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Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2021 

Αρτ. Πρωτ. 825/Ν.Σ. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ κ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ- ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης  (Ε.Ο.ΠΕ.) 

κατά την συνεδρίαση Νο 83, της 26ης Φεβρουαρίου 2021, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 

ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες λόγω Covid-19, την απαγόρευση των μετακινήσεων 

μεταξύ των νομών, καθώς και τον συνωστισμό που θα προκληθεί στην, διά ζώσης, 

διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε την αναβολή της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης που είχε ήδη προκηρυχθεί να διεξαχθεί την 26η Μαρτίου 2021 και σε 

περίπτωση μη απαρτίας την 27η Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και την 

διεξαγωγή αυτής την 27η Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., με 

τη χρήση ψηφιακών μέσων δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4778/2021. Σε 

περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την ίδια 

ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. και με τα ίδια ψηφιακά μέσα.  

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 

2,3,4,5,6,14 και 24 του Ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 

νόμο 4726/2020, των άρθρων 21 και επόμενων περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του 

Καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης «Ε.Ο.ΠΕ», το άρθρο 45 του 

ν. 4778/2021 και της υπ’ αριθμ. 72664/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 719β’, 24.2.2021). 
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Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας «ZOOM», ενώ όλες οι 

ηλεκτρονικές ψηφοφορίες θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας «ΖΕΥΣ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 72664/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 719β’, 

24.2.2021). 

Η Εφορευτική Επιτροπή θα διοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 2 

του ν. 4778/2021. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης 

2. Έκθεση πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από: 

Α. 01.01.2019 έως 31.12.2019 

Β. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και  

Γ. 01.01.2021 έως 28.02.2021. 

3. ι) Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού από: 

Α. 01.01.2019 έως 31.12.2019  

Β. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και  

Γ. 01.01.2021 έως 28.02.2021  

ιι) Ανακοίνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής 

διαχειρίσεως για τις περιόδους: 

Α. 01.01.2019 έως 31.12.2019 

Β. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και 

Γ. 01.01.2021 έως 28.02.2021  

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη, Διοικητικού Απολογισμού 

(πεπραγμένων) ΔΣ από: 

Α. 01.01.2019 έως 31.12.2019,  

Β. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και  
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Γ. 01.01.2021 έως 28.02.2021  

και απαλλαγή μελών Δ.Σ. από πάσης ευθύνης 

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση η μη, Οικονομικού Απολογισμού  και 

Ισολογισμού από:  

Α. 01.01.2019 έως 31.12.2019  

Β. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και  

Γ. 01.01.2021 έως 28.02.2021  

και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης 

6. Έγκριση Προϋπολογισμού Χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021) 

7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη: 

α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και είκοσι (20)  τακτικών και λοιπών 

αναπληρωματικών μελών έως του αριθμού πέντε (5) σύμφωνα με την σειρά 

εκλογής για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΠΕ και  

β) τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών για τη νέα  

Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΟΠΕ 

γ) ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού αντιπροσώπου για την 

εκπροσώπηση της ΕΟΠΕ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) 

Η παρούσα δημοσιεύεται και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

για το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ 

              

      Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας 

    Γεώργιος Καραμπέτσος                        Νεκτάριος Χαλβατζής 


