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Θέμα: 

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Αθλητικής Ένωσης Σωματείων 

Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος (Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.) 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. με απόφαση του στη συνεδρίαση της 19ης Απριλίου 2022 και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του ισχύοντος καταστατικού, καλεί τα σωματεία – μέλη της σε 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαΐου και ώρα 11:00 στη 

Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα διαλέξεων του Ε.Γ. Μίκρας (αίθουσα «Ι. Μελισσανίδης»), τέρμα Ν. Κρήνης 

Καλαμαριάς, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 

2. Διοικητικός Απολογισμός έτους 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021), τοποθετήσεις μελών – ψηφοφορία 

3. Οικονομικός Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021), τοποθετήσεις 

μελών – ψηφοφορία 

4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείρισης έτους 2021 (01/01/2021 – 

31/12/2021), τοποθετήσεις μελών – ψηφοφορία 

5. Απαλλαγή ευθυνών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική διαχείριση του χρονικού 

διαστήματος έτους 2021 (01/01/2021 έως 31/12/2021). Τοποθετήσεις μελών – ψηφοφορία 

6. Τροποποίηση καταστατικού με βάση την εναρμόνισή του στο νέο αθλητικό νόμο, άρθρο 5 του ν. 

4726/2020, άρθρο 1 του ν. 4726/2020, άρθρο 2 του ν. 4726/2020 και λοιπές σχετικές διατάξεις. 

 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο στις 12:00μ.μ. 
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Κ. Πρόεδρε, 

 

Γνωρίζετε ότι τη Κυριακή 15 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων του 

Ε.Γ. Μίκρας (αίθουσα «Ι. Μελισσανίδη»), τέρμα Ν. Κρήνης – Καλαμαριά, η έκτακτη γενική συνέλευση με 

θέματα ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης 

απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 12:00μ.μ. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 ν.2725/1999 (Α121), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 ν4726/2020 (Α101), 

στη Γ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία – μέλη που την 

απαρτίζουν. Κάθε σωματείο – μέλος της Ένωσης, εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο ο 

οποίος ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. του Σωματείου σας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. 

 

Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Σωματείου και εκπροσωπούν 

ένα μόνο σωματείο. Για αυτό το σκοπό, παρακαλούνται τα Σωματεία – Μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. να 

γνωστοποιήσουν τους αντιπροσώπους τους με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επίσημου εγγράφου 

του σωματείου τα οποία θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα καθώς και τη 

Σφραγίδα του Σωματείου. Η γνωστοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο 5 εργάσιμες μέρες 

πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Συνέλευσης ήτοι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. 

 

Επίσης έχει αποσταλθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς γνώση των Σωματείων – Μελών της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. το 

τελικό τροποποιημένο καταστατικό. 

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε και τον πίνακα των Σωματείων – Μελών της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. με δικαίωμα ψήφου 

όπως επίσης υπόδειγμα αποσπάσματος πρακτικού Δ.Σ. για ορισμό αντιπροσώπων προς τη διευκόλυνσή σας. 

Το υπόδειγμα, έπειτα των απαραιτήτων αλλαγών που θα αντικατοπτρίζουν το Σωματείο σας, θα πρέπει να 

φέρει υπογραφές και σφραγίδα των σωματείων. 
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