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Πξνο, 
ωκαηεία Δ.Π..εξξώλ 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝEΛΔΤΗ ΣΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ - ΜΔΛΩΝ ΣΗ Δ.Π..ΔΡΡΩΝ 
 
Σν Δ. ηεο Δ.Π..ΔΡΡΩΝ αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ : 
1.- Σελ ηζρύνπζα Αζιεηηθή Ννκνζεζία θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Ε.Π..ΕΡΡΩΝ. 
2.- Σελ από 22/07/2021 απόθαζε ηνπ Δ. ηεο Ε.Π..ΕΡΡΩΝ 

 Τ Γ Κ Α Λ Δ Ι 
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ ζσκαηείσλ-κειώλ ηεο, 30-08-2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 8:00 κ.κ, ζε 
ρώξν πνπ ζα θνηλνπνηεζεί κε αλαθνίλσζε ηνπ Δ. ηεο Ε.Π..εξξώλ, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα 
Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 
1 Επηθύξσζε πιεξεμνπζίσλ αληηπξνζώπσλ θαη έιεγρνο απαξηίαο παξηζηακέλσλ κειώλ. 
2.Δηαγξαθή σκαηείσλ-Μειώλ. 
3.Εθινγή ηξηώλ (3) Γξακκαηέσλ γηα ηελ ηήξεζε θαη επηθύξσζε ησλ Πξαθηηθώλ ηεο Γ.. 
4.Επηθύξσζε ησλ Πξαθηηθώλ ηεο Γ. πνπ δηεμήρζε ζηηο 24-08-2020. 
5.Έθζεζε Δηνηθεηηθνύ απνινγηζκνύ γηα ηε ρξήζε από 1-7-2020 έσο 30-6-2021. 
6.Έγθξηζε Δηνηθεηηθνύ Απνινγηζκνύ. 
6.Έθζεζε Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ γηα ηε ρξήζε από 1-1-2020 έσο 31-12-2020. 
7.Έθζεζε ηεο εμειεγθηηθήο Επηηξνπήο γηα ηε ρξήζε 1-1-2020 έσο 31-12-2020. 
8.Έγθξηζε νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ γηα ηε ρξήζε από 1-1-2020 έσο 31-12-2020 θαη απαιιαγή   
Δηνίθεζεο από θάζε επζύλε. 
9.Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022. 
10.Δηάθνξεο απνθάζεηο.  
 
Εάλ δελ ππάξμεη απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε, ρσξίο άιιε πξόζθιεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα 
κέξα, ζηνλ ίδην ηόπν κε ηα ίδηα ζέκαηα θαη ώξα 9.00 κ.κ, κε όζα κέιε θαη αλ παξίζηαληαη. 

 
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 (27-08-2021). 

 
Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη πωο ζα αθνινπζεζεί εηδηθό πγεηνλνκηθό πξωηόθνιιν πξνθεηκέλνπ λα 
ηεξεζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
(α) Δελ ζα δηαλεκεζνύλ εηδηθά έληππα. 
(β) Θα πξέπεη λα ηεξνύληαη απζηεξά νη απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ. 
(γ) Θα ππάξρεη αληηζεπηηθό ζηνπο ρώξνπο ηνπ αζιεηηθνύ θέληξνπ. 
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 Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία εθόζνλ παξεπξίζθεηαη ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ην κηζό 
πιένλ ελόο, ηνπ ζπλόινπ ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ σκαηείσλ-κειώλ ηεο Έλσζεο. 

 

 ύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό, ν Πξόεδξνο ηνπ Δ. ηεο Ε.Π..εξξώλ πξνεδξεύεη ησλ εξγαζηώλ 
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

 Η Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κόλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

 Κάζε σκαηείν – κέινο ηεο Έλσζεο, ζα εθπξνζσπεζεί ζηε ζπλέιεπζε κ’ έλα ηαθηηθό θαη έλα 
αλαπιεξσκαηηθό αληηπξόζσπν, νξηδνκέλσλ κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ή 
Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο) ηνπ σκαηείνπ. 

 

 Αληηπξόζσπνο νξίδεηαη κόλν κέινο ηνπ Δ.. ηνπ σκαηείνπ, κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα 
εθιέγεηαη, εθπξνζσπεί κόλν έλα σκαηείν θαη ζπκκεηέρεη ζηε Γ. απηνπξνζώπσο, 
απαγνξεπκέλεο ηεο δηα πιεξεμνπζίνπ ζπκκεηνρήο θαη ςεθνθνξίαο. 

 

 Μέινο ηνπ Δ. θαη ηεο Εμειεγθηηθήο Επηηξνπήο δε κπνξεί λα είλαη αληηπξόζσπνο σκαηείνπ-
Μέινπο θαηά ηε Γ.. 

 

 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε έρεη θάζε αζιεηηθό ζσκαηείν πνπ πιεξνί 
ηηο πξνϋπνζέζεηο, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζην Καηαζηαηηθό ηεο Ε.Π..εξξώλ. 
 

 Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία(50%+1) ησλ έγθπξσλ ςήθσλ. 
 
 
 

ΜΕ ΣΘΜΗ 
 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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