
 

 

Ανακοίνωση 

Τακτική Γενική Συνέλευση 2021 

Πληροφορίες - Ενημέρωση 

 

Αγαπητά Μέλη, 

Την Κυριακή 18/4/2021 στις 11:00 πμ θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου 

μας. Όπως γνωρίζετε ήδη η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα. 

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex, στην οποία όλοι οι 

συμμετέχοντες μπορούν να συνδεθούν με τον ακόλουθο σύνδεσμο (link): 

https://uoa.webex.com/meet/avarver 

Η χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας γίνεται είτε απευθείας μέσω του browser που θα 

χρησιμοποιήσετε είτε μέσω σχετικού προγράμματος που μπορείτε, αν θέλετε, να εγκαταστήσετε 

στον υπολογιστή σας κατά την σύνδεση. Η σύνδεση στην πλατφόρμα θα είναι δυνατή από τις 10:30 

πμ ώστε έως τις 11:00 να έχουν αντιμετωπιστεί τυχόν μικροπροβλήματα και να είμαστε σε θέση να 

ξεκινήσουμε απρόσκοπτα την Γενική Συνέλευση. 

Για την ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε τα ακόλουθα έγγραφα: 

1.  Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης – Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

2.  Οικονομικό Απολογισμό 2019 

3.  Οικονομικό Απολογισμό 2020 

4.  Γενικό Σχέδιο Ενέργειας 2021 

5.  Ψηφοδέλτιο Εκλογών 2021 

6.  Πίνακα Εκλογέων όπως διαμορφώνεται μέχρι σήμερα. 

Τα παραπάνω έγγραφα θα βρίσκονται διαθέσιμα και σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του Ομίλου 

από αύριο 13/4/2021. 

Οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή των Καταστατικών Οργάνων για την επόμενη διετία, όπως έχει ήδη 

ανακοινωθεί, θα διενεργηθούν μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία 

«Ψηφιακή Κάλπη Ζεύς», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Β’ 719/24-2-2021. Για να ψηφίσετε θα 

λάβετε, δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία, στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση μήνυμα, το οποίο θα 

περιέχει έναν προσωπικό και απόρρητο σύνδεσμο (link) προς το δικτυακό τόπο του συστήματος 

«ΖΕΥΣ». Για την αναλυτική πληροφόρησή σας επισυνάπτεται σχετικός Οδηγός Ψηφοφόρου. 

Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας θα πρέπει να ψηφίσουμε στις εξής τρείς διαφορετικές κάλπες:  

α. Πρόεδρος – Διοικητικό Συμβούλιο 

Σύμφωνα με τον Ν. 4726/2020, άρθρο 2, πλέον οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου διεξάγονται με εννιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιων Προέδρων και Συμβούλων, το οποίο 

διαιρείται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα αναγράφονται οι υποψήφιοι Πρόεδροι και στο δεύτερο 

οι υποψήφιοι Σύμβουλοι. Σταυροδοτούμε με έναν σταυρό τον υποψήφιο Πρόεδρο της προτίμησής 

μας και με έναν έως έξι σταυρούς (2/3 των θέσεων του ΔΣ) τους υποψήφιους συμβούλους. Στην 

περίπτωση μοναδικού υποψηφίου Προέδρου είναι απαραίτητη η σταυροδότησή του –αν τυγχάνει 

https://uoa.webex.com/meet/avarver


της έγκρισης του εκλογέα- ώστε να είναι καταμετρήσιμη η ψήφος. 

β. Πειθαρχικό Συμβούλιο 

Στο ψηφοδέλτιο του Πειθαρχικού Συμβουλίου σταυροδοτούμε με έναν έως τρεις σταυρούς (2/3 των 

θέσεων) τους υποψηφίους. 

γ. Εξελεγκτική Επιτροπή 

Στο ψηφοδέλτιο της Εξελεγκτικής Επιτροπής σταυροδοτούμε με έναν έως δύο σταυρούς (2/3 των 

θέσεων) τους υποψηφίους.  

Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 13:00 με την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και 

θα ολοκληρωθεί στις 16:00. 

Για τυχόν πληροφορίες και διευκρινίσεις κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας θα μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, Δικηγόρο Αθηνών, κυρία Αμδρομάχη 

Κασιδάκου, κιν: 6977482503, email: m_kasid@otenet.gr. 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς              Παπάγου 12/4/2021 

τo ΔΣ τoυ ΑΟΑΠ 
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