
Προς: Όλα τα Σωματεία – Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. (I.T.F.)                   Θεσσαλονίκη 14-9-2016 

                                                                                                      Αρ. Πρ. 659

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Α.Ο.Τ.Ε. 

Το Δ.Σ. της  Αθλητικής Ομοσπονδίας TAEKWON-DO Ελλάδος κατόπιν απόφασής του κατά

τη  συνεδρίαση  της  υπό  αριθμό  48/31-8-2016  στη  Θεσσαλονίκη  και  σύμφωνα  με  το

καταστατικό της Ομοσπονδίας καλεί τα μέλη με δικαίωμα ψήφου της Α.Ο.Τ.Ε. σε Έκτακτη

Γενική  Συνέλευση για  τον  προϋπολογισμό  του  2017,  τον  απολογισμό  της  απελθούσης

διοίκησης και για την εκλογή νέας Διοίκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις

23  Οκτωβρίου  2016 και  ώρα 12:00   στην  αίθουσα Θεοδώρα  του ξενοδοχείου  CAPSIS,

Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 596 800.

ΘΕΜΑΤΑ:

1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. 

2. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

3. ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΤΟΥ ΔΣ .

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ.

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Σ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ.

8. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΟΤΕ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ.

11. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

12. ΕΚΛΟΓΗ  ΜΕΛΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  (11  τακτικών  και  7

αναπληρωματικών)  ΚΑΙ  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (3  τακτικών  και  2

αναπληρωματικών).

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο

χώρο στις 30 Οκτωβρίου 2016 στις 12:00 π.μ. με τα ίδια θέματα.
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Σύμφωνα με το άρθρο 11  του καταστατικού της ΑΟΤΕ στη ΓΣ μετέχουν με αντιπροσώπους

όλα τα εγγεγραμμένα στη δύναμη της ΑΟΤΕ Σωματεία – μέλη που δικαιούνται ψήφο, δηλαδή

όσα έχουν συμπληρώσει ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία της εγγραφής τους

στα μητρώα της ΑΟΤΕ, είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι την ημέρα της ΓΣ και έχουν στο

προηγούμενο από το έτος διεξαγωγής της ΓΣ συμμετάσχει σε αγώνες που διοργανώνει  η

ΑΟΤΕ με 10 τουλάχιστον διαφορετικούς αθλητές.

Επισυνάπτεται στην παρούσα ο κατάλογος των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου (με

αστερίσκο σημειώνονται τα σωματεία που δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι τη σύνταξη

της πρόσκλησης).  

Κάθε  σωματείο  μέλος  της  Α.Ο.Τ.Ε.  εκπροσωπείται  στη  Γενική  Συνέλευση  με  έναν

αντιπρόσωπο  η΄  τον  αναπληρωτή  του,  οι  οποίοι  ορίζονται  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του

Σωματείου και πρέπει κατά το χρόνο ορισμού τους να είναι μέλη του Σωματείου και να έχουν

αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του με έγγραφη βεβαίωση

του σωματείου τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7.β του καταστατικού μας οι ορισμένοι για τις Τακτικές Γενικές

Συνελεύσεις  αντιπρόσωποι  είναι  αντιπρόσωποι  και  για  τις  ενδιάμεσες  έκτακτες  Γενικές

Συνελεύσεις, εκτός αν το σωματείο ορίσει άλλους όπως δικαιούται, δεκαπέντε (15) ημέρες

πριν την ΓΣ.  

Οι  αντιπρόσωποι  δεν  επιτρέπεται  να  είναι  αθλητές  εν  ενεργεία,  επιφυλασσόμενων  των

Διατάξεων του Νόμου,  υπάλληλοι  ή προπονητές του Σωματείου για όσο χρόνο διαρκεί  η

σύμβαση εργασίας τους και για ένα χρόνο μετά τη λήξη της, ή συμβαλλόμενοι με το Σωματείο

για εκτέλεση έργου με αμοιβή για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) έτος

μετά την παράδοση αυτού, έμποροι αθλητικών ειδών, όπως επίσης και όσοι εμπίπτουν στις

απαγορεύσεις του άρθρου 3 και 12 του Ν. 2725/99.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αντιπρόσωποι σας, μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση

επιδεικνύοντας  στην  είσοδο της  αίθουσας  το  δελτίο  αστυνομικής  τους  ταυτότητας  και  θα

παραδίδεται  στους  αντιπροσώπους  το  δελτίο  αναγνώρισης  της  Ομοσπονδίας  το  οποίο

πρέπει  να  έχουν  φανερά  αναρτημένο  στο  πέτο  τους  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  Γενικής

Συνέλευσης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ.12 και 26, οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική

Επιτροπή υποβάλλονται στη γραμματεία της Α.Ο.Τ.Ε. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη

Γενική Συνέλευση με έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στην οποία ο αντιπρόσωπος πρέπει να

δηλώνει υπεύθυνα, με ποινή μη αποδοχής της, τα πλήρη στοιχεία του, το  Σωματείο – μέλος

που εκπροσωπεί,  το  όργανο  διοίκησης για  το  οποίο  θέτει  υποψηφιότητα  δηλαδή τακτικό

μέλος  Δ.Σ.,  αναπληρωματικό  μέλος  ΔΣ,  τακτικό  ή  αναπληρωματικό  μέλος  Εξελεγκτικής

Επιτροπής. 
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Με την αίτηση συνυποβάλλεται:

1) Η βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, ότι ο υποψήφιος αποτελεί μέλος του

με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται καθώς και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν

συντρέχουν στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 3 και 12 του Ν. 2725/99

και της αθλητικής νομοθεσίας.

2) Επικυρωμένη Αστυνομική Ταυτότητα

3) Αντίγραφο Ποινικού μητρώου

Οι  εκλογές  διενεργούνται  με  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  με  τους  υποψηφίους  αναγραφόμενους  με

αλφαβητική σειρά και για όλα τα όργανα της διοίκησης με των αναπληρωματικών μελών τους

ξεχωριστά.  Κάθε  αντιπρόσωπος  έχει  δικαίωμα  να  θέτει  στο  ψηφοδέλτιο  μέχρι  τόσους

σταυρούς προτίμησης ανά όργανο και κατηγορία, όσους και οι εκλεγόμενοι (δηλαδή μέχρι 11

για τα τακτικά μέλη ΔΣ και μέχρι 7 για τα αναπληρωματικά μέλη ΔΣ – μέχρι 3 για τα τακτικά

μέλη ΕΕ και μέχρι 2 για τα αναπληρωματικά μέλη ΕΕ). Σε κάθε όργανο και στην κατηγορία

των τακτικών ή των αναπληρωματικών μελών του εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει

τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

    Οι αντιπρόσωποι του Σωματείου σας θα ειδοποιηθούν με δική σας ευθύνη.

 Οι δαπάνες για  μετακίνηση,  διαμονή  και  διατροφή των  αντιπροσώπων  ή  των

αναπληρωτών τους, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τα σωματεία τους.

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους μη αντιπροσώπους.
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