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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Α. Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9 του 

καταστατικού της Ένωσης και αφού έλαβε υπόψη τις ρυθμίσεις της ΚΥΑ Δ19/ΓΠ ΟΙΚ. 

66436/24-10-2021 για την πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων και διενέργεια εκλογών 

για ανάδειξη οργάνων διοίκησης, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 

1) την αναβολή της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του έτους 2021 γιατί αφενός οι 

απαγορεύσεις και οι αυστηροί περιορισμοί που θέτει η προαναφερόμενη ΚΥΑ για την 

προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 

αφετέρου η διαφύλαξη της υγείας και της ζωής των μελών της Ένωσης, επιβάλουν την προς 

το παρόν μη πραγματοποίηση αυτής (γενικής συνέλευσης) προς αποφυγή του κινδύνου 

μετάδοσης του ιού εξαιτίας της συγκέντρωσης σε κλειστό χώρο πολλών ατόμων, ανηκόντων 

μάλιστα σε ευπαθή ομάδα, λόγω κυρίως της ηλικίας τους. Η πραγματοποίηση στο μέλλον της 

γενικής συνέλευσης θα αποφασιστεί από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

2) τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. Λόγω των εκτάκτων περιστάσεων, για πρακτικά ζητήματα της εκλογικής 

διαδικασίας (διορισμός εφορευτικής επιτροπής κ.λπ.) θα αποφασίσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

Β. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 1 

της ως άνω ΚΥΑ. Συγκεκριμένα θα γίνουν με φυσική παρουσία με την επίδειξη 

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού τεστ για κορωνοϊό 

COVID-19 (PCR ή Rapid Test). Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθούν υποχρεωτικά τα 

προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα προστασίας που είναι: απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου 

μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά 5τ.μ., χρήση μάσκας και 

αντισηπτικού. 

Γ. Οι αρχαιρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού θα γίνουν: α) στη Θεσσαλονίκη 

στις 12 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Κυριακή στην αίθουσα ολομέλειας του Εφετείου 

Θεσσαλονίκης (Δικαστικό Μέγαρο, 3ος όροφος, αριθμ. Αίθουσας 311) από ώρα 10:00 έως 

15:00, β) στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Κυριακή στην Αίθουσα Δ4 του ισογείου 

στο κτίριο του Εφετείου Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας και Κυρίλλου Λουκάρεως 14, είσοδος από 

Λουκάρεως) από ώρα 09:00 έως 15:00. 

Δ. Τα μέλη της Ένωσης που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο 

διοικητικό συμβούλιο ή την εξελεγκτική επιτροπή, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση 

μέχρι τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι. Την αίτηση μπορούν είτε να 

την καταθέσουν στα γραφεία της Ένωσης, τα οποία για το σκοπό αυτό θα είναι ανοικτά κάθε 

ημέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) μέχρι την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου από ώρα 10:00 έως 

15:00, είτε να την στείλουν με e-mail (ensyndik@gmail.com). 

Ε. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει, έχουν δηλαδή 

καταβάλει τη συνδρομή των ετών 2019 και 2021. Σημειώνεται ότι με ομόφωνη απόφαση του 
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Δ.Σ. τα μέλη της Ένωσης απαλλάσσονται από τη συνδρομή του έτους 2020 λόγω του ότι οι 

δραστηριότητες αυτού (Δ.Σ.) κατά το έτος αυτό ήταν περιορισμένες λόγω της πανδημίας. 

Όσοι συνάδελφοι κατέβαλαν τη συνδρομή για το 2020 λογίζεται ότι κατέβαλαν τη συνδρομή 

του 2021 και όσοι κατέβαλαν τη συνδρομή και των δύο ετών (2020 και 2021) η συνδρομή του 

2021 θα θεωρηθεί ως καταβολή της συνδρομής του έτους 2022. Η καταβολή της συνδρομής 

που είναι 20€ για κάθε έτος, μπορεί να γίνεται είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 

της Ένωσης στην τράπεζα Eurobank με αριθμό IBAN GR87 0260 3030 0001 8010 1099 119, 

είτε με καταβολή στα γραφεία της Ένωσης, τα οποία θα είναι ανοικτά για το σκοπό αυτό κάθε 

ημέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) μέχρι τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου από ώρα 10:00 έως 

15:00. Θα είναι επίσης ανοικτά τις τρεις πρώτες Τετάρτες κάθε μήνα από ώρα 09:30 έως 

14:30.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στην αίθουσα διενέργειας των εκλογών σε όσους 

συναδέλφους προσέρχονται χωρίς χρήση μάσκας και χωρίς επίδειξη πιστοποιητικού 

εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού τεστ νόσησης. Σημειωτέο ότι ο 

εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων 

εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 

κορωνοϊού (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από 

την ώρα προσέλευσης στην εφορευτική επιτροπή για ψηφοφορία. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 Κωνσταντίνος Βαμβακίδης  Γεωργία Μουτεβελή 

 Πρόεδρος Εφετών ε.τ.  Ειρηνοδίκης ε.τ. 


