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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  υπ΄ αριθμό 27/17-10-2014 στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με το

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

Γενική Συνέλευση , η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  στις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και

ώρα 13.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του πρώην  Δημαρχείου Νεάπολης- Συκεών. 

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 125 Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. 

ΘΕΜΑΤΑ:

1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. 

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

3. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

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

στον ίδιο χώρο στις 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 στις 17:00 μ.μ. με τα ίδια θέματα.

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).

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7.β 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.
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Σας  υπενθυμίζουμε  ότι  όλοι  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.

ΠΡΟΣΟΧΗ

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

 Η δαπάνη για τη μετακίνηση των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους, καθώς

και  οι  δαπάνες  διαμονής  ή  διατροφής  των,  βαρύνουν  αποκλειστικά  και  μόνο  τα

σωματεία – μέλη.

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους μη αντιπροσώπους.

 Υπενθυμίζουμε  στα  μέλη  ότι  πρέπει  να  είναι  ταμειακά  τακτοποιημένα  για  τη

συμμετοχή στη Γ.Σ. 

 Επισυνάπτεται  ο  κατάλογος  των  σωματείων  που  έχουν  δικαίωμα  ψήφου  (με

αστερίσκο σημειώνονται τα σωματεία που δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι τη

σύνταξη της πρόσκλησης).
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