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Προg τα
Σωματεiα μ6λη
τηg διiναμηg ΣK.o.E.

ΠPoΣKΛΙΙΣH
EΚTAΚΤΙ{Σ ΓENΙKΙiΣ ΣYNEΛEYΣFΙΣ
TFΙΣ ΣKOΠEYTΙΚ}ΙΣ oMoΣΠoNΔΙΑΣ EΛΛAΔoΣ
Mετd, απ6 απ6φαση τoυ Διoικ1τικori Συμβoυλioυ τηζ ΣΚ.o.E. τηc, 27ηc, Ιoυλiου 20Ι6,
καλo6νται τα Σωματεiα - M€ξ τηg, οriμφωνα με τo d,ρθρo 10 τoυ Kαταoτατικoli οε

,Eκτακτη

Γεvικη Συν6λευoη, η oποtα θα γiνει στην αiθoυoα (ΠΛEΙΑΔEΣ) του
Ξενoδo1εioυ NOVOTEL (oδ69 M. 86δα 4 _ 6, τηλ: 210.8250422)' την 3η Σεπτεμβρioυ

20|6, ημ6ρα Σdββατο και ιbρα Ο9:0Ο, με Θ6μα FΙμερηoιαg Διdταξηg:
-:-- << Tρoποποiηοη τoυ Καταoτατικoιi τηg ΣΚ.o.E.)
Πρ6γραμμα εργαoιrilν τηζ Συv6λευοηg:
1) Eκλoγη Πρo6δρου και Γραμματ6α τηg Συν6λευοη9.
2) Αv6γvωοη κατατεθειμ6νων πρoτdoεωv Σωματεiων _ Mελioν,
3) Ψηφoφoρiα γ1α την 6γκριoη τηζ τροπoπoiηοηg του Κατα<lτατικoιi.
Διευκρινiζεται ιiτι με β&oη την ανωτ6ρω απ6φαoη τoυ Δ.Σ. καλotiνται 6oα εκ τωv
Σωματεiων - Mελrbν ετnΘυμofν να καταθ6σoυν συγκεκριμεvεg πρoτdoειg τροπoποiηoηq
τoυ Kαταoτατικo6, να τιζ υπoβdλουν οτην Γραμματεiα τηg ΣK.o.E. Ltξχpτ την 25 _ 8 _
20Ι6' πρoκειμwoυ να τti1oυν τηg κατdλληληg επεξεργαoiαg και κατd,θεσηg στην Γ.Σ, προq
αποφυγη πρoβλτ1μd,των απ6 επικαλ6ψει9, ταυτoλoγiεg, κλπ. oτο 6ργο τηg Συν6λευοη9.
Eπιoημαdνεται ιiτι:
α) Σf μφωνα με τo dρΘρο ΙΙ παρdryρ. ε, τoυ ιoβoντοq Καταoτατικo6, γτα την επfτευξη
απαρτiαg τηg Γ.Σ. απαττειται η παρoυoiα τoυ ημiοεοg τoυλ6μoτoν των ε16ντων δικαiωμα
Ψηφoυ μελrΙlν και η απ6φαoη περi τηg τροπoποiηoηc, απαττειται να oυγκεντρiοoει
πλειοψηφiα των τριιilν τετd,ρτων (%) των παρ6ντωv αντιπρoοrirπων.
β) FI πρoo6λευoη/παρoυoiα των Σωματεiων _ Mελiυν εiναι επιβεβλημfνη αττ6 τo
γεγov6g 6τι με βd,oη τον ν6μο και την ωζ dνω δι6ταξη τoυ Καταοτατικof μαζ, η o.ριζ6μενη
<απαρτiα> αφoρ6 και την τυ16ν επαναληπτιΦ Γεvικη Συν6λευoη, η oπoiα για τoν λ6γo
αυτ6ν δw oυγκαλεiται με την παρo6ο,α πρ6οκληoη.
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