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Πειραιάς 24/03/2021
Αρ.Πρωτ.13/Φ101

Συμπληρωματική προκήρυξη 178ης Γ.Σ. Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αξιότιμα Μέλη,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Ερετών, δεδομένων των συνεχιζόμενων και υποχρεωτικών
περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του Covid-19 και σε ακολουθία με την ενσωματωμένη
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» στην από 12/03/2021 προκήρυξη της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της 11ης Απριλίου 2021,
σας ενημερώνει ότι η διεξαγωγή της 178ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και οι Aρχαιρεσίες, θα
πραγματοποιηθούν με ψηφιακά μέσα, την ίδια μέρα και ώρα (09:00 σε περίπτωση απαρτίας σύμφωνα
με το άρθρο 33 του καταστατικού ή 10:30 σε περίπτωση μη απαρτίας), σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται από τις νομοθετικές διατάξεις (Ν.4778/2021 και ΚΥΑ:72664/23.02.21 &
91181/05.03.21).
Συγκεκριμένα, η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθεί με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας
«ΖΟΟΜ», ενώ οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν με το ειδικό κρατικό πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή
Κάλπη ΖΕΥΣ» (Βλ.Άρθρο 2 της ΚΥΑ 72664/23.02.21)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ και ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ
Τα Μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Αρχαιρεσίες και Λοιπές ψηφοφορίες της Γ.Σ. έχοντας το
δικαίωμα να εκλεγούν και να ψηφίσουν, θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
1) Να είναι Ταμειακώς Εντάξει, έχοντας εξοφλήσει και το έτος 2020.
Προς διευκόλυνσή σας, ενημερώνουμε ότι μπορείτε να εξοφλήσετε με μετρητά κατόπιν
επικοινωνίας με τον ταμία ή να καταθέσετε τις οφειλόμενες συνδρομές σας στο λογ/μό του
Ομίλου Ερετών στην Εθνική Τράπεζα, με αριθμό ΙΒΑΝ: GR6101101900000019048069488
μέχρι και την 1η Απριλίου 2021, φροντίζοντας τα χρήματα να έχουν φανεί έγκαιρα έως 1/4/21
στον παραπάνω λογ/μό, στην περίπτωση που κάνετε μεταφορά από άλλη τράπεζα.
2) Να έχετε ενημερώσει τον Όμιλο είτε τηλεφωνικά, είτε στο e-mail: omilosereton@yahoo.gr
με τα προσωπικά σας στοιχεία : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, e-mail και Α.Φ.Μ. έως και
31/3/21
Τα Μέλη που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋπόθεση (1), εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. χωρίς
να εκλεγούν και να ψηφίσουν, θα πρέπει και αυτά να ενημερώσουν τηλεφωνικά ή να στείλουν στο e-mail:
omilosereton@yahoo.gr έως 31/3/21 το e-mail τους.

