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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.Α.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.), με
την από 07.11.2022 απόφασή του, καλεί τα Σωματεία - Μέλη της Ομοσπονδίας σε ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την 17.12.2022, ημέρα Σάββατο
και ώρα 10:00, στον Ο.Α. Αθηνών (Λεωφ. Βασ. Όλγας 2 – Ζάππειο, τηλ.: 210 9232872, 210
9215630).
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με ηλεκτρονικά μέσα
(υβριδικά), τηρουμένων των ισχυουσών κατά τον χρόνο διεξαγωγής της κανονιστικών
διατάξεων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 (υγειονομικού πρωτοκόλλου και μέτρων προστασίας). Σε περίπτωση που καθίσταται
αδύνατη η διεξαγωγή της με φυσική παρουσία εξ αιτίας εφαρμογής απαγορευτικών μέτρων
λόγω του COVID-19 ή αμέσου κινδύνου δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού, η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα μόνον με ηλεκτρονικά
μέσα (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), περισσότερων από δυο φυσικών προσώπων (Zoom,
Skype, Webex κ.λ.π.), 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.
3.

Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
Έγκριση προϋπολογισμού Ε.Φ.Ο.Α. 2023
Έγκριση Κανονισμών Ε.Φ.Ο.Α.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει καταστατική απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα
πραγματοποιηθεί, κατά τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο τόπο & χώρο, την 18.12.2022, ημέρα
Κυριακή και ώρα 10:00.
Καλούνται τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α. να ορίσουν τους Αντιπροσώπους – Εκπροσώπους
τους, τακτικούς και αναπληρωτές, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα όσα ορίζει
το Καταστατικό της Ε.Φ.Ο.Α. και η κείμενη Νομοθεσία.

*Οι εκπροσωπήσεις των Σωματείων-Μελών θα πρέπει να σταλούν προ πέντε (5) τουλάχιστον
ημερών, δηλαδή μέχρι την 11/12/2022, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@efoa.gr και να περιέχουν απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ.
εκάστου Σωματείου-Μέλους.
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