ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε. Σ. ΠΕ. Δ. Α.
ΓΡΑΦΕΙΑ: κλ.γυμν.Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη»
Αγίας Άννης & 28ης Οκτωβρίου – 18233 Αγ.Ιωάννης Ρέντη
τηλ:2109402078,2109400687 e-mail:espeda@espeda.gr
www.espeda.gr
Αγ. Ιωάννης Ρέντη 2/3/21
Αρ.πρωτ. 23390

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(Αναφορικά με τη διενέργεια της καταστατικής και εκλογοαπολογιστικής ΓΣ της 24ης
Μαρτίου 2021 με ψηφιακά μέσα)
Προς τα
Σωματεία – Μέλη
της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ της ΕΣΠΕΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την διεξαγωγή της Γενικής
Συνέλευσης (Γ.Σ.) της Ενωσης την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 με ψηφιακά μέσα, λόγω
των ήδη παραταθέντων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, καθώς και όσα
προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4778/2021 για τον τρόπο διενέργειας
ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τόσο για τη λήψη αποφάσεων στην Γ.Σ. όσο και για την
εκλογή από αυτή των μελών των καταστατικών οργάνων , σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων του ν.2725/99, όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ.πρωτ23365./3.02.2021 Πρόσκληση σε Καταστατική και Τακτική
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΕΔΑ στην οποία και γίνετα ρητή μνεία
για τη δυνατότητα εναλλακτικής διενέργειάς της ΓΣ με ψηφιακά μέσα , σύμφωνα με
την κειμενη νομοθεσία και την σχετική εγκύκλιο.
3.Την Κοινή Υπουργική Απόφαση νο 72664 (ΦΕΚ 719β’, 24.2.2021) την οποία και
συνημμένα σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας.
4.
Την από. 2/3 και με αριθ. Πρωτ.23389 Επαναληπτική πρόσκληση για ΓΣ στις
24/03/2021 και εξαιτίας των όσων προαναφέρονται στις προηγούμενες
παραγράφους.

αποφάσισε την αποστολή της παρούσας Ενημερωτικής- Συμπληρωματικής Εγκυκλίου και
των συνημμένων εντύπων δηλώσεων και σας παρακαλούμε για την ορθή και πιστή
εφαρμογή της, ώστε να εξασφαλισθεί η απόλυτη νομιμότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ)
Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 72664 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
719β’, 24.2.2021) ο πίνακας των εκλογέων (τακτικών και αναπληρωματικών), συντάσσεται
μέχρι τις 14/03/2021 (οκτώ/8 πλήρεις ημέρες προ της ΓΣ) και αποστέλλεται στον Πρόεδρο
της εφορευτικής επιτροπής. Οι πίνακες των εκλογέων περιλαμβάνουν:
• το ονοματεπώνυμο
• το πατρώνυμο
• τον αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κάθε εκλογέα (τακτικού &
αναπληρωματικού) που αποτελεί ταυτόχρονα και τον «μοναδικό αριθμό» του κάθε
εκλογέα.
• τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email»)
• την πλήρη επωνυμία του αθλητικού σωματείου από το οποίο οι αντιπρόσωποι αυτοί
(τακτικός και αναπληρωτής) έχουν οριστεί
• τη θέση που κατέχουν αντιστοίχως στο διοικητικό συμβούλιο του
αντιπροσωπευόμενου αθλητικού σωματείου (π.χ. πρόεδρος, γραμματέας, ταμίας,
απλό μέλος).
Για τα ανωτέρω λόγο αποστέλλονται ειδικά έντυπα.(συνημμένα) τα οποία πρέπει να
συμπληρωθούν και αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 13 Μαρτίου στην ΕΣΠΕΔΑ
σκαναρισμένα στο mail espeda@espeda.gr προκειμένου να τύχουν και της ανάλογης
επεξεργασίας από τις υπηρεσίες της ΕΝΩΣΗΣ.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ απαιτείται τα σωματεία να αποστείλουν
αντίγραφα των αποφάσεων (πρακτικά ή αποσπάσματα πρακτικών) των διοικητικών
συμβουλίων (Δ.Σ.) των αθλητικών σωματείων - μελών τους, δυνάμει των οποίων, σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 14 και την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999, έχουν οριστεί
οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους.
