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        Αξηζ.πξωη. : 26                                                                                           Κνδάλε 01 / 02/ 2021 

 

ΠΡΟ 

ωκαηεία Μέιε καο 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΑΡΥΑΙΡΕΙΩΝ 
 
    Σν Γ.. ηεο Δ.Π.. Κνδάλεο  

Έρνληαο ππόςε ηνπ  : 

1. Σελ 02/01-02-2021 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π..  

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο Αζιεηηθήο Ννκνζεζίαο   

 

Π ξ ν ζ θ α ι ε ί 

Όια ηα ζσκαηεία κέιε ηεο Έλσζεο ζε Γεληθή πλέιεπζε Αξραηξεζηώλ ζηα γξαθεία 

ηεο (Μ. ηαθαβάξα 8
α
 ) ζηηο 20/03/2021 εκέξα άββαην θαη ώξα 17:00 κε ηα 

παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο : 

1.Επηθύξωζε πιεξεμνύζηωλ ηωλ ζωκαηείωλ θαη έιεγρνο απαξηίαο ηωλ 

παξηζηακέλωλ κειώλ.  

2.Εθινγε δύν (2) γξακκαηέωλ γηα ηελ ηήξεζε ηωλ πξαθηηθώλ ηεο Γ.. 

3.Εθινγή δύν (2) κειώλ Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο. Πξόεδξνο ηεο Εθνξεπηηθήο 

Επηηξνπήο είλαη ππνρξεωηηθά δηθεγόξνο , ωο δηθαζηηθόο αληηπξόζωπνο , 

νξηζκέλνο από ηνλ Δηθεγνξηθό ύιινγν.  

4.Αξραηξεζίεο γηα αλάδεημε λένπ Ελδεθακεινύο  Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη  

Σξηκεινύο Εμειεγθηηθήο Επηηξνπήο.   

5.Αξραηξεζίεο γηα αλάδεημε αλαπιεξωκαηηθώλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ηεο   Εμειεγθηηθήο Επηηξνπήο. 

 

    ε πεξίπησζε κε απαξηίαο ε Γ.. ζα επαλαιεθζεί ηελ ίδηα εκέξα άββαην 20-03-

2021 , ζηνλ ίδην ρώξν θαη ώξα 18:00. Λνγίδεηαη ζε απαξηία αλεμάξηεηα ηνπ 

αξηζκνύ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ θαη ρσξίο λέα πξόζθιεζε . 

Σε Γ.. εθπξνζσπνύλ νη αληηπξόζσπνη ησλ ζσκαηείσλ – κειώλ ηεο Έλσζεο πνπ 

έρνπλ νξηζηεί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπο κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ . 

Οη αληηπξόζσπνη πξέπεη λα είλαη κέιε ηνπ Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ πνπ εθπξνζσπνύλ . 
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Γηα λα λνκηκνπνηεζνύλ νη αλσηέξσ αληηπξόζσπνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ 

Έλσζε κέρξη ηελ Σξίηε 16/03/2021 θαη ώξα  14:00  εηδηθό πιεξεμνύζην . 

Κάζε ζσκαηείν – κέινο ηεο Έλσζεο κπνξεί λα ππνδεηθλύεη έλαλ ππνςήθην σο 

ηαθηηθό θαη έλαλ σο αλαπιεξσκαηηθό γηα ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

Τπνςεθηόηεηα γηα ηελ εθινγή σο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο 

Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο κπνξνύλ λα ζέζνπλ όζνη είλαη κέιε ζσκαηείνπ ηεο Δ.Π.. 

Κνδάλεο θαηαζέηνληαο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά :  

1.Αίηεζε ππνςεθίνπ  

2.Βεβαίσζε ζσκαηείνπ όηη είλαη κέινο ηνπ  

3.Τπόδεημε ππνςεθίνπ από ζσκαηείν  

4.Πηζηνπνηεηηθό Πνηληθνύ Μεηξώνπ  

5.Τπεύζπλε δήισζε όηη δελ εκπίπηεη ζηα θσιύκαηα θαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο Δ.Π.. Κνδάλεο . 

Όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ  πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ 

Έλσζε κέρξη ηελ Σξίηε 16/03/2021 θαη ώξα 14:00 . 

Σελ Σεηάξηε  17/03/2021  ζα γίλεη ε αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ από ην Γ.. ηεο 

Έλσζεο . 

 

 
Με ηηκή 

γηα ην Δ.. ηεο Ε.Π.. Κνδάλεο 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 

                               
 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ : Γ.Γ.Α.  


