
 

      

                        ΜΟ Ν Τ ΕΡ Ν Ο  Π ΕΝ ΤΑ Θ ΛΟ  -  ΤΡ ΙΑΘ Λ Ο  -  Ρ Α Γ ΚΜ Π Υ  Λ ΙΓ Κ                                                                                                                                      

 

Τηλ.: 210 7781730, email: eomop2000@gmail.com 

Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11510 - Τ.Θ. 14178 

                                      

Αθήνα, 2.3.2021 

 

Αρ. πρωτ.: 71 

 

Προς  

Σωματεία-μέλη ΕΟΜΟΠ 

 

Θέμα: Ανακοίνωση-ενημέρωση για Γενική Συνέλευση της ΕΟMOΠ στις 

20.3.2021 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 32/31.1.2021 πρόσκλησής μας για Τακτική 

Γενική Συνέλευση της ΕΟΜΟΠ το Σάββατο 20.3.2021 και της αναφοράς μας σε 
αυτήν ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της Γενικής 

Συνέλευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών σε τυχόν περίπτωση που τα ισχύοντα 
στις 20.3.2021 μέτρα της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με την 

αυτοπρόσωπη παρουσία των εκπροσώπων των σωματείων, με την παρούσα 
ανακοίνωσή μας σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την ΚΥΑ 

72664/23.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 719/24.2.2021), με βάση την οποία θα διεξαχθεί η 
Γενική Συνέλευση της ΕΟΜΟΠ στις 20.3.2021, και σας ενημερώνουμε επίσης για 

τα εξής σχετικά με τη Γενική αυτή Συνέλευση της ΕΟΜΟΠ: 

Τρόπος διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης 

Συζήτηση για τα θέματα ημερήσιας διάταξης μέσω της σύγχρονης 

ψηφιακής πλατφόρμας Zoom 

Η συζήτηση για τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης θα 

γίνει μέσω της σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας Zoom. 

Ψηφοφορία για τα θέματα ημερήσιας διάταξης ενώπιον Τριμελούς 
Εφορευτικής Επιτροπής από Δικηγόρους μέσω της Ψηφιακής Κάλπης Ζευς  

Εν όψει του γεγονότος ότι στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής 
Συνέλευσης συμπεριλαμβάνεται η διενέργεια αρχαιρεσιών, η ψηφοφορία για τα 

θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η εκλογική 
διαδικασία θα γίνουν ενώπιον Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής από Δικηγόρους, 
η οποία έχει ήδη διορισθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος Ψηφιακή Κάλπη Ζευς.  

 



Μη συζήτηση και μη λήψη απόφασης επί του θέματος 8  

Εν όψει της μεσολαβήσασας μεταβολής της νομοθεσίας με την ψήφιση του 

άρθρου 45 του ν. 4778/2021 (ΦΕΚ Α΄ 26/19.2.2021) και του διορισμού Τριμελούς 
Εφορευτικής Επιτροπής από Δικηγόρους, δεν θα γίνει συζήτηση και λήψη 

απόφασης για το θέμα 8 Εκλογή 2 μελών Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια 
αρχαιρεσιών. 

Εκλογείς (εκπρόσωποι σωματείων-μελών της ΕΟΜΟΠ) 

9 πλήρεις ημέρες για αποστολή εκλογέων στην ΕΟΜΟΠ 

Μέχρι 9 πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜΟΠ μπορούν να 

υποβληθούν από τα σωματεία-μέλη της ΕΟΜΟΠ στην ΕΟΜΟΠ οι διορισμοί 
εκλογέων (εκπροσώπων των σωματείων-μελών της ΕΟΜΟΠ) καθώς και όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα που θα συνοδεύουν τους διορισμούς αυτούς. 

8 πλήρεις ημέρες για αποστολή εγκεκριμένων εκλογέων από την 
ΕΟΜΟΠ στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή  

Μέχρι 8 πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜΟΠ θα 
αποσταλούν από την ΕΟΜΟΠ στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή οι εγκεκριμένοι 

εκλογείς (εκπρόσωποι των σωματείων-μελών της ΕΟΜΟΠ).  

Υποψήφιοι 

6 πλήρεις ημέρες για αποστολή υποψηφιοτήτων στην ΕΟΜΟΠ 

Μέχρι 6 πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜΟΠ μπορούν να 
υποβληθούν στην ΕΟΜΟΠ οι υποψηφιότητες για όλες τις θέσεις για τις οποίες θα 

διεξαχθούν αρχαιρεσίες καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα συνοδεύουν 
τις υποψηφιότητες αυτές. 

5 πλήρεις ημέρες για αποστολή εγκεκριμένων υποψηφίων από την 

ΕΟΜΟΠ στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή 

Μέχρι 5 πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜΟΠ θα 

αποσταλούν από την ΕΟΜΟΠ στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή οι εγκεκριμένοι 
υποψήφιοι για όλες τις θέσεις για τις οποίες θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες. 

Θα ακολουθήσουν και νεότερες ανακοινώσεις και ενημερώσεις για όποιο 

άλλο ζήτημα προκύψει σχετικά με τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΜΟΠ, πάντα με 
γνώμονα την άμεση ενημέρωση, τη διαφάνεια και τη νομιμότητα.  
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