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ΠQοò
Τα σωματεßα-μÝλη τηò Ε.Ο.Τ.

ΑθÞνα, 23 Αυγοýστου 20º6

Aq. πqωτ.: º326Ι16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικü Συμβοýλιο (Δ.Σ.) τηò ΕλληνικÞò Ομοσπονδßαò
ΤοξοβοΛßαò (Ε.Ο.Τ.), ýστεqα απü απüφαση αυτοý ληφθεßσα στη
συνεδqßαση τηò 22Ι8Ι20º6, σýμφωνα με τLò σχετι,κÝò üατÜξει"ò του
καταστατLκοý τηò Ομοσπονδßαò/ του ν.2725Ι1999, üπωò τQοποποιηθηκε και
LσχýεL KaL του Π.Δ.130/6-4-2000, üπωò τQοποποιηθηκε KaL LσβεL,
πΕιοσκαλεL τα σωγατε'τα-μÝλη τηò Ε.Ο.Τ. να συμμετÜσχουν σε Ýκτακτη
ΓενικÞ ΣυνÝλευση (Γ.Σ.)/ που θα διεξαχθεß στο ΧαλÜνδqι ΑττικÞò, Λεωφ.
Δημητqßου ΒικÝλα 52, στην αßθουσα Δ.Σ. τηò ΕΛληνικÞò ΟλυμπιακÞò
ΕπιτqοπÞò την ΤετÜqτη 14Ι9Ι2016 kaL þQ^ º7:00, με τα εξÞò θÝματα
ΗμεqÞσ ταò Δαταξηò:

1.ΕκλογÞ πqοÝδqου KaL γQαμματÝα τηò Γ.Σ.
2.¸γκòιιση διοικητικοý και οLκονομικοý αποΛογισμοý του Δ.Σ. για το

χqονικü διÜστημ α º-º Ýωò 31-8 -Ζ01,6:Ε¾κQτση ισολογισμοý-ΑπαλλαγÞ του
απεQχομÝνου Δ.Σ απü κÜθε ευθýνη

3.ΕκλογÞ ΕφοqευτικÞò ΕπιτòιοπÞò για τη διεξαγωγÞ αQχαLQεσþν και
εκλογÞò αντLπQοσþπων στην ΕλληνικÞ ΟλυμπιακÞ ΕπιτòιοπÞ (Ε.Ο.Ε.)

4.Αqχαιqεσßεò yla την ανÜδει,ξη Ýντεκα (11) τακτικþν κατ επτÜ (7)

αναπληqωματικþν μελþν Δ.Σ, καθ þò επtσηò τqιþν (3) τακτικþν και δýο
(2) αν απλη qω ματ ικþν μ ελþν Ε ξ ελεγκτ LκÞ ò Ε π ιτqο πÞ ò

5.ΕκλογÞ ενüò (1) τακτικοý αντLπQοσþπου τηò Ε.Ο.Τ. στην Ε.Ο.Ε και
ενüò (1) αναπληqωτÞ αυτοý.

Οι εκπQοσωπÞσειò των σωματεßων με τουò αντLπQοσþπουò τουò

γßνονται.κατÜ τα οqιζüμενα στο Üqθqο 10 του καταστατικοý τηò Ε.Ο.Τ..
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ΣυγκεκqLμÝνα :

-ΚÜθε σωματεßο εκπQοσωπεLºαL στη ΓενικÞ ΣυνÝλευση τηò Ε.Ο.Τ. απü
Ýνα μüνο αντLπQüσωπο, που οQßζεºαL, γαζL με τον αναπληqωτÞ του/ με
απüφαση του ΔLοτκητικοý ΣυμβουΛßου του σωματεßου. Ωò αντιπQüσωποò
KaL ωò αναπληQωτÞò οqßζονται μÝλη του σωματεßου που Ýχουν αποκτÞσει
κατÜ το χQüνο του οQLσμοý τουò το δικαßωμα να εκλÝγουν KaL να
εκλÝγονταL. Αντßγqαφο του πQακτLκοý του Δτοτκηττκοý Συμβουλßου του

σωματεßου/ που οqßζει αντιπΕιüσωπο αυτοý KaL αναπληq ωºÞ,

ΚΟLνοποιε ßται στην Ε.Ο.Τ..
-ΑντικατÜσταση του οQLσθÝντοò αντLπQοσþπου επLτQιÝπεταL

οποτεδÞ ποτε, τσχýεL üμrò Ýναντι τηò Ε.Ο.Τ., μüνο αν τηò κοLνοποιηθεß η
σχετÞ απüφαση κατÜ ºα ανωτÝqω δÝκα (10) τουλÜχιστον ÞμÝQεò πQLv

απü την ημεQομηνßα τη§ ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò.
-Στιò ΓενικÝò ΣυνελεýσεLò τηò Ε.Ο.Τ. επτρÜλλεταL η αυτοπòιüσωπη.

