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 Ηράκλειο 8 Σεπτεμβρίου 2021 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 018/09/2021 
 

Προς: Τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Α.Α. 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (Ε.Ο.Α.Α.) 

 
Η προσωρινή διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.), 
σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της στις 25 Αυγούστου 2021, 
σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του καταστατικού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
πρακτικό ίδρυσης (ιδρυτική πράξη) της Ε.Ο.Α.Α., προσκαλεί τα σωματεία – μέλη της σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
 
Θέματα της ημερήσιας διάταξης:   
 

1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. 
2. Διαγραφή σωματείων - μελών. 
3. Ψήφιση προϋπολογισμού 2022. 
4. Αρχαιρεσίες για την εκλογή των καταστατικών οργάνων της Ε.Ο.Α.Α.:  

α. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.  
β. Έξι (6) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
γ. Τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής. 
δ. Τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Πειθαρχικής 
Επιτροπής. 
 

Τόπος διεξαγωγής: 
 
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) θα διεξαχθεί σε αίθουσα κινηματογράφου, στις εγκαταστάσεις 
του Mega Place Cinema στις Βλητές Χανίων, την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021. 
  
Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 
 
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24η Οκτωβρίου 2021 και 
ώρα 11:00. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί με την ίδια διαδικασία την Κυριακή 24 
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00. 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
web: www.eoaa.org.gr   e-mail: info@eoaa.org.gr 

 

Ενημερώνουμε τα σωματεία – μέλη ότι ο προϋπολογισμός της Ε.Ο.Α.Α. για το 2022, όπως 
θα καταρτιστεί από την προσωρινή διοίκηση βάση του άρθρου 51 του Ν. 2725/1999 και 
θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση, θα αναρτηθεί προς ενημέρωση των σωματείων – 
μελών στην ενότητα “Διαβουλεύσεις” της ιστοσελίδας της Ε.Ο.Α.Α. στην διεύθυνση 
www.eoaa.org.gr  
 
Διευκρινίσεις για τις αρχαιρεσίες: 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 
Σύμφωνα με την παράγραφο 9.3. του άρθρου 9 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α., δικαίωμα 
να παρίστανται και να συμμετέχουν με αντιπροσώπους έχουν όλα τα σωματεία – μέλη. 
 
2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4. του άρθρου 4 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α., δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. θα έχουν τα ιδρυτικά μέλη, εφόσον συντρέχουν 
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση. 
β) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, το 
οποίο τηρείται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
γ) Συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα 
τρία (3) προηγούμενα της Γενικής Συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους 
διεξαγωγής της, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές ή αθλήτριες ανά έτος.  
 
Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 9.3. του άρθρου 9 του καταστατικού της 
Ε.Ο.Α.Α., τα σωματεία – μέλη πρέπει να έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές 
εκκρεμότητες τους προς την Ε.Ο.Α.Α. το αργότερο (41) ημέρες πριν από την ημέρα 
διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως την 14η Σεπτεμβρίου 2021. 
 
3. Ορισμός αντιπροσώπων σωματείων – μελών στη Γενική Συνέλευση 
Τα σωματεία – μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν στην Ε.Ο.Α.Α. τους αντιπροσώπους και 
τους αναπληρωτές τους, μαζί με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ή 
σε περίπτωση αλλαγής τους, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την διεξαγωγή 
της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως την 9η Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 9 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α. 
 
4. Δικαίωμα εκλογής στα καταστατικά όργανα της Ε.Ο.Α.Α. 
Σύμφωνα με την παράγραφο 13.1. του άρθρου 13 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α., δικαίωμα 
να εκλέγεται στα καταστατικά όργανα της Ε.Ο.Α.Α. έχει μόνο μέλος σωματείου - μέλους 
που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο - μέλος  έχει δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται 
στα άρθρα 13 και 14 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α. 
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5. Υποψηφιότητες  
Σύμφωνα με την παράγραφο 13.5. του άρθρου 13 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α., οι 
υποψηφιότητες για το Δ.Σ.  και τα όργανα της Ε.Ο.Α.Α., πρέπει να είναι έγγραφες, να 
κατατεθούν στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Α. ή να αποσταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail), στον επίσημο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της 
Ε.Ο.Α.Α. στην διεύθυνση info@eoaa.org.gr και να λάβουν αποδεικτικό παραλαβής και 
αριθμό πρωτοκόλλου, το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες, πριν από την 
διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως την 9η Οκτωβρίου 2021.  
 
6. Αποστολή καταλόγων 
Σύμφωνα με την παράγραφο 10., του άρθρου 10 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α., τα 
σωματεία – μέλη θα λάβουν έως την 12η Οκτωβρίου 2021 με αποστολή μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στον επίσημο λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του σωματείου που έχουν δηλώσει: 

1. Κατάλογο των σωματείων – μελών με δικαίωμα συμμετοχής. 
2. Κατάλογο των σωματείων – μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. 
3. Κατάλογο των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών και των αναπληρωτών 

τους, όπως αυτοί έχουν επίσημα δηλωθεί στην Ε.Ο.Α.Α. 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 13.7. του άρθρου13 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α., τα 
σωματεία – μέλη θα λάβουν έως την 16η Οκτωβρίου 2021 με αποστολή μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον επίσημο λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του σωματείου που έχουν δηλώσει, τις υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και τα 
καταστατικά όργανα της Ε.Ο.Α.Α.  
 
 
Για την προσωρινή διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, 
 
 
                    Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 
             Γεώργιος Λαμπράκης                                                         Αργύριος Λογοθέτης 
 
 
 


