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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4/21                                                                                          08/02/2021                                                                                                                   
 

 
Προς :  Τα μέλη του Συνδέσμου Eλλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης 
Κοιν. :   
 

Θέμα:  «Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες»  
 

 
 Κατόπιν της από  7-2-2021 απόφασης της προσωρινής διοίκησης του Συνδέσμου 
Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης  (Σ.Ε.Π.Υ.), που διορίστηκε με την υπ΄αριθμό 
2205/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία), 
κατ΄εξουσιοδότηση της ως άνω απόφασης και σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 17 του 
καταστατικού του Σ.Ε.Π.Υ., καλούνται τα μέλη αυτού σε Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα 
διεξαχθεί την 24η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30.  

 
Λόγω των επιδημιολογικών συνθηκών,  του COVID -19, σύμφωνα με το άρθρο 118 του 

ν.4764/2020, όπως η Γ.Σ. και οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν και οι σχετικές αποφάσεις 
κατ΄αυτές θα ληφθούν με τη χρήση των πλέον πρόσφορων ψηφιακών μέσων 
απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών, τηρουμένων των λοιπών κείμενων και καταστατικών 
διατάξεων περί απαρτίας και λήψης απόφασης και διασφαλιζομένης της διαφάνειας και του 
αδιάβλητου των διαδικασιών, μέσω τις πλατφόρμας https://zeus.grnet.gr (ΦΕΚ Β τεύχος ν. 
3453/2017).  
 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.) της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) είναι τα εξής: 
 

1) Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γ.Σ. 
 

2) Ενημέρωση από την προσωρινή διοίκηση του Σ.Ε.Π.Υ. για τις ενέργειες αυτής κατά το 
χρονικό διάστημα για το οποίο διορίστηκε από το δικαστήριο. 

 
3) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη 

για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. 
 

4) Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή: 
 
α. Επτά (7) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Τριών (3) τακτικών και δυο (2) αναπληρωματικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
γ. Τριών (3) τακτικών και δυο (2) αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
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 Στη Γ.Σ. συμμετέχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. 
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημερομηνία 24-2-2021 και ώρα 
19:30  στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Η.Δ. 
 
 
 Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τα πιο πάνω όργανα, οι οποίοι  πρέπει να είναι 
οικονομικώς τακτοποιημένα, πρέπει να υποβληθούν μέχρι την  20η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα 
Σάββατο, Ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση email: sepy.wp@gmail.com 
 
 
 Το μέλος που ψηφίζει μπορεί να θέσει μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης για τους 
υποψήφιους στο Δ.Σ. και μέχρι τρείς (3) σταυρούς για τους υποψήφιους στην Ελεγκτική 
Επιτροπή και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
 
 

   Για την προσωρινή διοίκηση του Σ.Ε.Π.Υ. 
 
 

         
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
         
          ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΥΡΟΣ             
 

   

 

 
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

       
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
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