
 
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2020 

Αρ.Πρωτ 71/2020/ΠΜ/εμ  

 

Προς όλα τα Σωματεία – μέλη  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό (κεφ. Γ’ άρθρο 7 παρ. 2) και κατόπιν απόφασης του ΔΣ 

(διαδικτυακή συνεδρίαση της 09-6-2020), καλούνται τα Σωματεία- Μέλη της ΕΟΜ στην 1η 

τακτική Γενική Συνέλευση του 2020, (στη θέση της ματαιωθείσας , λόγω ανωτέρας βίας- 

Κορωναϊού, της 12/03/2020) το Σάββατο 27 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 στα εντευκτήρια 

του Α.Ο.Μ.Ψ. (Αθλητικός Όμιλος Μπριτζ Ψυχικού), Ταϋγέτου 23, 154 52, Π. Ψυχικό, τηλ. 210 

6712609, 694 430 1255.  

Σε περίπτωση μη απαρτίας (1/2 τουλάχιστον από τα Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου), η 

Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, αυτοδίκαια και χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια μέρα 

και ώρα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή το Σάββατο 04 Ιουλίου 2020, στα εντευκτήρια 

του Α.Ο.Μ.Ψ. (Αθλητικός Όμιλος Μπριτζ Ψυχικού), Ταϋγέτου 23, 154 52, Π. Ψυχικό, τηλ. 

210 6712609, 694 430 1255 είναι δε σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται, όχι 

όμως λιγότερα του 1/5 των δικαιούμενων ψήφου (άρθρο 8 Καταστατικού). Η συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 o Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 01/01-31/12//2019.  

o Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2019.  

o Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/01/2019 έως 31/12/2019 και 

εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2020.  

o Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη o Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020  

o Δραστηριότητα ΕΟΜ κατά την περίοδο της πανδημίας  

o Προπονητικές συναντήσεις o Επιστολές Σωματείου Διόνυσος  

o Διάφορα θέματα  

 

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, όλα τα 

ΣωματείαΜέλη της ΕΟΜ. 

 Δικαίωμα ψήφου, έχουν τα Σωματεία-Μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους 

υποχρεώσεις έναντι της ΕΟΜ μέχρι 28/2/2020 και την ετήσια συνδρομή του 2020 εφόσον, 

εκτός από την εκπλήρωση των πάσης φύσεως οικονομικών τους υποχρεώσεων, συντρέχουν 

σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 8 του Καταστατικού. 

 Κάθε Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο 

αντιπρόσωπο, που ορίζεται, με πιθανό αναπληρωτή, με απόφαση του ΔΣ του Σωματείου. 

Ως αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του Σωματείου, που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του 

ορισμού του το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να 

εκπροσωπεί ένα μόνο Σωματείο. Τα Σωματεία της περιφέρειας (εκτός Αττικής) μπορούν να 

συμμετάσχουν και διαδικτυακά. Θα πρέπει όμως να έχει σταλεί ο ορισμός αντιπροσώπου 

από το Σωματείο τους, ο οποίος θα είναι και αυτός που θα έχει δικαίωμα ψήφου.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ 

  
  
  
  
  
  
  


