ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
της 14ης Ιουνίου 2021
Προς τα Μέλη του Π.Σ.Υ.Α.Σ.
Εργαζόμενους
• Αθλητικών Ομοσπονδιών
• Αθλητικών Ενώσεων &
• Αθλητικών Σωματείων

Αθήνα 15/6/2021
Αριθμ. Πρωτ. 50_2021

Θέμα: «Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών 2021»
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους
2021 και σύμφωνα πάντα με το άρθρο 9 του Καταστατικού του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Π.Σ.Υ.Α.Σ.) και της από 2
Ιουνίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού (5 η/2021 συνεδρίαση
Δ.Σ.), καλούνται όλα τα Μέλη του Π.Σ.Υ.Α.Σ. στη ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (Τ.Γ.Σ.), η οποία θα διεξαχθεί σε αίθουσες του Ολυμπιακού
Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) και του Εργατικού Κέντρου Αθηνών
(Ε.Κ.Α. – Γ΄ Σεπτεμβρίου 48Β – Αθήνα), τη 20η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ
και ώρα 08.00 π.μ.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία, η Τ.Γ.Σ. θα επαναληφθεί την
21η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, στους ίδιους τόπους και ώρα 08.00 π.μ.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί εκ νέου η κατά το Καταστατικό του
Π.Σ.Υ.Α.Σ. (Άρθρο 9 παρ. 5) απαρτία, η Τ.Γ.Σ. θα επαναληφθεί στους ίδιους τόπους
και χώρους, χωρίς αποστολή άλλης πρόσκλησης, την:

23η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα:
➢ 08.30 π.μ. – 11.00 π.μ. στο Ο.Α.Κ.Α. (Ομοσπονδία ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ),
➢ 12.00 μ. – 15.00 στα γραφεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Ανδρ. Συγγρού 137) και
➢ 15.30 – 17.30 στο Ε.Κ.Α. (Γ΄ Σεπτεμβρίου 48Β, Αίθουσα 2ου ορόφου).
για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα Ημερησίας
Διατάξεως:
1. Ανάληψη καθηκόντων από την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή της οποίας
Προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος.
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2. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ένδεκα (11) τακτικών μελών Διοικητικού
Συμβουλίου και των αναπληρωματικών μελών αυτού.
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών μελών Ελεγκτικής Επιτροπής
και δύο (2) αναπληρωματικών μελών αυτής.
4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου του Π.Σ.Υ.Α.Σ. στα
δευτεροβάθμια όργανα (Ομοσπονδία και Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών)
και ενός (1) αναπληρωματικού του.
Οι υποψηφιότητες για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής
Επιτροπής και των εκπροσώπων θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως (συνημμένη η
δήλωση) προς την Εφορευτική Επιτροπή του Σωματείου (στην Ηλεκτρονική
Διεύθυνση eforeftiki@psias.gr) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα
διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την:
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (και ώρα 23.59).

Για την εκλογική διαδικασία όλα τα μέλη θα πρέπει φέρουν
μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα καθώς και τον
αριθμό του ΑΜΚΑ τους.
Δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν τα Μέλη του Π.Σ.Υ.Α.Σ. που
πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 9 παρ. 5 και 6 του Καταστατικού του
Π.Σ.Υ.Α.Σ. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Μέλη).
Ο Π.Σ.Υ.Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να
αλλάξει αίθουσα πραγματοποίησης των Αρχαιρεσιών, με ταυτόχρονη
προσαρμογή των ωρών διεξαγωγής αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η
οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινωθεί εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5)
ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.

Άγγελος Χ.Κουλουριώτης
Πρόεδρος

Ευαγγελία Π. Τρίκα
Γενική Γραμματέας

