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ΠΡΟ
ωκαηεία Μέιε καο
ΠΡΟΚΛΗΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΑΡΥΑΙΡΕΙΩΝ
Σν Δ.. ηεο Ε.Π.. Κνδάλεο
Έρνληαο ππόςε ηνπ :
1. Σελ 08/29-04-2021 απόθαζε ηνπ Δ.. ηεο Έλσζεο
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Ε.Π..
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο Αζιεηηθήο Ννκνζεζίαο
Πξνζθαιεί
Όια ηα ζσκαηεία κέιε ηεο Έλσζεο ζε Γεληθή πλέιεπζε Αξραηξεζηώλ ζηα γξαθεία
ηεο (Μ. ηαθαβάξα 8α ) ζηηο 16-06-2021, εκέξα Σεηάξηε 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. Έθζεζε δηνηθεηηθνύ απνινγηζκνύ.
4. Έγθξηζε δηνηθεηηθνύ απνινγηζκνύ.
5. Έθζεζε νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ.
6. Έθζεζε εμειεγθηηθήο επηηξνπήο.
7. Έγθξηζε νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ.
8. Έθζεζε θαη έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ επόκελνπ έηνπο.
9.Εθινγή δύν (2) κειώλ Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο. Πξόεδξνο ηεο Εθνξεπηηθήο
Επηηξνπήο είλαη ππνρξεωηηθά δηθεγόξνο , ωο δηθαζηηθόο αληηπξόζωπνο ,
νξηζκέλνο από ηνλ Δηθεγνξηθό ύιινγν.
10. Αξραηξεζίεο γηα αλάδεημε λένπ Ελδεθακεινύο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη
Σξηκεινύο Εμειεγθηηθήο Επηηξνπήο.
11.Αξραηξεζίεο γηα αλάδεημε αλαπιεξωκαηηθώλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Εμειεγθηηθήο Επηηξνπήο.
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ε πεξίπησζε κε απαξηίαο ε Γ.. ζα επαλαιεθζεί ηελ ίδηα εκέξα, Σεηάξηε 1606-2021, ζηνλ ίδην ρώξν θαη ώξα 18:00. Λνγίδεηαη ζε απαξηία αλεμάξηεηα ηνπ
αξηζκνύ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ θαη ρσξίο λέα πξόζθιεζε . Η Γεληθή
πλέιεπζε γηα ηηο αξραηξεζίεο, δύλαηαη λα δηεμαρζεί θαη κε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ
κέζσλ Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο θαη Επηθνηλσλίαο (Σ.Π.Ε.), κεηά από απόθαζε
ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Ε.Π.. Κνδάλεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα
νξηζηνύλ θαη ηα ηξία κέιε ηεο Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 4778/ 2021.
ηα ζσκαηεία- κέιε ηεο Έλσζεο ζα δηαλεκεζνύλ, κε κέξηκλα ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ, όιεο νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζρεηηθά έληππα γηα ηελ
αληηπξνζώπεπζε θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε.
Με ηηκή
γηα ην Δ.. ηεο Ε.Π.. Κνδάλεο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

Ε.Π.Σ. Κοζάνης © 2018 - Με την εσγενική τορηγία

