'ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2725/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
με τον Νόμο 4726/20, το Ν. 4603/2019, τις ισχύουσες τροπολογίες νόμων και των
άρθρων 9, 12, 13, 24, 25, 26 του Καταστατικού της Ε.Σ.Κ.Α. :
1. Τα Σωματεία για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες της Γενικής
Συνέλευσης θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις και
να έχουν καταβάλει τις ετήσιες συνδρομές προς την Ένωση.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Ένωσης, η ετήσια συνδρομή των
σωματείων/μελών, καθορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ. Οι αντιπρόσωποι των
σωματείων, μπορούν να καταβάλλουν την συνδρομή τους, μέχρι πριν την
έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, στο χώρο που θα
πραγματοποιηθεί αυτή.

3. Το κάθε Σωματείο θα πρέπει μέχρι την μέχρι την Πέμπτη 17/06/2021 στις
12:00 π.μ. το μεσημέρι να υποβάλουν στην Ένωση, πρακτικό απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα ορίζει τον αντιπρόσωπο αλλά και τον
αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στις διαδικασίες της Γενικής
Συνέλευσης και θα έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Ο
αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι οπωσδήποτε τακτικά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. (Υπόδειγμα 1,Πρακτικό)
Προσοχή: Σε περίπτωση που ισχύει ο ίδιος ορισμός αντιπροσώπου &
αναπληρωτή του, που είχε κατατεθεί έως την Τετάρτη 10/03/2021, δεν είναι
απαραίτητο να υποβληθεί ξανά.

4. Οι υποψηφιότητες των μελών των σωματείων που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στις εκλογές για τη νέα Διοίκηση της ΄Ένωσης, πρέπει να
υποβληθούν επίσης μέχρι την Πέμπτη 17/06/2021 στις 12:00 π.μ. το
μεσημέρι.
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Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση του ιδίου ενδιαφερόμενου
μέλους σωματείου (Υπόδειγμα 2, Αίτηση), η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά
με τα παρακάτω δύο έγγραφα:
1. Απόσπασμα πρακτικού απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του
σωματείου που τον προτείνει, ως υποψήφιο για Πρόεδρο ή υποψήφιο
τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υποψήφιο τακτικό μέλος
εξελεγκτικής επιτροπής της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής
(Ε.Σ.Κ.Α.). (Υπόδειγμα 3,Πρακτικό)
2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8, παρ.4 Ν.1599/1986) περί κωλυμάτων και
ασυμβίβαστων (Υπόδειγμα 4,Υπεύθυνη Δήλωση)

5. Το κάθε σωματείο μέλος της Ένωσής μας, από τα σωματεία που έχουν
αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου βάση του ισχύοντος νόμου,
μπορούν να προτείνουν μόνο (1) ένα υποψήφιο μέλος.
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