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Τα σωματεßα-μÝλη τηò Ε.Ο.Τ.

ΑθÞνα, 23 Σεπτεμβqßου 2016

Aq. πqωτ.: º605Ι16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικü Συμβοýλιο (Δ.Σ.) τηò ΕΛληνιÞò Ομοσπονδßαò
Τοξοβολßαò (Ε.Ο.Τ.), ýστεòια απü απüφαση αυτοý ληφθεßσα στη

συνεδqßαση τηò 21Ι9Ι20º6, σýμφωνα με ττò σχετLκÝò δατÜξεξ του

κατασºατLκοý τηò Ομοσπονδßαò/ του ν.2725Ιº999, üπωò τQοποποιιlθηκε και
LσχýεL, πòιοσκαλεL τα σωματεßα-μÝλη τηò Ε.Ο.Τ. να συμμετÜσχουν σε
ΤακτÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση (Γ.Σ.) | που θα διεξαχθεß στο ΧαλÜνδqι ΑττικÞ§,
Λεωφ. Δημητqßου ΒικÝλα 52, στην αßθουσα Δ.Σ. τηò ΕλληνικÞò
ΟλυμπιακÞò ΕπιτqοπÞò την ΚυqιακÞ 23 Οκτωβqßου 2016 και þΕ»α 10:00, με
τα εξÞò θÝματα ΗμεqÞσαò ΔιÜταξηò

1. ΕκλογÞ πqοÝδqου καLγQαμματÝα τηò Γ.Σ.
2. 'Εγκqιιση Πqοýπολογισγοý 2017.

Οι εκπQοσωπÞσειò των σωματεßων με τουò αντLπQοσþπουò τουò

γßνοντατκατÜ τα οqιζüμενα στο Üqθqο 10 του καºαστατικοý τηò Ε.Ο.Τ..

ΣυγκεκqιμÝνα :

-ΚÜθε σωματεßο εκπQοσωπεπαL στη ΓενικÞ ΣυνÝλευση τηò Ε.Ο.Τ. απü
Ýνα μüνο αντLπQüσωπο, που οqßζεºαL, ψαζL με τον αναπÞ9ω"Þ του/ με
απüφαση του Διοικητικοý Συμβουλßου του σωματεßου. Ωò αντιπòιüσωποò
καLωò αναπληqωτÞò οqßζονται μÝλη του σωματεßου που Ýχουν αποκτÞσει
κατÜ το χqüνο του οqισμοý τουò το δικαßωμα να εκλÝγουν KaL να
εκλÝγονται. Αντßγqαφο του πQακτικοý του Διοικητικοý Συμβουλßου του
σωματεßου, που οqßζει αντιπòιü σωπο αυτοý :κaL αναπληQωτÞ,
κοLνοποιεßται στην Ε.Ο.Τ..
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-ΑντικατÜσταση του οQτσθÝντοò αντLπQο σþπου επLτQÝπεταL

οποτεδÞ ποºε, LσχýεL üμrò Ýναντι τηò Ε.Ο.Τ., μüνο αν τηò κοLνοποιηθεß η
σχετLκÞ απüφαση κατÜ ºα ανωºÝqω δÝκα (10) τουλÜχιστον ÞμÝQεò πQLv

απü την ημεqομηνßα τη§ ΓενιÞò ΣυνÝλευσηò.
-Στιò ΓενικÝò ΣυνελεýσεLò τηò Ε.Ο.Τ. επτβαλλεταL η αυτοπQüσωπη

παQουσßα των αντLπò)οσþπων, απαγοQευμÝνηò τηò δια πληqεξουσßου
συμμετοýò

-ΚÜθε αντιπòιüσωποò μποQεß να εκπQοσωπεß Ýνα μüνο σωματεßο-μÝλοò.
-Ο Ýλεγχοò KaL η νομLμοποßηση τηò πληqεξουσιüτηταò των

ανττπQοσþπων KaL του δικαιþματοò l.ΡÞφου των σωματεßων διενεòιγεßται
αποκλετσττκÜ απü το Δ.Σ. τηò Ε.Ο.Τ. σε τακτικÞ Þ Ýκτακτη συνεδqßαÞ του

KaL η σχετικÞ απüφαση του αναòιτÜται σºα γqαφεßα τηò Ε.Ο.Τ. KaL

αποστÝλλεται στα σωματεLα, γαζL με τον πwακα των αντιπqοσþπων με
δικαßωμα ψÞφου, επτÜ (7) ημÝqεò πQLv απü τη συνεδòιßαση τηò ΓενικÞò
ΣυνÝλευσηò τηò Ε.Ο.Τ..

Σε πεqßπτωση που δεν επιτευχθεß απαòιτßα, η ΓενιÞ ΣυνÝλευση θα
πQαγματοποιηθεß την ßδια ημεQομηνßα στιò 23Ιº0Ι201,6, ημÝqα ΚυqιακÞ
και þòια 1].:00, στον ßδιο τüπο και χþqο KaL με τα ßδια θÝματα ΗμεqÞσιαò
ΔτÜταξηò.

Με αθλητικοýò χαLQετ Lσβοýò,
Για το Δ.Σ. τηò Ε.Ο.Τ.
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Η ΓενικÞ ΓqαμματÝαò

Δg. ΠÝτgοò Συναδινüò ¸βελυν Παπαδοποýλου


