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Πξνο, 
ωκαηεία Δ.Π..εξξώλ 
 

ΠΡΟΚΛΖΖ 
ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝEΛΔΤΖ ΣΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ - ΜΔΛΩΝ ΣΖ 

Δ.Π..ΔΡΡΩΝ 
 
Σο Δ. ηηρ Δ.Π. ΔΡΡΩΝ αθού έλαβε ςπότη ηος : 
1.- Σην ιζσύοςζα Αθληηική Νομοθεζία και ηο Καηαζηαηικό ηηρ Ε.Π..ΕΡΡΩΝ. 
2.- Σην από 09/07/2020 απόθαζη ηος Δ. ηηρ Ε.Π..ΕΡΡΩΝ 

 Τ Γ Κ Α Λ Δ Η 
Γενική ςνέλεςζη ηυν ζυμαηείυν-μελών ηηρ, 24-08-2020 εκέξα Γεπηέξα και ώπα 8:00 μ.μ  ζηο 
Αθληηικό Κένηπο ηηρ Ε.Π..εππών (Πάπκο Ομόνοιαρ), με ηα παπακάηυ θέμαηα Ημεπήζιαρ 
Διάηαξηρ: 
1.   Διαγπαθή υμαηείυν-Μελών 
2.   Επικύπυζη πληπεξοςζίυν ανηιπποζώπυν και έλεγσορ απαπηίαρ παπιζηαμένυν μελών. 
3.   Εκλογή ηπιών (3) Γπαμμαηέυν για ηην ηήπηζη και επικύπυζη ηυν Ππακηικών ηηρ Γ.. 
4.   Επικύπυζη ηυν Ππακηικών ηηρ Γ. πος διεξήσθη ζηιρ 21-08-2019. 
5.   Έκθεζη Διοικηηικού απολογιζμού για ηη σπήζη από 1-7-2019 έυρ 30-6-2020. 
6.   Έγκπιζη Διοικηηικού Απολογιζμού. 
6.   Έκθεζη Οικονομικού Απολογιζμού για ηη σπήζη από 1-1-2019 έυρ 31-12-2019. 
7.   Έκθεζη ηηρ εξελεγκηικήρ Επιηποπήρ για ηη σπήζη 1-1-2019 έυρ 31-12-2019. 
8.  Έγκπιζη οικονομικού απολογιζμού για ηη σπήζη από 1-1-2019 έυρ 31-12-2019 και απαλλαγή   
Διοίκηζηρ από κάθε εςθύνη. 
9.   Έγκπιζη πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2021. 
10.  Διάθοπερ αποθάζειρ.  
 
Εάν δεν ςπάπξει απαπηία η Γενική ςνέλεςζη, συπίρ άλλη ππόζκληζη θα ππαγμαηοποιηθεί ηην 
ίδια μέπα, ζηον ίδιο ηόπο με ηα ίδια θέμαηα και ώπα 9.00 μ.μ, με όζα μέλη και αν παπίζηανηαι. 

 
Κάζε ωκαηείν κέινο ηεο Έλωζεο, εθπξνζωπείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε έλα ηαθηηθό 
αληηπξόζωπν πνπ νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξωκαηηθό ηνπ κε απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ 
ζωκαηείνπ. Δπηζπλάπηεηαη έληππν πξαθηηθνύ νξηζκνύ αληηπξνζώπωλ (ηαθηηθνύ θαη 
αλαπιεξωκαηηθνύ) ην νπνίν αθνύ ζπκπιεξωζεί, ππνγξαθεί, ζθξαγηζζεί θαη θαηαρωξεζεί 
ζην Βηβιίν πξάμεωλ ηνπ Γ. ηνπ ζωκαηείνπ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ ΄Δλωζε ην 
αξγόηεξν πξν ηξηώλ (3) εκεξώλ ηεο Γ. κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο απνζηνιήο 
(21-08-2020). 

 
Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη πωο ζα αθνινπζεζεί εηδηθό πγεηνλνκηθό πξωηόθνιιν πξνθεηκέλνπ 
λα ηεξεζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
(α) Δεν θα διανεμηθούν ειδικά ένηςπα. 
(β) Καηά ηην είζοδο ηυν εκπποζώπυν θα παπέσονηαι μάζκερ και γάνηια. 
(γ) Θα ππέπει να ηηπούνηαι αςζηηπά οι αποζηάζειρ μεηαξύ ηυν ζςμμεηεσόνηυν. 
(δ) Θα ςπάπσει ανηιζηπηικό ζηοςρ σώποςρ ηος αθληηικού κένηπος. 
 

 
 
 
 



 
 

ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΣΟΤ Γ. 
 
 
 

             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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