στην  1η.03.2019,
διενεργήθηκαν  Αρχαιρεσίες,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  9  και  12  του  Καταστατικού
Α.ΑΚ.Ε. και εξελέγη η Νέα Διοίκηση αυτής, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η
Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) για τη 2ετία 2019-2021, των οποίων η θητεία λήγει στην
1η.03.2021.

Β) Βάσει  του  άρθρου  27,  του  ν.4753/18.11.2020,  παρέχεται  η  δυνατότητα
διεξαγωγής  Γενικής  Συνέλευσης  οποιουδήποτε  νομικού  προσώπου  ή  οποιασδήποτε
νομικής οντότητας, με τηλεδιάσκεψη, το περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης, καθώς
και  η  δυνατότητα  λήψης  αποφάσεων  των  Δ.Σ.  με  ενεργό  θητεία,  των  νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με τηλεδιάσκεψη και ημερομηνία λήξης την 28η.02.2021.



Γ) Επίσης,  βάσει  του  άρθρου  54  του  ίδιου  ν.4753/18.11.2020,  παρέχεται  η
δυνατότητα παράτασης της θητείας των Δ.Σ. και λοιπών καταστατικών οργάνων των
σωματείων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και έπ. του
Αστικού Κώδικα, ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας συνεπεία του κορωνοϊού  COVID-19, εφόσον έχει λήξει ή λήγει η θητεία τους
αυτή,  έως  30  Απριλίου  2021  κατόπιν  Υπουργικής  απόφασης,  η  οποία  μέχρι
κοινοποίησης της παρούσης πρόσκλησης δεν έχει εκδοθεί.

Δ) Στη συνέχεια αυτών, το άρθρο 97 του Αστικού Κώδικα, ως προς τη δυνατότητα
αποφάσεων  της  συνέλευσης  σωματείων, προβλέπει  ότι  «…  αν  τα  μέλη  νομικού
προσώπου/σωματείου συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί
απόφαση και χωρίς τη συνέλευση των μελών.».  

Ε) Λόγω των υφιστάμενων,  το  παρόν χρονικό  διάστημα,  μέτρων προστασίας  της
δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19,
ειδικότερα δε των μέτρων αναστολής των συναθροίσεων ατόμων,  δεν είναι δυνατή η
διεξαγωγή Αρχαιρεσιών της Α.ΑΚ.Ε. με  φυσική παρουσία-μυστική ψηφοφορία των
μελών (άρθρο 6, Καταστατικού Α.ΑΚ.Ε.) για την εκλογή της νέας Διοίκησης Α.ΑΚ.Ε.

ΣΤ) Με  βάση  τα  ανωτέρω,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  εκτιμώντας  ότι  δεν
προοιωνίζεται τους προσεχείς μήνες η άρση των μέτρων αναστολής των συναθροίσεων
μεγάλου αριθμού ατόμων λόγω των κινδύνων διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19,
κατά την 379η/10.02.2021 συνεδρίασή του, κρίνοντας ωστόσο σκόπιμο να εφαρμόσει στο
μέτρο του δυνατού τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της για την εύρυθμη λειτουργία
της Α.ΑΚ.Ε., Αποφάσισε:

α. Να  συγκαλέσει  την  35η Τακτική  Γενική  Συνέλευση  Α.ΑΚ.Ε.  σε
τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 26.02.2021,  προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων
ημερήσιας διατάξεως παρούσας Πρόσκλησης,

β. Να αιτηθεί από τα  ενεργά  Τακτικά Μέλη της Γενικής  Συνέλευσης,  με ή
/και  χωρίς  τη  συμμετοχή  τους  στη  σύγκλισή  της,  κατά  το  άρθρο  97  του  Αστικού
Κώδικα, την έγκριση πρότασης 1/παράτασης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και 2/ σύγκλισης
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά το άρθρο 8 του Καταστατικού Α.ΑΚ.Ε. και το
σκεπτικό των παραγρ. Α) έως και ΣΤ) ανωτέρω, για τη διενέργεια των προβλεπόμενων
Αρχαιρεσιών εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, εφόσον αρθούν τα υγειονομικά
μέτρα αναστολής συναθροίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.   

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ Δ.Σ.-Ε.Ε. και ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2021

Ζ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε. αιτείται την έγκριση της Πρότασης:

α. Παράτασης  της  ενεργού  θητείας  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  της
Εξελεγκτικής Επιτροπής μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και 

β. Τη χρονική Αναβολή των Αρχαιρεσιών 2021 και προγραμματισμό τους, στο
διάστημα που μεσολαβεί, με τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με
τα άρθρα 8 και 9 του Καταστατικού, υπό την προϋπόθεση άρσης των περιοριστικών
μέτρων συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού, για την εκλογή της Νέας Διοίκησης της
Α.ΑΚ.Ε.  



Παρακαλούνται θερμά τα ενεργά Τακτικά Μέλη Α.ΑΚ.Ε. συμμετέχοντα ή μη στη
Γενική  Συνέλευση  παρούσης  πρόσκλησης,  να  απαντήσουν  μέχρι  την  Παρασκευή
26.02.2021, ώρα 18:00 με μήνυμά τους μέσω email ή sms ή τηλεφωνικά* με  

ΝΑΙ ή ΟΧΙ για την ΕΓΚΡΙΣΗ ή ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ, αντίστοιχα, της πρότασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

α. Ε ν ε ρ γ ά  ΤΑΚΤΙΚΑ (Ιδρυτικά - Μόνιμα)  ΜΕΛΗ Α.ΑΚ.Ε. καθίστανται τα
ΜΕΛΗ με την καταβολή των Ετησίων Συνδρομών Συνολικά (30 €)  τρέχοντος και
προηγουμένου έτους.

β. Υπενθυμίζεται ο λογαριασμός της τραπέζης προς κατάθεση της συνδρομής σας για
την ενίσχυση του εθνικού σκοπού της Α.ΑΚ.Ε.:

ALPHA BANK: GR 53 0140 1010 1010 0210 1322 780

Η συμμετοχή σας στην 35η Τακτική Γενική Συνέλευση θα μας δώσει ιδιαίτερη
χαρά και θα συμβάλει θετικά στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών της Α.ΑΚ.Ε.

Με εκτίμηση
για το Διοικητικό Συμβούλιο

* ΤΗΛ. ΜΕΛΩΝ  Δ.Σ.
Πρόεδρος, Στυλιανός Αλεξόπουλος, Απτχος (Ι) ε.α., κιν. 6983523556
Α’ Αντιπρόεδρος, Ευστράτιος Τσαούσογλου, Υπτχος (Μ) ε.α., κιν. 6976897653
Γενικός Γραμματέας, Θωμάς Χατζηαθανασίου, Απτχος (Ι) ε.α., κιν. 6983501025
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