
 
 

 

ΟΑΚΑ Ανοιχτό Κολυμβητήριο – Λ. Σπύρου Λούη (Είσοδος Δ - Ισόγειο) - ΤΚ:15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ● T: 210 6400109, 210 6400186 

Email: info@archery.org.gr ● www.archery.org.gr 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αθήνα, 8  Φεβρουαρίου2022  
Αριθμός Πρωτ.: 272/22 

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Τ. 
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (Ε.Ο.Τ.), ύστερα από 
απόφαση αυτού, που ελήφθη στη συνεδρίαση της 06/02/2022, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις 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 Τακτική 
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:00, με 
τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.): 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 21-9-2021 έως 21-12-2021 και 
συνολικά για το έτος 2021-Έγκριση αυτού-Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

3. Οικονομικός και Ταμειακός Απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 21-9-2021 έως 
31-12-2021 και συνολικά για το έτος 2021 - Ισολογισμός έτους 2021 - Έγκριση αυτών -
Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

4. Διαγραφή σωματείων. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια 
ημερομηνία 30 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με τον ίδιο πιο πάνω τρόπο και με 
τα ίδια θέματα Η.Δ.. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση θα ευρίσκεται σε απαρτία, 
ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων αντιπροσώπων.  

Η συζήτηση στη Γ.Σ. των θεμάτων της Η.Δ. και οι σχετικές αποφάσεις που θα ληφθούν επ’ αυτών 
θα διεξαχθούν σύμφωνα με 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.  

Υπενθυμίζονται τα ακόλουθα, που προβλέπονται στο καταστατικό της Ε.Ο.Τ. στο ν.2725/1999, 
όπως τροποποιήθηκε με το ν.4726/2020 και την ως άνω ΚΥΑ. 

• Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Τ. τα οποία, πληρούν τις 
προϋποθέσεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Τ. από ένα μόνο 
αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο και εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Κάθε 
αντιπρόσωπος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του σωματείου. Ως αντιπρόσωποι (τακτικοί/αναπληρωτές) ορίζονται μόνο 
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τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου, τα οποία 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 Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.  

• 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, επτά (7) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. της 
Ε.Ο.Τ., δηλαδή μέχρι την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022. 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

για το Δ.Σ. της ΕΟΤ 

 Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 

   

 Αναστάσιος Χρυσανθόπουλος  Αθανάσιος Ρέρρας 


