Αγαπητά μας μέλη, συμπατριώτες, φίλες και φίλοι,
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης (ΕΚΓ) και του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης (ΣΕΓ)
σας προσκαλούν στις κοινές Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις τους.
Η συμμετοχή σας στην κοινή αυτή διαδικασία είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική για την ιστορική
στιγμή της Ένωσης των δύο φορέων μετά από σχεδόν 38 (τριάντα οκτώ) έτη χωριστής πορείας. Ελάτε να
κτίσουμε μαζί το μέλλον του Ελληνισμού στην Γενεύη.

Σάββατο 15.01.2022 4 μ.μ. στο Κτίριο της Κοινότητας
Νέα τοποθεσία Γενικής Συνέλευσης: SALLE POINT FAVRE
Ημερήσια διάταξη:
Avenue F.-A- Grison 6
1225 Chêne-Bourg
TAKTIKEΣ KAI EKTAKTEΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΚΓ και ΣΕΓ
-

Χαιρετισμός Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Γενεύη, κ. Αλέξανδρου ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Έναρξη Γενικών Συνελεύσεων ΣΕΓ και ΕΚΓ
Χαιρετισμός Προέδρου ΣΕΓ και Προέδρου ΕΚΓ
Ορισμός υπευθύνων των Γ.Σ.

-

ΣΕΓ: Παρουσίες ΣΕΓ
ΣΕΓ: Έγκριση πρακτικών Γ.Σ. 2019
ΣΕΓ: Απολογισμός & έγκριση οικονομικών στοιχείων και έκθεση πεπραγμένων 2019, 2020, 2021 για απαλλαγή Δ.Σ.
ΣΕΓ: Έγκριση για Ένωση με τη Κοινότητα

-

ΕΚΓ: Καλωσόρισμα μελών του ΣΕΓ στην ΕΚΓ ως νέα μέλη με δικαίωμα ψήφου
ΕΚΓ: Παρουσίες Κοινότητας
ΕΚΓ: Έγκριση πρακτικών Γ.Σ. 2019
ΕΚΓ: Απολογισμός & έγκριση οικονομικών στοιχείων και έκθεση πεπραγμένων 2019, 2020, 2021 για απαλλαγή Δ.Σ.

-

Αλλαγή ονόματος από ΕΚΓ σε ΕΕΓ (Ένωση Ελλήνων Γενεύης)
Έγκριση νέου καταστατικού
ΣΕΓ: Λύση του ΣΕΓ και μεταφορά των αποθεματικών στην ΕΕΓ
ΣΕΓ: Κλείσιμο Γ.Σ. ΣΕΓ
Εκλογή του Προέδρου της Ένωσης
Εκλογή 9 (εννέα) μελών του Δ.Σ. της Ένωσης
Εκλογή 2 Ελεγκτών ταμείου για το 2022
Παρουσίαση και έγκριση της πρότασης για το σπίτι
Ορισμός της ετήσιας συνδρομής των παλιών και νέων μελών
Παρουσίαση προγραμματισμού για το 2022
Απονομή τίτλου επίτιμου µέλους
Διάφορα: προσωπικές προτάσεις, εφόσον έχουν σταλεί γραπτώς 7 ημέρες πριν τη Γ.Σ.
Κλείσιμο Γ.Σ. ΕΕΓ

Διαδικαστικά
- Όλα τα μέλη ΕΚΓ & ΣΕΓ μπορούν να είναι παρόντα, θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στις 4 μ.μ.
- Στις διαδικασίες που σημειώνονται με «ΣΕΓ» μπορούν να ψηφίσουν μόνο τα ταμειακά
τακτοποιημένα μέλη του ΣΕΓ, αντίστοιχα με τις διαδικασίες που σημειώνονται με «ΕΚΓ»
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Συνδρομές
Λόγω της πανδημίας COVID19 και την αδυναμία εκτέλεσης εκδηλώσεων δια ζώσης, θεωρήσαμε πρέπον
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών να μην επιμείνουμε στην υπενθύμιση για την καταβολή της
ετήσιας συνδρομής. Το δικαίωμα ψήφου όμως στις διαδικασίες της 15ης Ιανουαρίου, κατοχυρώνεται μόνο
στα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Επισυνάπτουμε το bulletin de versement για όσους επιθυμούν να
καλύψουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις πριν την προσέλευσή τους στις Γ.Σ. (για το 2021) και να
συμμετάσχουν ενεργά στις αποφάσεις.
Οι συνδρομές σας είναι οι μόνοι οικονομικοί μας πόροι, συνεπώς όσοι το επιθυμούν, μπορούν να
τακτοποιήσουν επίσης τις συνδρομές και για τα προηγούμενα έτη.

Με βάση τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες, για την πρόσβαση στο κτίριο της ΕΚΓ και την συμμετοχή
σας στην διαδικασία θα χρειαστείτε:
1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης COVID19 και ταυτότητα
2. Μάσκα (συνιστούμε FFP2)
3. Να είστε ταμειακά τακτοποιημένοι στην ΕΚΓ ή/και στον ΣΕΓ
4. Ειδοποίηση 5 μέρες πριν μέσω SMS (079 792 41 16) το ονοματεπώνυμό σας, ή email στο
info@communeaute-hellenique-geneve.ch (για μέλη ΕΚΓ) και info@genevagreeks.ch (για μέλη ΣΕΓ)
Η ενημέρωση για την παρουσία σας είναι απαραίτητη για την οργάνωση των διαδικασιών με βάση τα
υγειονομικά μέτρα που θα είναι σε ισχύ από τις Ελβετικές αρχές εκείνη την ημέρα (για την προετοιμασία
της αίθουσας βάσει του αριθμού των παρόντων μελών, με τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης κατά COVID19),
καθώς και για την ειδοποίησή σας σε περίπτωση που οι περιορισμοί για τις συναθροίσεις αλλάξουν τον
προγραμματισμό των Γ.Σ. Για την ενημέρωσή σας, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες
Facebook της ΕΚΓ και του ΣΕΓ, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, ή μέσω sms (079 792 41 16).

Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης

Για το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης

Βαγγέλης ΙΓΓΛΕΣΗΣ
Πρόεδρος

Πέτρος ΔΑΦΝΙΩΤΗΣ
Πρόεδρος
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Chers membres, compatriotes et amis,
Les Conseils d'administration de la Communauté Hellénique de Genève (CHG) et de l'Association Hellénique
de Genève (AHG) vous invitent à leurs Assemblées générales ordinaires et extraordinaires conjointes.
Votre participation à ce processus conjoint est nécessaire et particulièrement importante pour le moment
historique de l'union des deux corps après presque 38 (trente-huit) ans de séparation. Rassemblons-nous
pour construire l'avenir de l'hellénisme à Genève:

Samedi 15.01.2022 16h00 au batiment de la CHG
Ordre du jour :
Assemblées générales ordinaires et extraordinaires CHG et AHG
- Allocution du Consul général de la Grèce à Genève, M. Alexandros GENNIMATAS
- Ouverture des Assemblées générales du CHG et du AHG
- Discours du Président du AHG et du Président de CHG
- Nomination des responsables des Assemblées générales

Nouveau lieu:
SALLE POINT FAVRE
Avenue F.-A- Grison 6
1225 Chêne-Bourg

- AHG : Présence de l’AHG
- AHG : Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019
- AHG : Rapport & approbation des données financières et du rapport d'activités 2019, 2020, 2021 pour la décharge
du conseil d'administration.
- AHG : Approbation de l’Union avec la Communauté Hellénique de Genève (CHG),
- CHG : accueil des membres de l’AHG au sein du CHG en tant que nouveaux membres votants.
- CHG : Présence de la CHG
- CHG : Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019
- CHG : Rapport et approbation des finances et du rapport d'activités 2019, 2020, 2021 pour la décharge du Conseil.
- Changement de nom de la CHG en UGG (Union des Grecs de Genève)
- Approbation de nouveaux statuts
- AHG : Dissolution du AHG et transfert des réserves au UGG
- AHG : Clôture de l'Assemblée Générale SGA
- Élection du président de l'UGG
- Élection de 9 (neuf) membres du Conseil d'administration de l’UGG
- Élection de 2 vérificateurs de fonds pour 2022
- Présentation et approbation de la proposition de maison
- Fixation de la cotisation annuelle pour les anciens et les nouveaux membres
- Présentation de la planification pour 2022
- Attribution du titre de membre honoraire
- Divers : propositions personnelles, si elles sont envoyées par écrit 7 jours avant l'AG.
- Clôture de l'AGA

Procédure
•

Tous les membres de la CHG et de l’AHG peuvent être présents, nous serons heureux de vous accueillir à
16h00
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•

Dans les procédures marquées "AHG", seuls les membres en règle de l’AHG peuvent voter, ce qui correspond
aux procédures marquées "CHG".

Abonnements
En raison de la pandémie de COVID19 et de l'impossibilité de réaliser des événements en direct, nous avons
jugé opportun, au cours des 2 dernières années, de ne pas insister sur le rappel du paiement de la cotisation
annuelle. Toutefois, le droit de vote lors des délibérations du 15 janvier n'est accordé qu'aux membres étant
à jour avec leurs cotisations. Nous joignons le bulletin de versement pour ceux qui souhaitent s'acquitter de
leurs obligations en espèces avant d'assister à l'AG (pour 2021) et participer activement aux décisions.
Enfin, vos cotisations étant nos seules ressources, ceux qui le souhaitent peuvent également régler les
cotisations de toutes les années incomplètes (2020.)
Pour accéder au bâtiment CHG et participer au processus, il vous faudra :
a) Présenter un certificat de vaccination COVID ou certificat COVID de guérison avec pièce d'identité
b) Un masque (nous recommandons le FFP2)
c) être à jour avec leurs cotisations CHG et/ou AHG
d) Nous prévenir 5 jours à l'avance par SMS (079 792 41 16) contenant votre nom complet, ou par e-mail à
info@communeaute-hellenique-geneve.ch (pour les membres de la CHG) et info@genevagreeks.ch (pour
les membres de l’AHG).
Ce dernier point est nécessaire en raison du nombre limité de participants admis par les autorités suisses le
jour de l'Assemblée générale, pour préparer la salle sur la base des mesures de prévention de la COVID19,
ou pour avertir rapidement les membres au cas où les restrictions sur les assemblées modifieraient la
programmation de l'Assemblée générale.
Enfin, pour toute information de dernière minute, veuillez-vous tenir au courant via les pages Facebook de
la CHG et de l’AHG, par e-mail ou par sms (079 792 41 16).

Pour le CdA de la Communauté Hellénique de
Genève

Pour le CdA de l'Association Hellénique de Genève

Petros DAFNIOTIS
President

Vaggelis IGGLESIS
President

4

