
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ » 

      Καλούνται τα μέλη του ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  σε Γ.Σ.    που θα 

πραγματοποιηθεί με την χρήση της εφαρμογής zoom, στις 26 Ιανουαρίου  2022, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 12:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας αναβάλλεται για τρείς ημέρες 

όπως το καταστατικό ορίζει και θα διεξαχθεί 30 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή και 

ώρα 12:00  , προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης 

που είναι τα ακόλουθα: 

1. Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός για το έτος 2021  

2. Ανακοίνωση προϋπολογισμού για το έτος 2022  

3. Έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη για τα μέλη του ΔΣ.  

 

Η συζήτηση της Γ.Σ θα διενεργηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom και όλες οι 

ψηφοφορίες της ημερήσιας διάταξης θα είναι φανερές με ανάταση χειρός κατά την διάρκεια 

της ΓΣ όπως ορίζει το καταστατικό. Πέντε ημέρες πριν την διεξαγωγή της ΓΣ θα ανακοινωθεί 

και θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου η πρόσκληση της ΓΣ 

στην οποία ως τόπος διεξαγωγής αυτής θα είναι ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για την είσοδο 

στην εφαρμογή zoom μαζί με σαφείς οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στην ΓΣ. Για την 

συμμετοχή και είσοδο στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο θα δοθεί σε όλα τα οικονομικά 

τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου ο κωδικός εισόδου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της ΓΣ δεν διαπιστωθεί απαρτία, σύμφωνα με το 

καταστατικό άρθρο 16 παρ. 9, η ΓΣ αναβάλλεται για τρείς ημέρες οπότε βρίσκεται σε 

απαρτία όσα μέλη και αν παραστούν. Στην ανωτέρω περίπτωση η ΓΣ θα γίνει στον ίδιο 

σύνδεσμο και με τον ίδιο κωδικό εισόδου.  

     Σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  και το ν. 

2725/1999 όπως ισχύει σήμερα, του ν. 4726/2020, του άρ.45 του  ν.4778/2021 

υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:  

1. Κάθε δικαιούμενο να συμμετάσχει στη Γ.Σ. του Σωματείου μέλος, δεν μπορεί να 

εκπροσωπηθεί σ’ αυτήν από άλλο μέλος. 



2. Για την συμμετοχή και είσοδο στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο θα δοθεί σε όλα τα 

οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου ο κωδικός εισόδου μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου όπως ορίζει το 

καταστατικό του συλλόγου έχουν μόνο τα μέλη τα οποία είναι οικονομικά 

τακτοποιημένα μέχρι και το 2022 . 

Τέλος δεδομένου του τρόπου που θα διεξαχθεί η Γ.Σ, είναι  απαραίτητο για εξοικονόμηση 

χρόνου η όποια τοποθέτηση υπάρχει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να αποσταλεί 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προστεθεί στα πρακτικά, να αναγνωσθεί και να 

συζητηθεί από την Γ.Σ .  

Παρακαλούνται τα μέλη να ελέγχουν καθημερινά την ηλεκτρονική ιστοσελίδα για 

περισσότερες και νεότερες πληροφορίες www.ethnikosgs.gr . 

Η παρουσία σας είναι πολύτιμη!. 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση. 
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