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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ςε όλα τα μζλθ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Τορόντο ότι κα γίνει Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ
των μελϊν τθσ τθν Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, 2012 ςτισ 2:45 μ.μ. ςτο Πολυμενάκιο Πολιτιςτικό Κζντρο, 30
Thorncliffe Park Drive, Τορόντο, Οντάριο.
Ημερηςία Διάταξη
1.
Ζναρξθ
2.
Εκλογι Προεδρεφοντοσ
3.
Ζγκριςθ Πρακτικϊν τθσ προθγοφμενθσ ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ *03 Ιουνίου, 2012+
4.
Πρόταςθ μελϊν για τθν μείωςθ του αρικμοφ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ελλθνικισ
Κοινότθτασ Τορόντο *Η πρόταςθ επιςυνάπτεται].
5.
Ζγκριςθ κανονιςμοφ # 1, άρκρο # 11
6.
Λιξθ
Γεϊργιοσ Κακαρζλθσ, Γενικόσ Γραμματζασ
12 Σεπτεμβρίου 2012
Σημείωςη:

Τα πρακτικά τθσ προθγοφμενθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ κα είναι ςτθ διάκεςθ των μελϊν
τθν Παραςκευι 21 Σεπτεμβρίου, 2012 ςτθσ 12:00 μμ

Εάν δεν ζχετε ανανεώςει την ςυνδρομή ςασ, παρακαλώ τηλεφωνήςτε ςτα γραφεία τησ Ελληνικήσ
Κοινότητασ Τορόντο 416-425-2485 η επιςκεφτείτε την ιςτοςελίδα www.greekcommunity.org

________________________________________________________________________
NOTICE OF SPECIAL GENERAL MEETING
NOTICE is hereby given to all members of the Greek Community of Toronto that there will be a Special
General Meeting on Sunday, September 30, 2012 at 2:45 p.m., Polymenakion Cultural Centre, 30 Thorncliffe
Park Drive, Toronto, Ontario.
Order of Business
1.
Call to Order
2.
Election of Speaker
3.
Approval of the Minutes of the previous special General Assembly (June 3, 2012)
4.
Motion made by a group of members to reduce the size of the Greek Community of Toronto,
Board of Directors [The motion is attached].
5.
Approval of bylaw # 1 section # 11
6.
Adjournment
George Kakarelis, Secretary General
September 12, 2012
Note: The minutes of the previous Special General Meeting will be available to members for pick up on
Friday, September 21, 2012 at 12:00 p.m.
If you have not renewed your membership, please call the offices of the Greek Community of Toronto at
[416] 425-2485 or visit www.greekcommunity.org

Motion
Section 11 of the By-law is deleted and the following is substituted:
Revised
Composition, Election of Directors and Term Limits
Section 11. The Board shall consist of twenty one (21) directors who shall be elected for a term of
three (3) years by the members by personally casting a ballot in accordance with the provisions of the
Election By-Law of the Corporation. Directors shall continue in office until their successors are elected
or appointed in accordance with the provisions of the by-laws of the Corporation. A director whose
term has expired shall be eligible for re-election subject to the provisions of section 11a.

Πρόταςη
Το άρθρο 11 του καταςτατικοφ διαγράφεται και το αντικαθίςταται από το επόμενο:
Τροποποιημζνο
Σφνθεςη, εκλογή των ςυμβοφλων και περιοριςμοί θητείασ
Άρθρο 11. Το Συμβοφλιο κα αποτελείται από είκοςι-ζνα (21) ςυμβοφλουσ οι οποίοι κα εκλζγονται
για κθτεία τριϊν (3) χρόνων από τα μζλθ με προςωπικι ψιφο ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από
τουσ κανονιςμοφσ εκλογϊν του Οργανιςμοφ. Οι Σφμβουλοι κα ςυνεχίηουν τθν κθτεία τουσ ζωσ
εκλεγοφν ι διοριςτοφν οι αντικαταςτάτεσ τουσ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του Οργανιςμοφ.
Σφμβουλοσ του οποίου θ κθτεία κα ζχει λιξει κα μπορεί να επανεκλεγεί ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ
του άρκρου 11 (α).
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