
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ως μελη της Ελληνικης Κοινοτητας Μειζονος Μοντρεαλ και ενας από τους υπογαψαντες τον   
καταλογο των μελων  που δια χειρος κατετεθει στα κεντρικα γραφεια της Ελληνικης 
Κοινοτητας στο Μοντρεαλ στις 28 Δεκεμβριου, 2018 από δυο αλλα μελη του οργανισμου,  
οπου 106 μελη της Κοινοτητας απετησαμε από τα μελη του διοικητικου Συμβουλιου, την 
ανακοινωση για την διοργανωση Εκτακτης Γενικης Συνελευσης εκ μερους της Ελληνικης 
Κοινοτητας Μειζονος Μοντρεαλ, και την συγκληση αυτης εντος 30 ημερων από την 
καταθεση της αιτησης, με σκοπο να προσκληθουν  τα μελη να παραβρεθουν και να 
εκλεξουν τα 5 μελη της  εξελεγκτικης  επιτροπης και δυο επιπλεων αναπληροματικα μελη 
της επιτροπης συνολο 7) επτα.  Επειδη το διοικητικο Συμβουλιο δεν απαντησε εντος των 
χρονικων οριων που καθοριζει το αρθρο 352 του αστικου κοδικα του Καμπεκ, που επιβλεπει 
την σωστη λειτουργια οργανισμων μη κερδοσκοπικου χαρακτηρα, όπως είναι και η 
Ελληνικη Κοινοτητα Μειζονος Μοντρεαλ που εχει οργανωθει και είναι κατω από την 
εποπτια του επιχειριματικου βουλευματος της επαρχιας του Κεμπεκ, εμεις τα μελη που 
ζητησαμε αυτή την Εκτακτη Γενικη Συνελευση και που το διοικητικο συμβουλιο του 
οργανισμου δεν θεωρεισε υποχρεωση του να ανταποκριθει εντος των 21 ημερων που 
καθοριζετε από τους νομοθετες της βουλης του Κεμπεκ Αποφασησαμε και αποδεχομαστε το 
δικαιομα που πας απονεμει το αρθρο 352 του Αστικου κοδικα του Κεμπεκ, και από την 
Παρασκευη 25 Ιανουαριου , 2019 σας ανακοινονουμε την αποφαση μας  και προσκαλουμε 
τα μελη της Ελληνικης Κοινοτητας Μειζονος Μοντρεαλ να παραβρεθειτε στην αιθουσα στο 
υπογειο χωρο του Ιερου Ναου του Ευαγγελισμου Της Θεοτοκου στο 777 Saint Roch Street 
Montreal  στις 10 Φεβρουαρίου 2019 3:00 μμ σε αυτή την Εκτακτη Γενικη Συνελευση με την 
ακολουθη Ημερισια διαταξη: 

ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 

1. Εναρξη της Συνελευσης  
2. Επιβεβαιωση απαρτιας 
3. Προσευχη 
4. Εκλογη Προεδρου και Γραμματεα της  συνελευσης 
5. Eκλογή Εξελεκτικης Επιτροπής συμφονα με τους εσωτερικους κανονισμους 
6. Ερωτισεις μελων και απαντισεις από μελος της οργανωσης της συνελευσης 
7. Κλεισημο της συνελευσης 