Σε όσους ενημερώσουν σύμφωνα με τα παραπάνω τον Όμιλο με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (email), θα σταλεί από την πλατφόρμα ΖΟΟΜ e-mail με τον τρόπο σύνδεσης για τη Γ.Σ.
Όσα Μέλη έχουν καλύψει και τις 2 παραπάνω προϋποθέσεις (1 και 2), θα λάβουν επιπλέον e-mail με
τον τρόπο σύνδεσης για τη σύνδεσή τους με την «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της ΚΥΑ 72664/23.2.2021, σας ενημερώνουμε ότι το αργότερο έως 31/3/21
θα αναρτήσουμε στις εγκαταστάσεις και στο Site του Ομίλου τον Κατάλογο των Μελών με δικαίωμα
συμμετοχής στη Γ.Σ. και διάκριση όσων από αυτά είναι Ταμειακώς Εντάξει.
Ακολούθως, στις 2/4/21, θα σταλεί στην ορισμένη από τον Δικηγορικό σύλλογο Πειραιά εφορευτική
επιτροπή, ο Τελικός «Πίνακας Εκλογέων».
Τα Μέλη που δεν θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (1, 2), δεν θα περιλαμβάνονται στον Πίνακα
Εκλογέων και δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις Αρχαιρεσίες ή σε τυχόν ψηφοφορίες κατά τη
διάρκεια της Γ.Σ. με δικαίωμα να εκλεγούν και να ψηφίσουν
Κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών της ΓΣ της 11ης Απριλίου 2021, θα είναι διαθέσιμα άτομα που θα
μπορούν να σας βοηθήσουν τηλεφωνικά σε τεχνικά θέματα.
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και η φόρμα υποβολής υποψηφιότητας,
παραμένουν ως έχουν στην από 12/03/2021 προκήρυξη, ως ακολούθως
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Διενέργεια Αρχαιρεσιών για εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
Επικύρωση πρακτικών της 177ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08/12/2019.
Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και οικονομικός απολογισμός της
χρήσης 01/10/2019 - 30/09/2020 και του έτους 2020
Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2021 & της χρήσης 01/10/20-30/09/21.
Έγκριση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Έγκριση νέων Μελών και Συζήτηση προτάσεων
Διενέργεια Αρχαιρεσιών για εκλογή: Α) Προέδρου Δ.Σ., Β) δέκα (10) τακτικών και δύο
(2) αναπληρωματικών μελών Δ.Σ., Γ) τριών (3) τακτικών και ενός αναπληρωματικού
μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ακόλουθή δήλωση υποψηφιότητας

Υπενθύμιση: Οι φόρμες υποψηφιοτήτων, πρέπει να σταλούν στο e-mail του Ομίλου
omilosereton@yahoo.gr έως 4 Απριλίου 2021.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται και στις εγκαταστάσεις, και στο site του Ομίλου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Ερετών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Σημείωση: Οι υποψηφιότητες όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη

Προέδρου ή Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης, νέου Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου, και
μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να υποβληθούν στον Όμιλο Ερετών, συμπληρώνοντας την
παρακάτω φόρμα και στέλνοντας την παρούσα σελίδα συμπληρωμένη στο e-mail του Ομίλου
omilosereton@yahoo.gr έως την Κυριακή 4 Απριλίου 2021.
Προς: ΟΜΙΛΟ ΕΡΕΤΩΝ
Ακτή Μουτσοπούλου, Λιμάνι Κανάρη, Πειραιάς
Κύριε πρόεδρε,
Με την παρούσα, υποβάλλω την υποψηφιότητά μου κατά τις αρχαιρεσίες του
Ομίλου Ερετών της 11ης Απριλίου 2021, για τη θέση του
Α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή
Β) Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

ή

Γ) Μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Δ) Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
ή
Ε) Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης
(κυκλώνετε μία από τις παραπάνω (5) επιλογές και προαιρετικά μία από τις επιλογές «Α»
ή «Β» ή «Γ» και μία από τις επιλογές «Δ» ή «Ε»)
Ταυτόχρονα σας δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν εμπίπτω στα κωλύματα και στις απαγορευτικές διατάξεις για
την εκλογή μου που προβλέπονται από τον Ν. 2725/99, όπως αυτός ισχύει σήμερα και του καταστατικού
του ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΕΤΩΝ.
Επιπροσθέτως δηλώνω ότι με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη
απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην συλλογή και επεξεργασία
των προσωπικών μου δεδομένων και την διαβίβαση τους στην εφορευτική επιτροπή, καθώς και όπου
αλλού απαιτείται προκειμένου να διεξαχθεί η Γ.Σ. της 11ης Απριλίου 2021.

Τα ατομικά μου στοιχεία είναι:
ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ……………………………….………………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ……………………….…………………..
Ε-ΜΑΙL ……………………………………………………
ΑΦΜ:………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ……………………………………………..
ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ………….………..………….
Ο/Η Αιτών/Αιτούσα

…………………….. (υπογραφή)

