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ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Προς: Ομίλους ΣΤ΄ Ένωσης Σωματείων Αντισφαίρισης Πελοποννήσου 
 
Το Δ.Σ. της Ενώσεως συγκαλεί ετήσια γενική συνέλευση των Σωματείων μελών της στις 21 Μαΐου 2022, 
ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στην έδρα της A.E.T. NIKH ΠΑΤΡΩΝ, Ηρακλέους 138, Εγλυκάδα. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα γίνει στις 22 Μαΐου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 
στην έδρα της A.E.T. NIKH ΠΑΤΡΩΝ, Ηρακλέους 138, Εγλυκάδα. 
με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

• Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.  
• Έγκριση του καταλόγου των αντιπροσώπων – εκπροσώπων μελών της ΣΤ΄ Ένωσης 

που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γ.Σ. 
• Έγκριση του καταλόγου των Υποψηφίων, που έχουν δικαίωμα εκλογής στα όργανα της Ένωσης 
• Απολογισμός (αγωνιστικός – οικονομικός) έτους 2021 και Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 
• Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής ΣΤ΄ Ένωσης έτους 2021 και Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 
• Έγκριση του απολογισμού – Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. 
• Εκλογή δύο μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία υπό την προεδρία Δικαστικού 

Αντιπροσώπου θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, των 6 τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 3 
τακτικών και 2 αναπληρωματικών μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

• Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή: α) Προέδρου του Δ.Σ., β) 6 τακτικών και 3     
     αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., 3 τακτικών και 2 αναπληρωματικών μελών για την 
     Εξελεγκτική Επιτροπή. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική  Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου έχουν, με εκπρόσωπό τους, όλα τα 
ενεργά Σωματεία τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει προς την Ένωση και χωρίς δικαίωμα ψήφου όλα τα 
Σωματεία της περιφέρειάς μας. Οι εκπρόσωποι των Σωματείων πρέπει: 

• Να είναι τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου  
• Να μην εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του αθλητικού νόμου 
 

Η γνωστοποίηση στην Ένωση των εκπροσώπων των Ομίλων καθώς επίσης των υποψηφίων για το Δ.Σ. ή 
για την εξελεγκτική επιτροπή της Ενώσεως  πρέπει να γίνει μέχρι 5 ημέρες πριν από τη 1η Γενική 
Συνέλευση  15 Μαΐου 2022, με απόσπασμα των πρακτικών του Δ.Σ. του Ομίλου που να αποδεικνύει τον 
διορισμό του αντιπροσώπου ή του υποψηφίου. 
Παρακαλούνται όλα τα Σωματεία της Ένωσης μας όπως παραστούν στη Γενική Συνέλευση αφού είναι 
μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και λήψη αποφάσεων που θα καθορίσουν το μέλλον της 
Ένωσης και του Τένις γενικότερα στην Περιφέρειά μας. 
 Σας υπενθυμίζουμε ότι οι δηλώσεις θα αποστέλλονται  στο e-mail της Ένωσης 
 (stenosi.org@gmail.com). 
 
Για το Δ.Σ.       
Ο Πρόεδρος                                                                                            Η  Γεν. Γραμματέας 
 
Λουκάτος Λουκάς                                                                                Θεοδωροπούλου Άρτεμις 


