ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σήμερα, 7 Νοεμβρίου 2014, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και στο κτίριο του Μ.Σ.Θ. συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ο
Σ.Α.Μ.Σ.Θ., σύμφωνα με την από 22/10/2014 πρόσκληση του Δ.Σ. προς τα μέλη του και με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την
απόφαση για τη διάλυση ή μη του Συλλόγου και πιθανές τροποποιήσεις του καταστατικού σε περίπτωση μη διάλυσής
του.
Από τα 13 (δεκατρία) ταμειακώς εν τάξει μέλη παρόντα κατά την ώρα προσέλευσης ήταν τα 9 (εννέα), ήτοι η πλειοψηφία αυτών. Αφού
διαπιστώθηκε η απαρτία, ορίστηκε Πρόεδρος της συνέλευσης ο Γεωργιάδης-Φίλικας Κωνσταντίνος και γραμματέας η Πανικίδου
Αφροδίτη.
Τον λόγο έλαβε ο Νικολαΐδης Νικόλαος, πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος και ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους το Δ.Σ. προτείνει την
λύση του Συλλόγου:
«Τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου το ενδιαφέρον των μελών του έχει ατονίσει αισθητά. Συγκεκριμένα, από τα 112
εγγεγραμμένα μέλη, ενεργά σήμερα είναι μόνο τα 13 (δεκατρία) κατάσταση σταθερή τα τελευταία 4 (τέσσερα) και πλέον χρόνια. Το
ζήτημα απασχόλησε και την προηγούμενη Γ.Σ., η οποία αφού συζήτησε και τότε το ενδεχόμενο λύσης του Συλλόγου, αποφάσισε τελικά
τη συνέχιση της λειτουργίας του, ώστε να δώσει μια ευκαιρία σε παλιά και νέα μέλη να δραστηριοποιηθούν. Ταυτόχρονα, καινούριοι
απόφοιτοι του σχολείου δεν εκφράζουν την επιθυμία να γίνουν μέλη αυτού. Παρά τις συστηματικές προσπάθειες του Δ.Σ. είναι
ενδεικτικό ότι στο Σύλλογο δεν έχουν εγγραφεί απόφοιτοι του 2007, έχουν εγγραφεί ως μέλη 2 (δύο) απόφοιτοι του 2008, ένας του
2009, κανένας του 2010, ένας του 2011 και κανένας από τις επόμενες χρονιές.
Λόγω λοιπόν της ανωτέρω έλλειψης ενδιαφέροντος και μη συμμετοχής στις δραστηριότητες του Συλλόγου, η οποία ισοδυναμεί
ουσιαστικά με εγκατάληψη των σκοπών του, αλλά και της αδυναμίας των ενεργών μελών να ασχοληθούν περαιτέρω λόγω προσωπικών
υποχρεώσεων, κρίνεται ως μόνη επιλογή η λύση του, καθώς δεν είναι βιώσιμη η παρούσα κατάσταση».
Έπειτα από την ανωτέρω ανάπτυξη , τέθηκε το ζήτημα σε ψηφοφορία και η Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε:
1. Τη λύση του Συλλόγου.
2. Την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τη διεκπεραίωση των διαδικαστικών θεμάτων της λύσης και των εκκρεμοτήτων του
Συλλόγου, που υφίστανται σήμερα.
3. Τη δημιουργία αναμνηστικών για τα παρόντα σήμερα μέλη και τη διάθεση των λοιπών χρημάτων του Συλλόγου στην
προμήθεια υλικών για το Μ.Σ.Θ.
4. Την ανάθεση στην δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ελένη Παπαδιαμάντη, των διαδικασιών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για
την λύση του Συλλόγου.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Γεωργιάδης Φίλικας Κωνσταντίνος
Τα μέλη της Γ.Σ.
1. Νικολαΐδης Νικόλαος
2. Παπαδιαμάντη Ελένη
3. Κακαλιάντης Σταύρος
4. Κακαλιάντη Χριστίνα
5. Πανικίδης Ιωάννης
6. Βουλκίδης Δημήτρης
7. Μπαϊράμης Γεώργιος
8. Πανικίδου Αφροδίτη
9. Γεωργιάδης Φίλικας Κωνσταντίνος

Η Γραμματέας της Γ.Σ.
Πανικίδου Αφροδίτη

