
Αγαπητοί συγχωριανοί, 
 
Μετά από αλλαγές, αναβολές και ακυρώσεις προγραμματισμένων και δρομολογημένων 
Αυγουστιάτικων δράσεων στο χωριό – αποτέλεσμα των δραματικών συνθηκών που 
δημιούργησαν στην περιοχή μας οι καταστροφικές πυρκαγιές – επικοινωνούμε μαζί σας με 
κύριο θέμα τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Αδελφότητας. 
 
Έτσι, μετά από απόφαση που πήραμε σε τηλεσυμβούλιο στις 03/10/2021, η Αδελφότητα των 
Απανταχού Παλουμπαίων καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα 
στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ένωσης, Πειραιώς 1, 7ος όροφος, την Κυριακή 5 
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11 π.μ.. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα γίνει, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των παρόντων μελών, την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021, στον ίδιο τόπο και 
την ίδια ώρα (απευχόμαστε αυτό το ενδεχόμενο!!). 
 
Τα θέματα της Γ.Σ. είναι 
 
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός από το Δ.Σ. 
2. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής 
3. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής 
από κάθε ευθύνη 
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για νέο Δ.Σ. και για νέα 
Ελεγκτική Επιτροπή 
5. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας για νέο Δ.Σ. και για νέα Ελεγκτική Επιτροπή 
 
Καλούνται τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, είτε για το Δ.Σ. είτε για την 
Ελεγκτική Επιτροπή, να το δηλώσουν στην Πρόεδρο (τηλ. 2106044173) ή στην Αντιπρόεδρο 
(τηλ. 2105722211) μέχρι την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021. Το Δ.Σ. ενθαρρύνει όσο το δυνατόν 
περισσότερα μέλη να θέσουν υποψηφιότητα, κυρίως άτομα νεότερων ηλικιών. 
 
Το Δ.Σ. συγχαίρει θερμά τα Παλουμπιωτάκια που πέτυχαν τους στόχους τους στις φετινές 
Πανελλαδικές εξετάσεις και τους εύχεται καλές σπουδές και προκοπή. (Παρακαλούμε να μας 
γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, ονόματα γονέων, σχολή επιτυχίας.) 
Καλούμε και τους περυσινούς επιτυχώντες, που δεν κατέστη δυνατό να βραβευτούν από την 
Αδελφότητα, να προσέλθουν στη Γ.Σ. για να τους τιμήσουμε και να τους παραδώσουμε το 
βραβείο τους. 
 

Από το Δ.Σ. της Αδελφότητας των Απανταχού Παλουμπαίων 
 