παΕιουσßα των αντLπQοσþπων, απαγοQευμÝνηò τηò δια πληqεξουσßου
συμμετοýò.

-ΚÜθε αντιπΕιüσωποò μποqεß να εκπQοσωπεß Ýνα μüνο σωματεßο-μÝλοò.
-Ο Ýλεγχοò lrcaL η νομLμοποßι1ση τηò πληqεξουσιüτηταò των

αντLπQοσþπων KaL του δικαþματοò ιΡÞφο, των σωματεßων διενεòιγεßται
αποκλεισττκÜ απü το Δ.Σ. τηò Ε.Ο.Τ. σε τακτLκÞ Þ Ýκτακτη συνεδqßασÞ του
KaL η σχετικÞ απüφαση του αναòιτÜται σºα γqαφεßα τηò Ε.Ο.Τ. κατ
αποστÝλλεται στα σωματεLα, γαζL με τον πwακα των αντιπqοσþπων με
δικαßωμα ψÞφου, επτÜ (7) ημÝqεò πQLv απü τη συνεδòιßαση τηò ΓενÞò
ΣυνÝλευσηò τηò Ε.Ο.Τ..

Για την εκλογÞ Δ.Σ., ΕξελεγκτικÞò ΕπιτqοπÞ§ τηò Ε.Ο.Τ. κατ
αντLπQοσþπου με τον αναπληΕιωτÞ αυτοý τηò Ε.Ο.Τ. στην Ε.Ο.Ε.,

απαπεπαL oL υποψÞφLοL να πòιοταθοýν εγγqÜφωò απü σωματεßα-μÝλη
τηò Ε.Ο.Τ .που Ýχουν δικαßωμα ψÞφου, τουλÜχLστον πÝντε (5) ημÝqεò πQLv

απü τη ΓενÞ ΣυνÝλευσι, στη ΓqαμματεLα τηò Ομοσπονδßαò, δηλαδÞ
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μÝχQι την ΠαqασκευÞ 9Ι9Ι20º6 KaL þQ« 15:00. ΚÜθε σωματεßο-μÝλοò
δικαιοýταLνα πQοτεßνεL την υποψηφιüτητα ενüò μÝλουò του yla το Δ.Σ. Þ
yla την ΕξελεγκτLκÞ ΕπιτΕιοπÞ. Το δικαßωμα του υποψηφßου να εκλÝγει
KaL να εκλÝγεται βεβαþνεταL με σχετLκü Ýγγqαφο του σωματεßου-

μÝλουò. Στην πqüταση του σωματεßου πqÝπει να αναφÝqεται το üQγανο
στο οποßο ο υποψÞφωò πQοτεßνεταL να εκλεγεß.
Η υποψηφιüτητα υποβÜ^^εταL μüνο για μÝλοò ενüò οqγÜνου.
Επßσηò, κÜθε σωματεßο-μÝλοò με δικαßωμα ψÞφου μποQεß να υποβÜλει
εγγqÜφω§ βια μüνο πqüταση υποψηφιüτηταò για εκλογÞ αντιπΕιοσþπου
KaL μLα για εκλογÞ αναπληqωτÞ αυτοý.

Οι υποψÞφιοι για Δ.Σ. Þ για ΕξελεγκτLκÞ ΕπιτqοπÞ πòιÝπει να

βεβαιþνουν με δÞλωση του νüμου 1599Ι1986 üτι δεν συντòιÝχουν στο

πqüσωπü τουò τα κωλýματα που αναφÝqοντατ στην παQÜγQαφο 6 του

Üqθqου 18 του καºασºατLκοý τηò Ε.Ο.Τ. και στLò σχετι"κÝò üιατÜξετò του

ν.2725Ι1999. Επßσηò oL υποψÞφιοι yla την εκλογÞ αντLπQοσþπου KaL

αναπληQωτÞ αυτοý στην Ε.Ο.Ε. πqÝπει να βεβαþνουν με δÞλωση του,

ν.1599Ι1986 üτι δεν συντqÝχουν στο πqüσωπü τουò τα κωλýματα που
οqßζοντατ στο Üqθqο 5 του υπ'αΕιιθμ.130/2000 Π.Δ..
Σε πεòιßπτωση που δεν επιτευχθεß απαqτLα, η ΓενικÞ ΣυνÝλευση θα
πQαγματοποιηθεß την ßδια ημεqομηνßα στòº4Ι9Ι201,6, ημÝQα ΤετÜΕιτη και
þQο ].8:00, στον ßδιο τüπο KaL χþQο KaL με τα ßδια θÝματα ΗμεqÞσιαò
ΔτÜταξηò.

Με αθλητικοýò χαφετLσβοýò,
Για το Δ.Σ. τηò Ε.Ο.Τ.

Ο Γενικüò ΓqαμματÝαò

Δg. ΠÝτgοò Συναδινüò Θεüδωqοò Κüλλιαò


