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Προς τα Σωματεία με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. 27/3/2021 
 
Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΣΑΒΒΑΤΟ 27/3/2021 

\ 

 
Αγαπητοί φίλοι, 
 

Πέρασαν 8 χρόνια από τότε που το σημερινό συμβούλιο ανέλαβε τη διοίκηση της  Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Τοξοβολίας. Μέσα στα χρόνια αυτά έγιναν πολλά βήματα για την ανάπτυξη του αθλήματος, 
όπως αναλυτικά θα διαβάσετε στο  διοικητικό απολογισμό, που σύντομα θα δημοσιοποιηθεί. 

 

Μετά την ψήφιση του νέου αθλητικού νόμου 4726/2020, που θεσπίζει  τα όρια θητειών στα μέλη 
του Προεδρείου των αθλητικών Ομοσπονδιών, ήρθε η στιγμή, νέα πρόσωπα με αγάπη για το άθλημα και 
διάθεση για προσφορά στο αθλητισμό να πλαισιώσουν τη  Διοίκηση της Ομοσπονδίας τα επόμενα χρόνια. 
Ο συνδυασμός της εμπειρίας των παλαιών και του ενθουσιασμού των νέων  είναι απαραίτητα για το μέλλον. 
Ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτή περίοδο, που η πρωτοφανής πανδημία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα 
στη χώρα μας  και διεθνώς, η συμμετοχή όλων σας στα κοινά κρίνεται ακόμα πιο απαραίτητη. 

 

Καλούμε όλα τα σωματεία να στηρίξουν την Ομοσπονδία με την πρόταση μελών τους ως 
υποψηφίων, τονίζοντας ότι, με το μικρό αριθμό σωματείων  που έχουν δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες 
εκλογές,  κάθε συμμετοχή είναι σημαντική και απαραίτητη, ώστε να συμπληρωθούν οι υποψηφιότητες για 
ΔΣ (11 τακτικά και 7 αναπληρωματικά μέλη) και  για Εξελεγκτική Επιτροπή (3 τακτικά και 1 αναπληρωματικό 
μέλος). 

 

Παροτρύνουμε όλα τα σωματεία να αποστείλουν έγκαιρα στην Ομοσπονδία το ισχύον Διοικητικό 
τους Συμβούλιο, καθώς και τους Αντιπροσώπους τους, οι οποίοι θα πρέπει να είναι μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων. Σύντομα θα σας αποσταλούν όλα τα έγγραφα που αφορούν τη Γενική Συνέλευση, τις εκλογές 
και  τα σχέδια των υπό τροποποίηση  καταστατικού και κανονισμών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της από 23-2-2021 απόφασης του Δ.Σ. μας και βάσει του 
ν.4778/2021, η Γ.Σ. και οι εκλογές της Ε.Ο.Τ., που έχουν οριστεί για την 27η Μαρτίου 2021, θα διεξαχθούν 
ηλεκτρονικά με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς», στο Κλειστό 
Γυμναστήριο  του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, με νέα ώρα στις 12:00 και, αν δεν υπάρξει 
απαρτία, ώρα 13:00, με συμμετοχή των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου (συνημμένα). 

 

  Οι Αντιπρόσωποι σωματείων θα μπορούν να συμμετέχουν στη  ΓΣ διαδικτυακά, ενώ η ψηφοφορία 
θα γίνει αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ΖΕΥΣ και με βάση εξειδίκευση που περιέχεται στη σχετική 
ΚΥΑ 72664/2021 (ΦΕΚ 719Β/24-2-2021), που σας αποστείλαμε. 
 

Ελπίζουμε ότι η ανταπόκρισή σας θα είναι η αναμενόμενη, ώστε το άθλημά μας να συνεχίσει την 
ανοδική πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια με διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα. 

 

Συνημμένα: Πίνακας Σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, όπως εγκρίθηκε από ΓΓΑ. 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 

                                      Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                                  
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                Έβελυν Παπαδοπούλου 
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