
 

 

 
 

Αθήνα,  6 Σεπτεμβρίου 2018  

Αρ. Πρωτ. 178/18/ΠΜ/αμ 

 Προς όλα τα Σωματεία - Μέλη  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

Σύμφωνα με το Καταστατικό (κεφ. Γ’ άρθρο 7 παρ. 2) και κατόπιν απόφασης του ΔΣ (συνεδρίαση 25/07-
2018 και 05/09/2018), καλούνται τα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ στην τακτική Γεν. Συνέλευση του τελευταίου 
τετράμηνου του 2018, το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 στα εντευκτήρια του Αγωνιστικού 
Ομίλου Μπριτζ Βουλιαγμένης (Α.Ο.Μ.Β.), Βουλιαγμένης 85, 166 74 Γλυφάδα, 
τηλ. 210 965 1944. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου αυτοδικαίως και χωρίς άλλη 

πρόσκληση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή το Σάββατο 06 Οκτωβρίου 2018, 

θα είναι δε σε απαρτία οσαδήποτε Μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα του 1/5.  

 

                                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

1. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 

3. Τροποποίηση Κανονισμών 

4. Εγκύκλιοι ΓΓΑ: α. Κάρτα Υγείας Αθλητή β. Αδειοδότηση αγωνιστικών χώρων 

5. Διάφορα θέματα 

 

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, όλα τα Σωματεία-Μέλη που 

έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έναντι της ΕΟΜ.  

Δικαίωμα ψήφου, έχουν τα Σωματεία-Μέλη εφόσον, εκτός από την εκπλήρωση των πάσης φύσεως 

οικονομικών τους υποχρεώσεων έως την 31/08/2018, 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 τον αναπληρωτή του, 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.  

  

Προσοχή: Λόγω της διεξαγωγής των Διασυλλογικών αγώνων για όλη την επικράτεια, με τη συμμετοχή όλων 

των ομάδων της Περιφέρειας, η διεξαγωγή της ως άνω Γεν. Συνέλευσης προβλέπεται να γίνει την 6η 

Οκτωβρίου 2018.  Μετά το πέρας της γενικής Συνέλευσης η ΕΟΜ θα δεξιωθεί, στον ίδιο χώρο, τους 

εκπροσώπους των Σωματείων.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ  

  

  
  
  
  
  
  
  

http://goo.gl/maps/FlrB

