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Αθηνα Παρασκευη 30/10/2020
Καλημέρα σε όλους,
1. Συγκαλειται ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΚΙΝ την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020
καί ώρα 1230, στον Βόλο, στις εγκαταστάσεις του ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΒΟΛΟΥ, 28ης
Οκτωβριου, Βόλος, 38333.
2. Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση θα αφορά την εκλογή Διοικητικου Συμβουλιου,
Εξελεκτικης Επιτροπης και Δικαστικης Επιτροπης της ΕΟΚΙΝ για την περίοδο μέχρι
τον Δεκέμβριο 2024. Οι εκλογες θα πραγματοποιηθουν συμφωνα με το Καταστατικο
της ΕΟΚΙΝ, τον Ν2725/1999 (οπως αυτος τροποποιηθηκε με τον Ν. Ν.4726/2020) και
σχετικες αποφασεις της ΓΣ.
3. Στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή ΔΣ, Εξελεγκτικης Επιτροπης &
Δικαστικης Επιτροπης, προσκαλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι δικαιούμενοι
ψήφου σύλλογοι- μέλη της ΕΟΚΙΝ, με εκπρόσωπο τους κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι σύλλογοι- μέλη οι οποίοι πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις του Καταστατικού & Εσωτερικού Κανονισμού
ΕΟΚΙΝ και των αποφάσεων της ΓΣ. Πινακας των δικαιουμενων ψηφου θα
δημοσιοποιηθει μεχρι την Τριτη 10 Νοεμβριου 2020.
4. Η Ημερησία Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έχει όπως παρακάτω:
Χαιρετισμός ΓΣ από Πρόεδρο ΕΟΚΙΝ, παρουσίαση ψηφοδελτιου εκαστης
ψηφοφοριας.
Εκλογή Εφορευτικης Επιτροπής.
Έναρξη εργασιών Γενικής Συνελεύσεως από πρόεδρο Εφορευτικης Επιτροπης.
Ψηφοφορία μυστική
Μετά την ολοκλήρωση, ελεγχος εγκυρότητος ψηφοδελτίων, καταμέτρηση ψήφων.
Ανακοινωση αποτελεσματων
Κλείσιμο εργασιών Γενικής Συνελεύσεως.
4. Σύλλογοι- μέλη της ΕΟΚΙΝ, με δικαίωμα ψήφου, μπορούν να προτείνουν μελη
τους ως υποψηφίους για εκλογή στα ΔΣ, Εξελεκτικη Επιτροπη & Δικαστικη
Επιτροπη, μέχρι την Τεταρτη 18 Νοεμβρίου 2020. Οι προτάσεις των συλλόγων θα
πρέπει να έχουν περιέλθει, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, στον Γενικό Γραμματεα
ΕΟΚΙΝ. Οι υποψηφιοτητες για καθε εκλογη θα ανακοινωθουν μεχρι Δευτερα 30
Νοεμβριου 2020.
5. Σε οτι αφορα την διαδικασια, επισημαινονται τα παρακατω:
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α. Συλλογοι- μελη με δικαιωμα ψηφου, δυνανται να προτεινουν υποψηφιους για τις
θεσεις του ΔΣ, Εξελεκτικης Επιτροπης & Δικαστικης Επιτροπης. Σε αντιθεση με το
παρελθον, οι υποψηφιοι για το ΔΣ δεν ειναι απαραιτητο να ειναι οι εκπροσωποι του
Συλλογου κατα την ψηφοφορια.
β. Ιδιαιτερα για την εκλογη του ΔΣ, η προταση των Συλλογων ειναι ξεχωριστη για
τους υποψηφιους για την θεση του Προεδρου και αυτην του μελους του ΔΣ. Για την
λοιπες Επιτροπες δεν υπαρχει διαχωρισμος υποψηφιοτητων.
γ. Ολες οι υποψηφιοτητες θα συγκροτησουν ενιαιο ψηφοδελτιο για καθε εκλογη.
Ιδιαιτερα για την εκλογη του ΔΣ το ψηφοδελτιο διαχωριζει τις υποψηφιοτητες των
υποψηφιων Προεδρων και υποψηφιων μελων. Κατα την υποβολη των
υποψηφιοτητων εφισταται η προσοχη στις προβλεψεις του Ν Ν2725/1999 (οπως
αυτος τροποποιηθηκε με τον Ν. Ν.4726/2020) σχετικα με τους περιορισμους
υποβολης υποψηφιοτητων.
δ. Οι εκπροσωποι των συλλογων στην ΓΣ πρεπει να ειναι μελη του ΔΣ του συλλογου.
Ο Συλλογος εκδιδει μια βεβαιωση για τον εκπροσωπο του οτι ο εν λογω δεν εχει
στερηθει του δικαιωματος εκλεγειν και εκλεγεσθαι. Καθε εκπροσωπος θα πρεπει να
φερει αστυνομικη ταυτοτητα ή διαβατηριο για πιστοποιηση ταυτοτητος.
ε. Η Εφορευτικη Επιτροπη θα συγκροτηθει απο τρια ατομα. Τα δυο θα εκλεγουν
απο την ΓΣ ενώ με μεριμνα ΕΟΚΙΝ θα εξασφαλισθει η διαθεση μελους του
Δικηγορικου Συλλογου Βολου για να προεδρευσει της Εφορευτικης Επιτροπης.
Στ. Στην εκλογη του ΔΣ, ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους
υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει
παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1)
σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να
σταυροδοτήσει συνολικα μεχρι πεντε (5) υποψήφιους σύμβουλους
συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Υποψηφιος Προεδρος, ο οποιος δεν
εκλεγεται αλλα συγκεντρωνει το 25% των ψηφων, εκλεγεται ως μελος του ΔΣ, στην
θεση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους
σταυρούς προτίμησης.
η. Στην εκλογη της Εξελεγκτικης Επιτροπης και της Δικαστικης Επιτροπης, ο
εκλογεας ψηφίζει τους υποψήφιους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει
παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας δικαιούται να
σταυροδοτήσει συνολικα μεχρι δυο (2) υποψήφια μελη εκαστης των επιτροπων.
θ. Η ψηφοφορια θα εκτελειται ταυτοχρονα για τις τρεις ψηφοφοριες, Για καθε
ψηφοφορια θα προβλεπεται διαφορετικη ψηφοδοχος
ι. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας η Εξελεγκτική Επίτροπή αποσφραγίζει
τους φακέλους, εκτελεί καταμέτρηση των ψήφων και ανακοινώνει το αποτέλεσμα.
Ο πλειοψηφων υποψηφιος Προεδρος & οι εξι πλειοψηφούντες υποψήφιοι για το
ΔΣ, οι τρεις πλειοψηφούντες υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή και οι τρεις
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πλειοψηφούντες υποψήφιοι για την Δικαστικη Επιτροπή εκλέγονται για την
στελέχωση των ΔΣ, Εξελ. Επιτροπής και Δικαστικης Επιτροπης, αντίστοιχα.
6. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτιας, κατά το Καταστατικό, η Γενική
Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020, στις 1500, στον αυτό
τόπο.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς.
Σ. Γ. ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ
Προεδρος

Ι.Δ. ΨΑΛΤΑΚΗΣ
Γεν. Γραμματεας
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