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 Αθήνα, 10 Αυγούστου 2021 

 Αρ. Πρωτ.: 1335/21 

 

Προς: Όλα τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Τ.  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (Ε.Ο.Τ.), ύστερα από 

απόφαση αυτού, που ελήφθη στη συνεδρίαση της 8ης-8-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 12 του άρθρου 18 και των λοιπών σχετικών άρθρων του καταστατικού της 

Ομοσπονδίας, καθώς  και  του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 

προσκαλεί τα Σωματεία-Μέλη της Ε.Ο.Τ. 
 

να συμμετάσχουν διαδικτυακά  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα διεξαχθεί την 25η 

Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00.  

 

 Η Γ.Σ. και οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν.4778/2021 και 

την υπ’ αριθμ.72664/23-2-2021 ΚΥΑ, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων ψηφιακών μέσων 

απομακρυσμένης συμμετοχής των Αντιπροσώπων των Σωματείων-Μελών της Ομοσπονδίας, 

τηρουμένων των λοιπών κείμενων και καταστατικών διατάξεων περί απαρτίας και λήψης 

απόφασης και διασφαλιζομένης της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών. Οι 

ψηφοφορίες για τη λήψη των αποφάσεων των επί των επιμέρους θεμάτων της Ημερήσιας 

Διάταξης, καθώς και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, θα υλοποιηθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενώπιον της 

Εφορευτικής Επιτροπής της παρ.2 του άρθρου 45 του ν.4778/2021,μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης 

εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας 

και Έρευνας» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). Η ως άνω Εφορευτική Επιτροπή θα αποτελείται από τρείς (3) 

δικηγόρους, διορισμένους από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. 

 Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημερομηνία 25 

Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00  και με τα  ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ. 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης 

2. Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικά διάστημα από 30-3-2021 έως 20-9-

2021 - Έγκριση αυτού - Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.  

3. Οικονομικός και Ταμειακός Απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 30-3-

2021 έως 20-9-2021.- Έγκριση αυτών- Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 
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4. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή: 

α. Προέδρου του Δ.Σ. 

β. Δέκα (10) τακτικών και επτά (7) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. 

γ. Τριών (3) τακτικών και δυο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. 

 

Υπενθυμίζονται τα ακόλουθα, που προβλέπονται στο καταστατικό της Ε.Ο.Τ., στο νόμο 

2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4726/2021 και την ως άνω ΚΥΑ. 

 

I. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ε.Ο.Τ., τα οποία, κατά τα δύο από 

τα τρία προηγούμενα της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακά έτη, 

συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της Γ.Σ. (2019, 2020 & 2021), έχουν 

συμμετάσχει στους προβλεπόμενους στο καταστατικό της Ομοσπονδίας και στο νόμο 

επίσημους αγώνες με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές κατά τα δύο από τα τρία 

προαναφερόμενα έτη, με την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει την Eιδική Αθλητική 

Αναγνώριση του ν. 2725/1999 και έχουν ενταχθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών 

σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, που τηρείται από τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού.   

 

II. Ως Αντιπρόσωποι (τακτικός – αναπληρωτής) ορίζονται μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του 

σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να 

εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Η απόφαση των σωματείων για τον ορισμό 

πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Ε.Ο.Τ. με υποβολή αντιγράφου ή αποσπάσματος 

Πρακτικού Δ.Σ. αυτών δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία 

διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021. Κάθε σωματείο-

μέλος της Ε.Ο.Τ. εκπροσωπείται με έναν Αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο και 

εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.  

Τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη διενέργεια των ψηφοφοριών, η 

Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», σε 

όλους τους εγγεγραμμένους αντιπροσώπους - εκλογείς, καταρχάς, ένα ειδικό-

εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία 

διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών και ακολούθως, μετά την οριστικοποίηση της 

κάθε ψηφοφορίας και το αργότερο 48 ώρες πριν από  την έναρξη των ψηφοφοριών, ένα 

δεύτερο ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την 

ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το 

εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας 

μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην 

Εφορευτική Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποιο από τα δύο ως άνω ειδικά-

εξατομικευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, αν κάποιο από αυτά τα μηνύματα είναι 

εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό 

σώμα. Η Εφορευτική Επιτροπή θα προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω 
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ζητημάτων, δικαιούμενη, αναφέροντάς το στο σχετικό πρακτικό καταμέτρησης, να 

προβεί σε διορθώσεις, διαγραφές ή προσθήκες στον εκλογικό κατάλογο. 

Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των Αντιπροσώπων διενεργείται 

αποκλειστικά από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ. σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του και η 

σχετική απόφασή του θα αναρτηθεί στα γραφεία της Ε.Ο.Τ. και θα αποσταλεί στα 

σωματεία, μαζί με τον Πίνακα των Αντιπροσώπων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν 

από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ., δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 

2021. 

 

ΙΙΙ. Εκλέξιμα για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τα πρόσωπα που προτείνονται 

από τα δικαιούμενα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Τ., κατά τα 

ανωτέρω, και τα οποία πρόσωπα, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, 

είναι μέλη των σωματείων που τους προτείνουν με δικαίωμα να εκλέγουν και να 

εκλέγονται στο σωματείο τους. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας για 

περισσότερες από μια θέσεις για το Δ.Σ. και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κάθε 

σωματείο από τα πιο πάνω μπορεί να προτείνει την υποψηφιότητα ενός (1) μέλους για 

το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Μαζί με την πρόταση του σωματείου για υποψήφιο στα πιο πάνω όργανα (Δ.Σ. ή 

Εξελεγκτική Επιτροπή), πρέπει να υποβάλλεται  από το σωματείο στην Ε.Ο.Τ. και 

Βεβαίωση ότι ο προτεινόμενος υποψήφιος είναι μέλος του με δικαίωμα να εκλέγει και 

να εκλέγεται. Τη βεβαίωση αυτή το σωματείο καταθέτει και στον Πρόεδρο της 

Εφορευτικής Επιτροπής, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας του προτεινομένου 

υποψηφίου. 

Οι προτεινόμενοι από τα Σωματεία-Μέλη υποψήφιοι για το Δ.Σ. και για την 

Εξελεγκτική Επιτροπή, καθώς και για τη θέση του Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή 

του στην Ε.Ο.Ε., υποχρεούνται να υποβάλουν απλή Δήλωση, με την οποία αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα την προταθείσα υποψηφιότητά τους. 

 

IV. Οι υποψήφιοι για 1) τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ., 2) για μέλη του Δ.Σ. και 3) για 

μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του 

ν.1599/1986, ότι δεν συντρέχει  στο πρόσωπό τους κανένα από τα κωλύματα εκλογής 

που καθορίζονται στις διατάξεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

V. Οι προτάσεις υποψηφιοτήτων του σωματείου, οι Βεβαιώσεις αυτού για τους 

υποψηφίους ως μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, ότι είναι μέλη του σωματείου, 

οι Δηλώσεις των υποψηφίων περί αποδοχής των υποψηφιοτήτων τους και οι Υπεύθυνες 

Δηλώσεις αυτών, καθώς επίσης και οι προτάσεις υποψηφιότητας για τις θέσεις του 

Προέδρου και του Γραμματέα της Γ.Σ. πρέπει να υποβάλλονται στην Ε.Ο.Τ. επτά (7) 

ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την 

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021. 
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VI. Ο έλεγχος για το εκλόγιμο ή όχι των υποψηφίων, καθώς και η ανακήρυξή τους, γίνεται 

από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ., δηλαδή 

μέχρι την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021. Ο ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων 

θα αναρτηθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη Γ.Σ., 

δηλαδή μέχρι την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.  

 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 Η Πρόεδρος  Η Ειδική Γραμματέας 

    

 Έλση Σκαφίδα  Μαρία Σκαπέρδα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


