
ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΕΡΡΩΝ 
 

Γπαθεία: Μεξαξρίαο 61, έξξεο                                                                                                  e-mail: epss@otenet.gr 
Τ.Κ: 62125                                                                                                                                Iζηοζελίδα: www.epss.gr   
Τηλ.: 23210 59584 | 23210 59893        
Fax:  23210 59135  
  
 
                                                                           Έηορ ίδπςζηρ 1955 
Σέππερ, 22/02/2021                                                                                                                                    Απ.Ππυη.: 843 
 

 
Ππορ, 
Όλα ηα Συμαηεία – Μέλη ηηρ Ε.Π.Σ.Σεππών 
Έδπερ ηοςρ 
       
                
Κύπιε Ππόεδπε, 
Σν Γ. ηεο Δ.Π..εξξώλ αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 
1)Σελ ηζρύνπζα Αζιεηηθή Ννκνζεζία 
2)Σν Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Π..εξξώλ 
3)Σελ από 22/02/2021 απόθαζε ηνπ Γ. ηεο Δ.Π..εξξώλ 
 

ΣΥΓΚΑΛΕΙ 
Σελ Tαθηηθή Δηδηθή Δθινγηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ σκαηείσλ-Μειώλ ηεο Δ.Π..εξξώλ, ε νπνία ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο έξξεο κε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ κέζσλ Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο θαη 
Δπηθνηλσλίαο(Σ.Π.Δ), θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ Σεηάξηε 31/03/2021 θαη ώξα 
17:00 κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξεζίαο δηάηαμεο:  
 
1) Δπηθύξσζε πιεξεμνπζίσλ αληηπξνζώπσλ θαη έιεγρνο απαξηίαο παξηζηακέλσλ κειώλ. 

2) Δθινγή-Γηνξηζκόο ηξηώλ(3) Γξακκαηέσλ-Πξαθηηθνγξάθσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο Γ.. 

3) Δπηθύξσζε Πξαθηηθώλ ηεο Γ. ηεο 24/08/2020. 

4) Έθζεζε Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ γηα ηε ρξήζε από 1-1-2020 έσο 31-12-2020. 

5) Έθζεζε ηεο εμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ρξήζε 1-1-2020 έσο 31-12-2020. 

6) Έγθξηζε νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ γηα ηε ρξήζε από 1-1-2020 έσο 31-12-2020 θαη απαιιαγή   

Γηνίθεζεο από θάζε επζύλε. 

7) Έγθξηζε νηθνλνκηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022. 

8) Γλσζηνπνίεζε πσο νη αξραηξεζίεο ζα δηεμαρζνύλ ελώπηνλ ηξηκεινύο  Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, 

απνηεινύκελεο από δηθεγόξνπο, ηεο νπνίαο ζα πξνεδξεύεη ππνρξεσηηθά δηθεγόξνο δηνξηζκέλνο ζην 

Δθεηείν ή ζηνλ Άξεην Πάγν. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη από ηνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν εξξώλ.  

9) Αξραηξεζίεο, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, γηα ηελ εθινγή έληεθα (11) ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ Γ. θαη κέρξη 

έληεθα(11) αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηνπ Γ. ηεο Δ.Π..εξξώλ. ηεηξαεηνύο ζεηείαο. 

10) Αξραηξεζίεο, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, γηα ηελ εθινγή ηξηώλ(3) ηαθηηθώλ κειώλ θαη κέρξη ηξηώλ(3) 

αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π..εξξώλ, ηεηξαεηνύο ζεηείαο. 

 
ε πεξίπησζε πνπ νη ηόηε επηδεκηνινγηθέο ζπλζήθεο επηηξέςνπλ ηε δηεμαγσγή ηεοΣαθηηθήο Δηδηθήο 
Δθινγηθήο κε θπζηθή παξνπζία ησλ αληηπξνζώπσλ-κειώλ ηεο Δ.Π..εξξώλ, απηή ζπγθαιείηαη θαη ζα 
δηεμαρζεί θαη θαηά ηελ απηή εκεξνκελία ηεο 31εο Μαξηίνπ(17:00) ζε αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ 
Μεγάξνπ εξξώλ, νδόο Πεξηζηέξε Κσζηνπνύινπ 2. Δάλ δελ ππάξμεη απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε, 

http://www.epss.gr/


ρσξίο άιιε πξόζθιεζε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα εκέξα, Σεηάξηε 31/03/2021 θαη ώξα 18:00, ζηνλ 
ίδην ηόπν θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζπληξέμνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο ιόγσ 
ηεο ελδεκνύζεο παλδεκίαο Covid-19, ην Γ. ηεο Δ.Π..εξξώλ δύλαηαη κε απόθαζε ηνπ, πνπ ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζηα κέιε ηνπ, λα ηξνπνπνηήζεη ηόζν ηελ εκεξνκελία όζν θαη ηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηεο 
Έθηαθηεο Δηδηθήο Δθινγηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.  
 

 Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία εθόζνλ παξεπξίζθεηαη ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ην κηζό 
πιένλ ελόο, ηνπ ζπλόινπ ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ σκαηείσλ-κειώλ ηεο Έλσζεο. 

 

 ύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό, ν Πξόεδξνο ηνπ Γ. ηεο Δ.Π..εξξώλ πξνεδξεύεη ησλ εξγαζηώλ 
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κόλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

 Κάζε σκαηείν – κέινο ηεο Έλσζεο, ζα εθπξνζσπεζεί ζηε ζπλέιεπζε κ’ έλα ηαθηηθό θαη έλα 
αλαπιεξσκαηηθό αληηπξόζσπν, νξηδνκέλσλ κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ή 
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο) ηνπ σκαηείνπ. 

 

 Αληηπξόζσπνο νξίδεηαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ, κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη, 
εθπξνζσπεί κόλν έλα σκαηείν θαη ζπκκεηέρεη ζηε Γ. απηνπξνζώπσο, απαγνξεπκέλεο ηεο δηα 
πιεξεμνπζίνπ ζπκκεηνρήο θαη ςεθνθνξίαο. 

 

 Μέινο ηνπ Γ. θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο δε κπνξεί λα είλαη αληηπξόζσπνο σκαηείνπ-
Μέινπο θαηά ηε Γ.. 

 

 Κάζε σκαηείν-Μέινο ηεο Έλσζεο δηαζέηεη κία(1) κόλν ςήθν. 
 

 Οι ανηιππόζυποι νομιμοποιούνηαι με ηην καηάθεζη, ηο απγόηεπο ηπειρ (3) ημέπερ ππιν 
από ηην ημέπα πος έσει οπιζθεί η ζύγκλιζη ηηρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ και μέσπι 
ηηρ 12ηρ μεζημβπινήρ, μη ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ ημέπαρ ηηρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ, 
δηλαδή μέσπι ηην Πέμπηη 27/03/2021, ειδικού πληπεξοςζίος εγγπάθος ηος 
ανηιπποζυπεςόμενος Συμαηείος-Μέλοςρ. 

 

 Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία(50%+1) ησλ έγθπξσλ ςήθσλ. 
 

 Φεθνδέιηηα άθπξα, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν – ιεπθνί ςήθνη ή άιιεο κνξθέο απνρήο, δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ησλ έγθπξσλ ςήθσλ. 

 

 Γηα ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Γ. θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.. εξξώλ, θάζε 
σκαηείν – Μέινο, κπνξεί λα ππνδεηθλύεη έλαλ(1) ππνςήθην σο ηαθηηθό θαη έλαλ(1) ππνςήθην 
σο αλαπιεξσκαηηθό. 

 

 Η ςπόδειξη ςποτηθίυν γίνεηαι από ηα Συμαηεία-Μέλη εγγπάθυρ, δέκα(10) ηοςλάσιζηον 
ημέπερ ππιν ηη ζςνεπσόμενη, για ηην εκλογή ηος Δ.Σ, Τακηικήρ Ειδικήρ Εκλογικήρ Γενικήρ 
Σςνέλεςζηρ, ήηοι μέσπι Παπαζκεςή 21/03/2021 και ώπα 14:00. 

      Σαπηόρξνλα κε ηελ ππόδεημε θαηαηίζεληαη ζηελ Δ.Π.: 
1) Πηζηνπνηεηηθό Πνηληθνύ Μεηξώνπ Τπνςεθίνπ. 
2) Τπεύζπλε Γήισζε όηη δελ εκπίπηεη ζηα θσιύκαηα θαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο(Τποποποίηζη ηος 

άπθπος 3 ηος ν. 2725/1999) θαη ζηα θσιύκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ θαη 
Β΄ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π..εξξώλ. 

3) Γήισζε ηνπ Τπνςεθίνπ γηα ην αμίσκα πνπ επηζπκεί λα θαηέρεη ζην Γ.. 
4) Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 

 
 



 
 
 
 
 

ΜΔ ΣΗΜΖ 
 

 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 
 
 

 
 

ΥΑΣΕΖΠΑΝΣΔΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ     ΜΔΣΑΛΛΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ 
 
 


