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EΔPEΣ ToYΣ

ΘEMA: <Eκτακτη Γεvlκη Συv€λευoη καl αρxαIρεοiεg γlα τηv αvιiδεlξη Tακτlκιilv
καl AvαττληριυματlκΦv μελΦv τη5 Eκτελεoτικηg Eπ:τρoπηg καt τηs
Eξελεγκτlκηζ Eπlτρoπηg Tηg E.Π.Σ. Π€Mαg>.

Kιiρlε Πρ6εδρε,
'E1ovταg υπ' 6ψη τov Ν 272511999, Φπωζ τρoπoπolηΘηκε καl ιo10εl με τov N'
472612020 Kαl τlg διατdξεtE τoυ Kαταoτατlκo6 τηg E.Π.Σ. Π6λλα9, 6πω9 αυτ6 ιox0ει,
τtE o1ετικ69 διατdξεlg Τωv παραρτημdτωv τoυ Kαl τηv απ6 8111-10-2021 απ6φαoη
τηg Eκτελεoτlκηg Eπιτρoπηq τηg'Evωoηq Π6λλαq,

ΣYΓKAΛoYM E
'Εκτακτη Γεvlκη Συv6λευoη τωv Σiυματεiωv _ μελΦv τηE E.Π.Σ' Π6Mαg, η oπoiα Θα
πραγματoπolηθε[oτηv αiθouσα Toυ ΠvευματlκoO κ6vτρou τoυ Δημou ΓIαwlτσΦv, στα
Γlαwlτσd, τnv Δευτ€ρα 29 Noεuβoioυ καI ιbρα 17.00 με Θ6ματα ημερηolαg
δldταξηq:
1. Eκλoγη δ0o (2) γραμματ6ωv γlα Tηv τηρηση τoυ πρακτlκo0.
2. Eπtκι1ρωoη πληρεξoυo[ωv αvτlπρooιi.lπωv Kαl θλεγxog απαρτ[αg των
παρtoτdμεvωv μελΦv.
3.'Eκθεoη και 6γκρloη ΔlolκητtκoO ΑπoλoγloμoU περ16δoυ απ6 1-1-2021 tωg
28-11-2021.
4.'EκΘεoη καt6γκρtoη olκovoμlκoO Aπoλoγloμo0 περι6δoυ απ6 1-1-2021 tω9
'28"11-2021.

5.'Eκθεoη εξελεγκτικηg επlτρoπηE.
6.Eκλoγη δ0o (2) μελΦv Eφoρευτlκηg Eπlτρoπηg πρoεδρε0ovτos δlκηγ6ρoυ ωg
δικαoτικo0 AvτιπρooΦπoυ - Πρo6δρoυ Eφoρευτlκηg Eπtτρoπηg.
7. Αρxαιρεoiε6 για τηv εκλovIi Πρo€δρoυ. εκλovli δεκα (10) τακτlκΦv καl
υπoλoiπιυv αvαπλnριυuατlκΦv uελιbv τn< Eκτελεoτικli< Eπlτρoπn< τηg
'Evωoηg Π6λλα9, γlα τετραεTη Θητεiα, με μυoτlκη ψηφoφoρiα, καΘΦg καlγlα τηv
εκλoγη τolΦv (3} τακτlκΦv και u€vρ: τρlΦv (3) αvαττλnoιυματlκΦv μελΦv τn<
Εξελεvκτlκti< Eπlτρoπli< τη6 Evωoηs, τετραετo0g επioηg Θητε[αg, με μuoτlκη
ψηφoφoρiα
Σ0μφωvα με τo ιo10ov Kαταoτατtκ6 (dρθρo 28 s 1), τωv εργαotΦv τηg E.Γ.Σ'
πρoεδρε0εt o Πρ6εδρos Tηζ'Evωoηg.
ol αvτιπρ6σωπoι τωv ΣωμαTε[ωv, Tακτlκo[ καl Avαπληρωματlκoi, voμιμoπoιo0vται
Vα παραστo0ν oτηv Γ.Σ., με τηv κατdΘεση στηV E.Π.Σ. Π6λλα9, τo αργ6τερo μ6xρt
τηv Π€μπτη 25-11-2021 καl Φρα 14:00 τo μεoημ6ρι, τoυ εκδlδ6μεvoυ (και oε
περiπτωοη απιilλεiαq αvτικαΘιoτdμεvoυ) απoκλειoτtκd απ6 τηv EΠΣ Π6λλα9 εlδlκo0
πληρεξουoioυ εγγρdφoυ (dρΘρo 21 s 3) εκπρooΦπησηs τoU αvτlπρoσωπευoμ€vou
oωματεΙoυ, τo oπoΙo (πληρεξo0olo) φ6ρεl εlδlκ6 πρωτ6κoλλo.



