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 Ηράκλειο 2 Φεβρουαρίου 2022 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 203/02/2022 
 

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

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

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.), 
σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση του στις 20 Ιανουαρίου 2022 και 
σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α., το Ν. 2725/1999 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και εν γένει την αθλητική νομοθεσία, προσκαλεί τα 
σωματεία – μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση. 
 
Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 
 
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 και ώρα 
10:00 π.μ. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί με την ίδια διαδικασία την Κυριακή 20 
Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ. 
 
Τόπος διεξαγωγής: 
 
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) θα διεξαχθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, η οποία 
υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσότερων από δύο (2) 
φυσικών προσώπων και εξασφαλίζει την απομακρυσμένη συμμετοχή των σωματείων – 
μελών. 
 
Θέματα της ημερήσιας διάταξης:   
 

1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. 
2. Έκθεση πεπραγμένων της προσωρινής διοικούσας επιτροπής για το χρονικό 

διάστημα από 12.3.2021 έως 2.11.2021 και έγκριση αυτής. 
3. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 

3.112021 έως 31.12.2021 και έγκριση αυτής. 
4. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2021 και έγκριση αυτού. 
5. Οικονομικός Ισολογισμός έτους 2021 και έγκριση αυτού. 
6. Σχεδιασμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό και τον 

οικονομικό προγραμματισμό του έτους 2023. 
7. Ετήσια έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση αυτής. 
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8. Απαλλαγή κάθε ευθύνης των μελών της προσωρινής διοικούσας επιτροπής για 
την οικονομική και διοικητική διαχείριση για το χρονικό διάστημα από 12.3.2021 
έως 2.11.2021. 

9. Απαλλαγή κάθε ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 
οικονομική και διοικητική διαχείριση για το χρονικό διάστημα  από 3.112021 έως 
31.12.2021. 

10. Έγκριση Κανονισμών 

 
Διευκρινίσεις για την Γενική Συνέλευση: 
 
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 9.3. του άρθρου 9 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α. δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. έχουν τα ιδρυτικά μέλη, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 4.4. του άρθρου 4 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α, δηλαδή: 
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,  
και εφόσον 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 Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022.  
 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10.2. το άρθρου 10 του καταστατικού της 
Ε.Ο.Α.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία - μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 
πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται 
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή 
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020. Το 
αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, 
άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν 
συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται. 
 
3. Ορισμός αντιπροσώπων σωματείων – μελών στη Γενική Συνέλευση 
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Σύμφωνα με την παράγραφο 9.3., του άρθρου 9 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α., 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 Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022. 
 
4. Αποστολή καταλόγων 
Σύμφωνα με την παράγραφο 10.2, του άρθρου 10 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α., τα 
σωματεία – μέλη θα λάβουν έως την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 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. 
 
Ενημερώνουμε τα σωματεία – μέλη ότι όλα τα έγγραφα τα οποία θα υποβληθούν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση, θα αναρτηθούν προς ενημέρωση των 
σωματείων – μελών στην ενότητα “Διαβουλεύσεις” της ιστοσελίδας της Ε.Ο.Α.Α. στην 
διεύθυνση www.eoaa.org.gr 
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, 
 
 
                    Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 
             Γεώργιος Λαμπράκης                                                         Αργύριος Λογοθέτης 
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