
 

Θεσσαλονίκη 07/11/2021 

                                                                                                                Αρ. Πρωτ : 31 
 

  

 

      Προς  : Σωματεία – Μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις 23 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 θα 

πραγματοποιηθεί  στην Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εθνικού Αθλητικού 

Κέντρου Μίκρας,   Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε..  

 

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που σας κοινοποιούμε συμπεριλαμβάνονται οι αρχαιρεσίες 

για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. και η εκλογή νέας εξελεγκτικής επιτροπής . 

 

Διευκρινίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4726/20 και του καταστατικού. τα παρακάτω: 

● Ο τακτικός και αναπληρωματικός εκπρόσωπος του σωματείου στην Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε., υποχρεωτικά 

είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. 

 

● Ο ορισμός των αντιπροσώπων υποχρεωτικά γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του σωματείου, το σχετικό απόσπασμα πρακτικού το οποίο θα κοινοποιείται στην Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.. 

Σχετικό Υπόδειγμα θα αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.. 

 

● Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα σωματεία που φέρουν ειδική αθλητική 

αναγνώριση, έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 Ν. 

4214/2000 και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία έτη 2019, 2020, 2021 συμμετείχαν σε 

επίσημες διοργανώσεις με τουλάχιστον οχτώ (8) αθλητές-τριες. 

 

 ● Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε., έχει μόνο μέλος αθλητικού 

σωματείου – μέλους της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε που έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον 

το σωματείο έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση κατά τα ανωτέρω. 

 



 

 ● Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται, 

αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, 

που επί ποινή ακυρότητας κοινοποιείται στην Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε μαζί με τη δήλωση υποψηφιότητας. 

Σχετικό Υπόδειγμα θα αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. 

  

● Στα πλαίσια αυτά και σύμφωνα με το καταστατικό, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα 

προαναφερόμενα όργανα της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε, πρέπει να υποβάλλουν γραπτώς την υποψηφιότητα 

τους στα γραφεία της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. στην Θεσσαλονίκη, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 12 

Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00. Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν με 

αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε  ταχυδρομικώς, είτε με email, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα 

έχουν πρωτοκολληθεί στην Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. μέχρι την 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00. 

 

● Κατά την ψηφοφορία οι αντιπρόσωποι, πρέπει να φέρουν και να επιδεικνύουν στον Πρόεδρο 

της Εφορευτικής Επιτροπής την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο τους. 

 

● Τέλος παρακαλούνται τα σωματεία – μέλη της Ε.Γ.Ο. να μας κοινοποιήσουν τον τακτικό και 

αναπληρωματικό αντιπρόσωπο τους με απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν. 4720/2020, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 

Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00. 

 

Συνημμένα:  
α) Πρόσκληση Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης της 23ης  Ιανουαρίου 2022. 

 

 

 

 

 

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

 

 

 

 

Πολυμέρης Κερατίδης Ειρήνη Μανδραβέλη  

 