o κdΘε υπoψηφιog για Tα KατασTατlKd 6ργαvα τηg EΠΣ Π6Μα9 , μεXρl τηv 14.00
Φρα τηg 23-11-2021 ημερα Tρiτη oφεiλεl vα καταΘ6oει oτηv EΠΣ Π6λλα9,

βεβαΙωoη oωματεfoυ -μ6λoυ9 τηζ EΠΣ Π6λλα9 , 6τl εivαl μ6λo9 αυτo0 τoU

oωματεioυ με δικαΙωμα vα εκλ6γεl Kαl vα εκλ6γεταl , πlστoπotητlκ6 πoιvlκoιj
μητρΦoυ και υπε0Θυvη δηλωoη τoυ (N. 1599/ 1986) 6τι δεv εμπiπτεl oτα κωλ0ματα
καl αoυμβΙβαoτα τoυ N6μoυ 2725199, 6πω9 αuτ6g τρoπoπolηΘηκε καl ιo10εl με
τo N 4726l2o20, τoU Kαταστατlκo0 τηg E.Π.o, Kαl τηζ EΠΣ ΠEΛ^AΣ καθΦg Kαl στα
κωλ0ματα Kαl σToUζ περloρlσμo0g τoυ παραρτηματog A τoυ Kαταoτατικo0 τηg EΠo
Καl ToU loxOovτog Kαταoτατlκo0 τηg EΠΣ ΠEΛΛAΣ καl 6τl fxεl τo δlκα[ωμα vα εκλ6γει
Kαι vα εκλ6γεταt oτα oργαvα τηs EΓIΣ ΓΙΕΛΛAΣ, με βεβαiωoη τoυ γvηoΙou τηs
υπoγραφηg απ6 αρμ6δlα Δημ6olα υπηρεoiα. ,{

H ε.Γ.ε.'lδμβdvει fγκυρεg απoφdoεlg μ6uov 6ταv παρευρioκεταl Kαl εKπρoσωπεiτd
η απ6λυτη πλεloψηφ[α (50% + 1) τωv μελΦv πoυ 61oυv δtκα[ωμα ψηφoυ. Σε
περiτπωoη μη απαρτiαg η E'Γ.Σ. Θα επαvαληφΘεi τηv iδrα μ6ρα Δευτ6oα 29-11-2021
καl Φρα '18.00, oτov [δlo ,ιiloo, με τα iδlα Θ6ματα ημερηoιαg δdταξηg. Δεv απαIτε[ταt
απαρτ[α γι'αuτη τηv.δε0τερη Γ.Σ. (dρΘρo 27).
Γlα oπδηπoτε αφoρd τιs αρ11αIρεoiεζ τηs E"Γ.Σ. EΠΣ Π6λλα9 , lo1Ooυv Kαl
εψαρμ6ζovταl To καταoτατlκ6 Tηζ Kαl o lox0ωv o1ετrκ69 αΘλητlκ69 v6μog
272511999, 6πω9 τρoπoπolηΘηκε καl lox0εt μ6xρl oημερα.
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