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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.Α.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Α., με την από 28.04.2021 απόφασή του, καλεί τα Σωματεία
- Μέλη της Ομοσπονδίας σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, που θα
πραγματοποιηθεί την 20.06.2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στον Α.Ο.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Δ/νση: Έβερτ 1 & Κεφαλληνίας – Ηλιούπολη, τηλ.: 210 9930452, 210 9969268), σύμφωνα με τα
ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τον covid19 με φυσική παρουσία των εκπροσώπων των
Σωματείων – Μελών της.
Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η διεξαγωγή της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής
Συνέλευσης με φυσική παρουσία εξ αιτίας εφαρμογής απαγορευτικών μέτρων λόγω του covid19
ή αμέσου κινδύνου δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού και της εξαιτίας αυτής μη
δυνατότητας διεξαγωγής της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω με
την φυσική παρουσία των εκπροσώπων των Σωματείων – Μελών, διαπιστουμένης αυτής
κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ., η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 89 Ν. 4790/2021 και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.
οικ.72664/23-2-2021 ΚΥΑ, την ίδια ημέρα και ώρα με τηλεδιάσκεψη, δηλαδή απομακρυσμένη
συμμετοχή των Εκπροσώπων των Σωματείων – Μελών και με τη χρήση πρόσφορων ψηφιακών
μέσων ταυτόχρονης επικοινωνίας με εικόνα και ήχο (σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα),
διασφαλιζομένης της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Καταστατικού, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
2.

Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
Τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4726/2020, για να καταστεί
αρτιότερο και λειτουργικότερο, καθώς και να προσαρμοστεί με τους κανόνες κατά της
φαρμακοδιέγερσης, σύμφωνα με τον Νόμο 4791/2021.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει Καταστατική απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα
πραγματοποιηθεί την 21.06.2021, ημέρα Δευτέρα & ώρα 10:00, στον Α.Ο.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση: Έβερτ 1 & Κεφαλληνίας - Ηλιούπολη τηλ.: 210 9930452, 210 9969268), σύμφωνα με τα
ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τον covid19 σε περίπτωση φυσικής παρουσίας άλλως με
τηλεδιάσκεψη με απομακρυσμένη συμμετοχή των Εκπροσώπων των Σωματείων – Μελών κατά
τα προαναφερθέντα.

Καλούνται τα Σωματεία - Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α. να ορίσουν τους Αντιπροσώπους – Εκπροσώπους
τους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, στην Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση,
σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Καταστατικό της Ε.Φ.Ο.Α. και η κείμενη Νομοθεσία.

Με Εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Σταματιάδης
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