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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ 

   

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων 

(ΑΟΝΜ), κατά τη συνεδρίασή του στις 21-10-2022, αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 

2725/1999 και 4726/2020, όπως τροποποιηθέντες ισχύουν, της εν γένει αθλητικής νομοθεσίας και του 

Καταστατικού της ΑΟΝΜ, τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΟΝΜ, στην οποία 

καλούνται να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι των σωματείων-μελών της ΑΟΝΜ, την Πέμπτη 01-12-

2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία της ΑΟΝΜ, που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της 

οδού Τριπόλεως 19Α , με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης  

2. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής (το 3ο μέλος θα είναι Δικαστικός 

Αντιπρόσωπος). 

3. Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή τριών (3) αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. 

 

Οι υποψηφιότητες για την εκλογή των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΑΟΝΜ μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 11.11.2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. 

Προς εξασφάλιση της υποβολής νομίμων υποψηφιοτήτων, οι υποψήφιοι απαιτείται να καταθέσουν 

επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής τους στην οποία να 

αναφέρεται ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιότητας για το 

συγκεκριμένο αξίωμα και ότι δεν έχουν οποιοδήποτε από τα κωλύματα, ασυμβίβαστα και περιορισμούς 

που προβλέπονται στο νόμο για το συγκεκριμένο αξίωμα. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το Καταστατικό της ΑΟΝΜ απαρτία, η Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Παρασκευή 02-12-2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στον ίδιο 

τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.  

 


