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                  Μαρούσι, 23.02.2023 
Aριθ.πρωτ.551 Κ.Α./Ε.Χ.      

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
Προς τα 
Σωματεία – Μέλη 
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
  
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.ΠΕ. κατά την συνεδρίαση της 
21ης Δεκεμβρίου 2022 (αριθμός πρακτικού 77), για την διεξαγωγή της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) της Ομοσπονδίας την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και 
ώρα 15.00’ και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας το Σάββατο 18 Μαρτίου 
2023 και ώρα 09.00’ στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 
(Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι) 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 325/28.01.2023 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 
Ομοσπονδίας για την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που 
αναφέρονται σε αυτή 

 
σας κοινοποιούμε την παρούσα Εγκύκλιο και σας παρακαλούμε για την ορθή και 
πιστή εφαρμογή της, ώστε να εξασφαλισθεί η απόλυτη νομιμότητα της Γενικής 
Συνελεύσεως. 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν -δια του αντιπροσώπου τους- όλα τα 
σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει και 
συντρέχουν και οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο νόμο 
2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι: 
 

 Έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση, 
 

 Έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του   
άρθρου 142 ν.4714/2020 και συμπεριληφθεί στο αντίστοιχο κατάλογο 
που έχει συντάξει και αποστείλει η ΕΟΠΕ και έχει επικυρώσει η ΓΓΑ 
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σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 14 του ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν με τα άρθρα 7 και 5, αντίστοιχα, του ν.4726/2020. 

 Δύο από τα τρία τελευταία έτη, συμπεριλαμβανομένου και του έτους της 
Γενικής Συνέλευσης συμμετείχαν, βάσει ΦΑ, σε επίσημες αθλητικές 
διοργανώσεις της ΕΟΠΕ, Ενώσεων ή Επιτροπών της με δώδεκα (12) 
τουλάχιστον, αθλητές. 

 
2. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και λόγου όλα τα ενεργά 

σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει. 
3. Κάθε σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με έναν μόνον 

αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του 
σωματείου του, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του σωματείου. Ο 
αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι οπωσδήποτε τακτικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι σε αυτό. 

4. Κάθε σωματείο μέλος της ΕΟΠΕ έχει μόνον μία (1) ψήφο στη Γ.Σ. Ο 
αντιπρόσωπος του σωματείου εκπροσωπεί μόνον το σωματείο αυτό, 
συμμετέχει και ψηφίζει στη Γ.Σ. ο ίδιος. Το δικαίωμα να ψηφίζει το ασκεί ο 
τακτικός αντιπρόσωπος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο 
αναπληρωτής του. Η απόφαση των σωματείων για τον ορισμό αντιπροσώπου 
και του αναπληρωτή του, γνωστοποιείται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δέκα (10) 
τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι έως και 06/03/2023 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση gseope@volleyball.gr, η οποία 
υφίσταται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή των απαιτούμενων 
εγγράφων της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης. 
Ανάκληση της ανωτέρω αντιπροσώπευσης είναι δυνατή με προσκόμιση και 
υποβολή νεότερου πρακτικού μέχρι την προηγούμενη της Γενικής Συνέλευσης 
ημέρα και ώρα 12:00, το οποίο θα ανακαλεί τον προηγούμενο και θα ορίζει το 
νέο αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. 

Διευκρινίζεται ότι παλαιότερες εκπροσωπήσεις ισχύουν, μέχρι ανακλήσεως 
τους. 
 

5. Τα σωματεία θα πρέπει να αποστείλουν αντίγραφα των αποφάσεων των 
διοικητικών συμβουλίων (Δ.Σ.), δυνάμει των οποίων, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 24 του ν. 2725/1999, έχουν οριστεί οι αντιπρόσωποι και οι 
αναπληρωτές τους, για τους οποίους απαιτούνται τα κάτωθι στοιχεία: 

 το ονοματεπώνυμο 

 το πατρώνυμο  
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 τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») 

 την πλήρη επωνυμία του αθλητικού σωματείου από το οποίο οι 
αντιπρόσωποι αυτοί (τακτικός και αναπληρωτής) έχουν οριστεί 

 τη θέση που κατέχουν αντιστοίχως στο διοικητικό συμβούλιο του 
αντιπροσωπευόμενου αθλητικού σωματείου (π.χ. πρόεδρος, γραμματέας, 
ταμίας, απλό μέλος). 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 
(επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) 
 
 

6. Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων 
διενεργείται αποκλειστικά από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Κατάσταση των 
αντιπροσώπων, τακτικών και αναπληρωματικών, αναρτάται στην ιστοσελίδα 
της Ομοσπονδίας πέντε (5) ημέρες προ της  Γενικής Συνελεύσεως.   

 
 Με τις παραπάνω επεξηγηματικές οδηγίες, τα Σωματεία –Μέλη και οι κ.κ. 
αντιπρόσωποι, πιστεύουμε ότι διευκολύνονται στο έργο τους κατά τρόπο που 
διασφαλίζει από τώρα την ομαλότητα και τη νομιμότητα της Γενικής Συνελεύσεως 
της  17ης Μαρτίου 2023 ή της επαναληπτικής της 18ης Μαρτίου 2023. 

 
Για το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ 

              

         Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας 

       
 
   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ                              ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ 
 

 
 
 
 
 


