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Αθήνα, 19.09.2017 

Αρ. Πρωτ. : 2707/Θ.Χ.  
 
Προς 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.      
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ       

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ. 

 
 

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του 
Καταστατικού της Ομοσπονδίας και σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε στην συνεδρίασή 
του στις 13/09/2017, καλεί τα μέλη με δικαίωμα ψήφου της ΕΛ.Ο.Τ. σε Τακτική Γενική 
Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 14η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 
11:00 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» - Αιγάλεω, Αττικής (οδός Δημαρχείου 17 

& Κουντουριώτου, Αιγάλεω).  
 
 
ΘΕΜΑΤΑ 
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
3. Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018 
4. Τροποποίηση καταστατικού ΕΛ.Ο.Τ. για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας στα 

εξής άρθρα : 1,2,3,4,12,17,21,22,27,31,32,33,34,35 
5. Τροποποίηση των Κανονισμών της ΕΛ.Ο.Τ.: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, 

Κανονισμός Εθνικών Ομάδων, Κανονισμός Εσωτερικών Διοργανώσεων, Πειθαρχικός 
Κανονισμός, Κανονισμός Ντόπινγκ, Κανονισμός Διενέργειας Προμηθειών, Κανονισμός 
εγγραφής – μεταγραφών αθλητών και θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας για την εύρυθμη 
λειτουργία της Ομοσπονδίας. 

 
 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 15η 
Οκτωβρίου 2017, ημέρα Κυριακή, στον ίδιο χώρο, στις 12:00 (μεσημέρι), με τα ίδια θέματα. 

 
Σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι αντιπρόσωποι σας, μπορούν να παραστούν  στην Γενική 

Συνέλευση επιδεικνύοντας στην είσοδο της αίθουσας το δελτίο Αστυνομικής τους 
Ταυτότητας. Στην συνέχεια θα παραδίδεται στους αντιπροσώπους το δελτίο αναγνώρισης της 
Ομοσπονδίας, το οποίο πρέπει να έχουν φανερά αναρτημένο στο πέτο τους σε όλη την 
διάρκεια της Γ.Σ. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
 
Κάθε σωματείο – μέλος της ΕΛ.Ο.Τ. εκπροσωπείται στην Γ.Σ. με έναν Τακτικό 

αντιπρόσωπο ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του,  με απόφαση του Δ.Σ. του και έχει 
αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανά του και είναι μέλος του 
σωματείου. Κάθε σωματείο – μέλος διαθέτει μόνο μία ψήφο στην Γ.Σ. (άρθρο 6 παρ. 2,3,5 του 
καταστατικού της ΕΛ.Ο.Τ.). 

 
Ο διορισμός των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της ΕΛ.Ο.Τ. για την νόμιμη 

συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο 
τουλάχιστον (-12-) δώδεκα ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της (άρθρο 7 παρ.1 του 
καταστατικού της ΕΛ.Ο.Τ.) δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.  

 
Σε περίπτωση μη διορισμού νέων αντιπροσώπων προς την ΕΛ.Ο.Τ. δεν ισχύει 

αυτόματα ο προηγούμενος διορισμός αλλά ισχύουν οι προθεσμίες της προηγούμενης 
παραγράφου. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

➢ Οι αντιπρόσωποι του σωματείου σας, θα ειδοποιηθούν με δική σας ευθύνη. 
➢ Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους μη αντιπροσώπους. 
➢ Είναι άκυρη η εκπροσώπηση σωματείων από αντιπροσώπους οι οποίοι είναι 

προπονητές ή διαιτητές ή αθλητές. 
 

 

Για το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Τ. 

 

 

 
 
Νικόλαος Θωμαΐδης     Μιχαήλ Φυσεντζίδης 

          Πρόεδρος       Γενικός Γραμματέας 
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