Πειραιάς, 26.04.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Δυτικής Αττικής και Πειραιά
καλεί σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 του Καταστατικού του «Περί Γενικών Συνελεύσεων» τα
ταμειακώς εντάξει μέλη του να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, η
οποία συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
15 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 στην αίθουσα της Θεατρικής Σκηνής «ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ», Υψηλάντου
31 & Θησείου, στον Άλιμο Αττικής, δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως/με ηλεκτρονικά μέσα μέσω
της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom για όσα μέλη βρίσκονται εκτός των ορίων του νομού Αττικής,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 8 του Ν. 4712/2020 και της υπ’ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1882/Β/16-4-2022), με θέματα
ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2.Τροποποίηση Καταστατικού ΣΥΔΠΕΔΑΠ – Προσαρμογή Καταστατικού στις νέες διατάξεις της
αθλητικής νομοθεσίας (Ν. 4726/2020)
3. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΣΥΔΠΕΔΑΠ

Τα μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να τακτοποιηθούν
οικονομικά και να δηλώσουν τρόπο συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση στα γραφεία του
Συνδέσμου μέχρι και την 4η Μαΐου 2022. Επισημαίνεται ότι δια ζώσης δύνανται να συμμετέχουν
στη Γενική Συνέλευση τα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου στο χώρο διεξαγωγής
της, όπως αυτές εξειδικεύονται κάθε φορά στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία από την
εξάπλωση του COVID-19. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Γ.Σ., το Δ.Σ. θα
καταρτίσει και θα δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου
στην Γ.Σ.
Οδηγίες συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα θα είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.sydpedap.gr (λεπτομέρειες και κωδικοί θα αποσταλούν στους
συμμετέχοντες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Στην ίδια ιστοσελίδα θα είναι
διαθέσιμο το προτεινόμενο σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συνδέσμου, καθώς
και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού (ενότητα «Downloads”). Παρατηρήσεις ή
προτάσεις επί των εγγράφων θα γίνονται δεκτές στο info@sydpedap.gr ως και τις 7 Μαΐου 2022
και ώρα 23.59.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

