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ΠΡoΣKΛrΙΣH

Ε.Ι'ΙΙΣΙAΣ TΑKTΙKιΙΣ ΓΕΝΙKΙΙΣ ΣYΝE'ΛΕγ ΣtΙΣ ΤHΣ ΣKoΙIΕYΤΙKΙ{Σ

oNΙoΣΠoNΔΙΑΣ Ελ{ΑΔoΣ

Mετd απo αποφαor1 τoυ Διoικητ1κoδ Συμβoυi.iιlυ τη -c . Κ.().F κσ/ olr\ ται τσ
Σιοματεiα _ Ιν{6).η τl.1c. ofμφωνα με το Καταoτατικ6 τη-c και τιg διατdξειc τιυι'
κειμι6νrον Α0)"l1τικιbν Noμων, oτην Eτηοια Τrrκτιι.ο1 Γενικr1 Συνθ)ι:υolj τηg. που θα

γiνει oτηι, αiθoυoα, <Mακεδοι,iα> τoιl ξενoδo1εioυ Divιιni Caraνel (Bαo.Λ).εξ(lr,δρου
2' 16121.,\θr1να) την Kυριακl1 2,t Φεβρoυαρioυ 2Ο13 και ιbρα Ο9.0Ο' μιε τα παριrκατω
0i1ιατ. ι ημ ερ 1οιιr; δια τα ξη::
r

I.

Πρoεδρoυ κιrι l ρuμμuιεα τη; Συvεlεr,οη;
2. Ι.ενικ0 0€ματα - Διεκδiκηοη και αι'αγι'ιilριοl1 δικακbμιατoq ψr1φoιl οε οcομιατεiα
3. Διoικητικιig Aπo).ογιoμ6q ΔΣ/ΣΚ,o,Ε, 1/lΟ/12 3Ιl12/|2
,1. Oικoνομικ6q Απo).oγιομ6 -c ,Γκθεoη Eξε}"ε7κτικl1q Επιτρoπr1q l/10/12 31l1Ζl12
5. ,Εγκριoη
oικoι'ομικ69 Ιooλογιομ6-c |/Ο1l12 _ 3ιl12'/12
6,
απo)'oγιoμoυ . Απα).λαγl1 ΔΣ/ΣΚ.o.Ε, 01l1'0ll.2 _ 3l lι2l12
7. T.ροπoπoiηoη τοil ιiρθρoυ 2 εδαιρ.1. τoυ Κανoνιoμιοti εγγραφrlζ κι,ι ιιετ(ιγραφllζ
αΘλητιilν oτη ΣKoE. Καθoριομ6g του κατιbτατoυ 6τoυ9 εγγραφl1g νιiοlι, αθ)"r1τiοι,
τl\ι(:,\, ιυ δ" uι,ιi τυυ ]2o, ιτ,'υ. πoυ lο7υει ollμερα,
Εκλo.,,:1

_ 31l12l12 και o oικor,οιιικ6.c Ιoo7'ογιoμδg "yιr
τηι, περioδo 01l01ll,2 31l12l12, τα Αποτε;λdoματα Χρr1oηg dτoυg 2Ο12 Οα εiι,αι oτl.1
διαΘεοη των εκπροoιbπcD\, τω\' σωιιατεiωv 1ιελcbν τηg ΣK'o.tr., οτα i,ραφεiα τη
ΣK.o'E., ιrπ6 π1ν Δευτθρα 18 ιΙlεfiρουrrρiου 2Οl3.
H κατdoταοl1 1ιε τα oωμιατεiιl, τα ιlποiα 6xoυι, δικαiωμιr ψr1φoυ. 0α- βρiοκεται

o oικoι'o1ιικιig

Απο}'o"1r'ομilg 1lΙ'0lΙ2

-c

αναρτημ6\'η oτοt,π[vακα αι,ακοιr,ιboεcrlν τηq oμooπoνδiαg, πι1ντε ημ6ρεq πριr'απ6 τηιl
Γενικη Συr'6λευoη.
Σε περiπτoloη που δε:ι, επιτευ1θεi απα'pτi'α η l-ει,ικη Συν6λευο11 θα πραγ1ιατoποιηθεi
τl1ν iδια ημιfρα και 6ρα 13.0O oτor,iδιo 1cbρo.
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