Με τον σκοπό να συλλεχθούν εγκαίρως τα στοιχεία αυτά, κάθε Σωματείο, οφείλει να
συμπληρώσει τα επισυναπτόμενα στην παρούσα ΕΝΤΥΠΑ (πλέον των προαναφερομένων
πρακτικών ή αποσπασμάτων πρακτικών σχετικά με την απόφαση του ορισμού
αντιπροσώπων, τακτικού και αναπληρωματικού) ήτοι , γνωστοποιήσεις τακτικών και
αναπληρωματικών εκπροσώπων και υποψηφίων, βεβαίωση του σωματείου, υπογεγραμμένη
από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα αυτού ότι οι εκπρόσωποι του σωματείου
τυγχάνουν τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού με δικαίωμα να εκλέγουν και να
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εκλέγονται στο σωματείο τους, την ιδιότητά τους στο ΔΣ, βεβαιώσεις ότι οι υποψήφιοι
τυγχανουν μέλη του σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αυτό Υπεύθυνες
Δηλώσεις κλπ χορηγώντας και την έγκρισή του/της για την διαχείριση των Προσωπικών
Στοιχείων που θα υποβληθούν.
Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπροσωπήσεις , δηλώσεις συμμετοχής, βεβαιώσεις κλπ που είχαν
αποσταλεί σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις δεν ισχύουν και θα πρέπει όλα τα
σωματεία να αποστείλουν νέες.
Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων διενεργείται
αποκλειστικά από το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ
Κατάσταση των αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών), αναρτάται στα γραφεία
της EΝΩΣΗΣ, ΟΚΤΩ (8) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.
2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις επισυναπτόμενες φόρμες δηλώσεων οι υποψήφιοι τόσο για
τα καταστατικά όργανα της ΕΣΠΕΔΑ (Πρόεδρος και Σύμβουλοι Δ.Σ., μέλη Εξελεγκτικής
Επιτροπής (τακτικός και αναπληρωματικός) θα πρέπει να αποστείλουν έως και 13 Μαρτίου
2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση espeda@espeda.gr (προκειμένου να τύχουν της
αντίστοιχης επεξεργασίας , να προωθηθούν στην ΕΕ και να αναρτηθούν) μαζί με την υποβολή
της υποψηφιότητας σκαναρισμένα τα συνημμένα στην παρούσα εγκύκλιο έγγραφα με τα
κάτωθι στοιχεία τους:
• το ονοματεπώνυμο
• το πατρώνυμο
• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email»)
• διεύθυνση κατοικίας
• τηλ. επικοινωνίας
• βεβαίωση του σωματείου περί απόκτησης εκ μέρους του κάθε υποψηφίου – μέλους
τους, του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται κατ’ εφαρμογή του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 2725/1999
• Ατομική υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής.
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. (ήτοι μέχρι 17
Μαρτίου 2021) αποστέλλονται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής τα ονοματεπώνυμα
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και τα πατρώνυμα των υποψηφίων για τις θέσεις του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κατά τα λοιπά και στο μέτρο που δεν αναιρούνται τα ανωτέρω ισχύει η από 3-02-2021
πρόσκληση και οι συνημμένες με αυτήν οδηγίες.
Με τις παραπάνω επεξηγηματικές οδηγίες, τα Σωματεία–Μέλη και οι κ.κ. αντιπρόσωποι,
πιστεύουμε ότι διευκολύνονται στο έργο τους κατά τρόπο που διασφαλίζει από τώρα την
ομαλότητα και τη νομιμότητα της Γενικής Συνελεύσεως της 24 Μαρτίου 2021.
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Γνωρίζουμε άπαντες ότι θα ήταν <ευχής έργον> η διεξαγωγή της Γενικής μας Συνέλευσης με
την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων.
Προκειμένου να μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε την Γενική Συνέλευση υπό τις
συγκεκριμένες - πρωτόγνωρες συνθήκες (με ψηφιακά μέσα και κάλπη) που παρουσιάζονται
λόγω της πανδημίας στηριζόμαστε πρωτίστως στην βοήθειά σας.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε ξανά θερμά για τα εξής:
) Υποψηφιότητες, κατά το δυνατόν με συμμετοχή και των δύο φύλων.
) οι αντιπρόσωποι των Σωματείων σας που θα συμμετάσχουν σε διαδικτυακή Γενική
Συνέλευση να είναι γνώστες των λειτουργιών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Με
αυτό τον τρόπο, θα μας βοηθήσετε πολύ στο έργο, τόσο των υπηρεσιών της Ένωσης,
όσο και της Εφορευτκής Επιτροπής.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ. Θα βρείτε όλα τα έγγραφα
Με τιμή,
Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
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