Προς
Σωματεία Μέλη της Ε.ΤΑ.Β.Ε
Με δικαίωμα ψήφου

Θεσ/νίκη 9/2/2021
Αρ.Πρωτ.3836

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. της Ένωσης Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του
καταστατικού της ΕΤΑΒΕ και το άρθρο 143 του ν. 4714/2020, καλεί τα Μέλη της Ένωσης με
δικαίωμα ψήφου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
27 Μαρτίου 2021, ώρα 12:00, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στην οδό
Μοναστηρίου αριθ. 8, στην αίθουσα ΙΣΜΗΝΗ (1ος όροφος).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021,
ώρα 12:00, στον ίδιο χώρο.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Ι. Έγκριση οικονομικού απολογισμού και έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για την
οικονομική διαχείριση έτους 2019 και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη
ΙΙ. Έγκριση οικονομικού απολογισμού και έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για την
οικονομική διαχείριση έτους 2020 και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη.
ΙΙΙ. Έγκριση της λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρονική
διάρκεια της θητείας του (24/12/2016 - 16/3/2021) και της έκθεσης της εξελεγκτικής
επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
ΙV. Εκλογή δύο (2) τακτικών μελών της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και των
αναπληρωματικών τους για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων
Διοίκησης [σ.σ.: το τρίτο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής θα είναι, σύμφωνα με το ν.
2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δικαστικός αντιπρόσωπος, που θα οριστεί από
το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και θα προεδρεύσει της Εφορευτικής Επιτροπής].
V. Εκλογή των οργάνων της διοίκησης, δηλαδή του Προέδρου και των δέκα μελών του
ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου μετά των πέντε αναπληρωματικών μελών του και
των μελών της τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής μετά του αναπληρωματικού μέλους της

Ενημερώνονται τα μέλη ότι:

- Βάσει των εγγεγραμμένων στη δύναμη της ΕΤΑΒΕ μελών (άνω των 101), το Δ.Σ. της ΕΤΑΒΕ
αποτελείται από ένδεκα (11) τακτικά μέλη (συνυπολογιζόμενου του Προέδρου) και πέντε
(5) αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται για τετραετή θητεία.
- Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία - μέλη
που την απαρτίζουν. Ο κατάλογος με τα δικαιούμενα συμμετοχής και ψήφου σωματεία θα
οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 ν. 2725/1999. Τα
σωματεία – μέλη με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οφείλουν να έχουν διορίσει
αντιπροσώπους τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 14
ν. 2725/1999 και εντός της προθεσμίας της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του
καταστατικού.
Ο αντιπρόσωπος του σωματείου σας θα ειδοποιηθεί με δική σας ευθύνη. Σας
υπενθυμίζουμε ότι μόνον οι αντιπρόσωποι μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση
επιδεικνύοντας στην είσοδο της αίθουσας την αστυνομική τους ταυτότητα.
- Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2725/1999.
Αντιπρόσωπος σωματείου-μέλους που επιθυμεί την εκλογή του στα όργανα διοίκησης της
Ε.ΤΑ.Β.Ε. πρέπει απαραίτητα να υποβάλει έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στη γραμματεία
της Ε.ΤΑ.Β.Ε. δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής
Συνέλευσης. Στην έγγραφη αίτησή του ο αντιπρόσωπος πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα, με
ποινή μη αποδοχής της, τα πλήρη στοιχεία του, το σωματείο-μέλος που εκπροσωπεί, το
όργανο διοίκησης για το οποίο θέτει υποψηφιότητα καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 17 του καταστατικού και του
αθλητικού νόμου. Οι αιτήσεις υποψηφίων για τα πιο πάνω όργανα διοίκησης της ΕΤΑΒΕ
εξετάζονται και εγκρίνονται από το ΔΣ το οποίο στη συνέχεια καταρτίζει την παραμονή της
ημέρας της Γενικής Συνέλευσης ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων.
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