ΕΝΩΗ ΚΑΚΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
Αξ. Πξση. 159/11-2018
ΠΡΟΚΛΗΗ
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αζιεηηθήο λνκνζεζίαο, ηνπ Α.Κ. θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο
ΔΣΣΠΔΠ, θαινύκε ηνπο αληηπξνζώπνπο ησλ ζσκαηείσλ-κειώλ ηεο ΔΣΣΠΔΠ ζε ηαθηηθή
Γεληθή Σπλέιεπζε ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 15:00 ζην μελνδνρείν
Μεγάιε Βξεηάληα ζην Ναύπιην (Πιαηεία Φηιειιήλσλ, Ληκάλη, ηει. 2752 096200) κε ηα
παξαθάησ :

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Δθινγή Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα Γεληθήο Σπλέιεπζεο
2. Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1/1 έσο 30/09/2018 – Έθζεζε
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο – Απαιιαγή ηνπ Γ.Σ. από θάζε επζύλε
3. Ψήθηζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019
4. Ψήθηζε αγσληζηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ην έηνο 2019
5. Πξνηάζεηο γηα ην Οκαδηθό Γηαζπιινγηθό Πξσηάζιεκα ΔΣΣΠΔΠ
6. Πξνηάζεηο γηα ην Οκαδηθό Κύπειιν ΔΣΣΠΔΠ
7. Τα νηθνλνκηθά ησλ αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ πξσηαζιεκάησλ
Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία (50% + 1) ζηελ παξαπάλσ
εκεξνκελία, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ζα επαλαιεθζεί ρσξίο άιιε πξόζθιεζε στις 25 Νοεμβρίοσ
ημέρα Κσριακή και ώρα 15:00 ζηνλ ίδην ηόπν, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ παξόλησλ
ζσκαηείσλ-κειώλ.
Γελ επηηξέπεηαη ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Κάζε ζσκαηείν ζηε Γ.Σ. εθπξνζσπείηαη κε έλαλ κόλνλ αληηπξόζσπν, ν νπνίνο ζα έρεη
έγγξαθε εμνπζηνδόηεζε από ην Σσκαηείν ηνπ.
Γελ ρξεηάδνληαη εμνπζηνδόηεζε ηα ζσκαηεία πνπ έρνπλ νξίζεη κόληκν αληηπξόζσπν.
Κάζε ζσκαηείν δηαζέηεη κία κόλνλ ςήθν ζηε Γ.Σ. θαη ζα ςεθίδεη εθ’ όζνλ έρεη
ζπκπιεξώζεη αγώλεο κε ηνπιάρηζηνλ 10 αζιεηέο γηα ην έηνο 2017 θαη έρεη εθπιεξώζεη ηηο
νηθνλνκηθέο πξνο ηελ ΔΣΣΠΔΠ ππνρξεώζεηο ηνπ (εηήζηα ζπλδξνκή 30 Δπξώ).
Τα ζσκαηεία πνπ νθείινπλ ζπλδξνκέο πξνο ηελ ΔΣΣΠΔΠ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δηθαίσκα
ςήθνπ, ζα πξέπεη λα ηηο εμνθιήζνπλ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Μέρξη ηόηε
κπνξνύλ επίζεο λα γλσζηνπνηήζνπλ ηνλ αληηπξόζσπν ηνπο.
Τα ζσκαηεία πνπ δελ έρνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ ζύκθσλα κε ηνλ αζιεηηθό Νόκν θαη ην
θαηαζηαηηθό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε θαη λα εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο
ηνπο επί ησλ ζεκάησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
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