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Προς: Αθλητικά Σωματεία – Μέλη ΕΑΟΜ-ΑμεΑ 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
  
Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 6 
μέχρι τις 11 Νοεμβρίου (ημέρα ψήφισης των οικονομικών μέτρων) ταυτόχρονα εκ μέρους πολλών 
επαγγελματικών κλάδων (μεταφορές, ξενοδοχοϋπάλληλοι κ.λ.π.) και με δεδομένο ότι το γεγονός αυτό 
"ανωτέρας βίας"  καθιστά δυσχερή αν όχι και αδύνατη την εξυπηρέτηση των συνέδρων (ειδικά των εξ αυτών 
ΑμεΑ) για την αθρόα συμμετοχή τους στη Γενικής Συνέλευσης που έχει προγραμματιστεί για την ίδια μέρα 
(11/11/12)  απεφάσισε όπως η προγραμματισμένη για τις 11/11/2012 Εκλογοαπολογιστική Γενική 
Συνέλευση της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ  διεξαχθεί τελικά την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 στο Ξενοδοχείο NOVOTEL 
(Μιχαήλ Βόδα 4, Αθήνα), και ώρα έναρξης 09:00. 
  
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012 
στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα οπότε και θα τελεί εν απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.  
 
Σημειώνεται ότι λόγω της αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής της Γ.Σ. και ο Οικονομικός Απολογισμός και ο 
Διοικητικός απολογισμός θα λάβουν χώρα μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2012.   
Επίσης σημειώνουμε ότι οι προθεσμίες ορισμού εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωτών) και υποβολής 
υποψηφιοτήτων διαμορφώνονται ως εξής: 
Α) η προθεσμία ορισμού εκπροσώπων των σωματείων μελών για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μέχρι 
την 16η Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή 
Β) η προθεσμία υποβολής των προτάσεων των υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ και την Ε.Ε. της ΕΑΟΜ ΑμεΑ εκ 
μέρους των σωματείων μελών έως και την 21η Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, 
Γ) η προθεσμία υποβολής των προτάσεων των υποψηφιοτήτων για την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή 
επίσης έως και την 21η Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα και αναφερόμενα στην από 5-10-2012/ Αρ. Πρωτ. 768 
πρόσκληση μας για Γενική Συνέλευση που σας έχει ήδη σταλεί.  
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
  

Με Αθλητικούς Χαιρετισμούς 

 
           Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας 

                                                                                                                 

Γεώργιος Φουντουλάκης             Νικόλαος Κιούσης 


