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ΠΡΟΣ: ¼λα τα σωματεßα που ανÞκουν στη δýναμη τηò Ε.Π.Σ.

ΕΒΡΟΥ - 'Εδρεò τουò

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ^ΕΥΣΗΣ

τΩΝ ΣΩΜΑτΕΙΩΝ - ΜΕ^ΩΝ τΗΣ Ε.Π.Σ. ΕΒΡοΥ

¸χονταò υπüψη:

1. Τιò διατÜξειò των Καταστατικþν τηò Ε,Π.Ο. και τηò Ε,Π.Σ. ΕΒΡΟΥ και, ειδικüτερα,

των Üρθρων 20,21,22,23,24, 26,27,28,29 και 30 του Καταστατικοý τηò Ε.Π,Σ,

ΕΒΡΟΥ και τα παραρτÞματα Α και Β.

2, Τιò διατÜξειò του Ν. 272511θθθ, üπωò τροποποιÞθηκε και ισχýει σÞμερα,

καθþò και τιò ισχýουσεò διατÜξειò κÜθε Üλλου σχετικοý νüμου.

3. Την απü 3Ι12-03-2022 (θÝμα 3ο) σχετικÞ απüφαση του Διοικητικοý

Συμβουλßου τηò Ε.Π.Σ. ΕΒΡΟΥ.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

ΓενικÞ ΣυνÝλευση των σωματεßων - μελþν τηò Ε.Π.Σ. ΕΒΡΟΥ την θ Μαß'ου

2022, ημÝρα ΔευτÝρα και þρα 18.00, στο ξενοδοχεßο ΕΡΜΗΣ, στο Διδυμüτειχο, με

θÝματα ημερÞσιαò διÜταξηò:

º.Επικýρωση πληρεξουσßων αντιπροσþπων και Ýλεγχοò απαρτßαò παρισταμÝνων

μελþν.

2. Ορισμüò δýο (2) μελþν τηò για τον Ýλεγχο τÞρησηò των πρακτικþν.

3. ¸κθεση διοικητικοý απολογισμοý Ýτουò 2021,

4, ¸γκριση διοικητικοý απολογισμοý Ýτουò2021 ,



5. ¸κθεση οικονομικοý απολογισμοý Ýτουò2021 .

6. ¸κθεση εξελεγκτικÞò επιτροπÞò.

7. ¸γκριση οικονομι κοý απολογισμοý Ýτ ουò 2021 .

Β. ¸κθεση και Ýγκριση προß:πολογισμοý επüμενου Ýτουò.

θ.- ΓενικÞ τροποποßηση του καταστατικοý τηò ¸νωσηò για εναρμüνισÞ του με τιò

διατÜξειò του ν.2725Ι 1θθθ, üπωò ισχýει μετÜ τιò τελευταßεò τροποποιÞσειò του, που

εßναι υποχρεωτικÞ, καθþò και για την τροποποßηση ιδßωò των Üρθρων 1,2,4,6, 10,

13,22,26,28, 2θ, 30, 40, 56 αυτοý, των παραρτημÜτων α και β, την κωδικοποßηση

και διüρθωση των λεκτικþν σφαλμÜτων και την τροποποßηση üποιου Üλλου Üρθρου

προκýψει απü τη διαδικασßα τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò.

10. ΕκλογÞ δýο (2) μελþν ΕφορευτικÞò ΕπιτροπÞò (ωò πρüεδροò αυτÞò ορßζεται

υποχρεωτικÜ δικαστικüò αντιπρüσωποò) για τη διενÝργεια Αρχαιρεσιþν προò εκλογÞ

του ΠροÝδρου και των μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου üπωò και των μελþν του

Διοικητικοý Συμβουλßου.

º1. ΜυστικÞ ψηφοφορßα, με ψηφοδÝλτια, για την εκλογÞ ΠροÝδρου και δÝκα (º0)

μελþν τηò ΕκτελεστικÞò ΕπιτροπÞò και των αναπληρωματικþν, καθþò και τριþν (3)

τακτικþν μελþν τηò ΕξελεγκτικÞò ΕπιτροπÞò και μελþν ωò αναπληρωματικþν.

Σε περßπτωση που δεν θα υπÜρχει απαρτßα, αν δεν παραβρεθεß το μισü συν Ýνα

του üλου αριθμοý των σωματεßων - μελþν, η ΓενικÞ ΣυνÝλευση θα επαναληφθεß την

ßδια ημÝρα, ΔευτÝρα θ Μαßου 2022 και þρα ºθ.00, στον ßδιο τüπο, με τα ßδια θÝματα

ημερÞσιαò διÜταξηò και χωρßò Üλλη πρüσκληση, οπüτε θα θεωρηθεß üτι βρßσκεται σε

απαρτßα-ανεξÜρτητα απü τον αριθμü των σωματεßων - μελþν που θα παραβρεθοýν.

Θα ακολουθÞσει ειδικü Ýγγραφο τηò Ε.Π.Σ. ΕΒΡΟΥ με τιò οδηγßεò για τη

συμμετοχÞ και εκπροσþπηση των σωματεßων- μελþν,
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