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Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
 καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860  
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ΠΡΟΣ : Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας Αρ. πρωτ. 20 

                             Αθήνα, 07 Ιανουαρίου 2021 
ΚΟΙΝ : Π.Ο.Ε.Σ.     Συνημμένα: Τα σχετικά 
 
ΘΕΜΑ : Γενικές Συνελεύσεις Σωματείων 
 
ΣΧΕΤ : α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1990/18.12.2020 έγγραφό μας 
   β. Φ.900/94/227529/Σ.8845/24.12.2020 ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ  
 

1. Ενόψει των γενικών συνελεύσεων, που βάσει των καταστατικών των σωμα-
τείων σας, πρέπει να διενεργηθούν κατά τον τρέχοντα μήνα (Ιανουάριο 2021), σας 
κοινοποιούμε το (β) σχετικό, με το οποίο, απαντώντας στο (α) όμοιο (σας αποστέλλε-
ται ωσαύτως συνημμένως), γνωρίζεται ότι η χρήση των ιδιωτικών πλατφορμών, χωρίς 
τη φυσική παρουσία των μελών, με σκοπό την πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων 
μέσω τηλεδιασκέψεων, δύναται να συμβάλει στην αποκάλυψη σε αναρμόδια πρόσω-
πα διαβαθμισμένων πληροφοριών. 

 
2. Κατόπιν τούτων και με το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν πειθαρχικές και 

ποινικές διαδικασίες, σε βάρος μελών ΔΣ που τυχόν έλαβαν σχετική απόφαση και 
σύνηψαν (πολλώ δεν μάλλον, και επιβαρυντικώς, όταν δεν σύνηψαν) σύμβαση με 
ιδιωτική εταιρία, εφόσον δημοσιοποιηθούν στοιχεία εν ενεργεία στρατιωτικών από 
ενώσεις προς εταιρίες προκειμένου να διενεργήσουν γενικές συνελεύσεις (με τηλεδια-
σκέψεις) μέσω πλατφορμών που οι ίδιες οι εταιρίες (ως αναρμόδια πρόσωπα) διαχει-
ρίζονται ή συνδιαχειρίζονται (όπως επώνυμα, ονόματα, δνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρο-
μείων, αριθμούς κινητών τηλεφώνων και άλλων αναγκαίων αιτηθέντων από την εταιρία 
στοιχείων, για τη νομική διαπίστωση της απαρτίας της γενικής συνέλευσης) θεωρούμε 
ότι, εφόσον, λόγω μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19, δεν 
δύνανται να διενεργηθούν γενικές συνελεύσεις με φυσική παρουσία των μελών σας 
(κατά τις κείμενες διατάξεις των καταστατικών σας), τούτες (γενικές συνελεύσεις) δέον 
όπως ανασταλούν μέχρις ότου δοθεί η δυνατότητα.  

 
3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.  

 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Κατσανεβάκης Ιωάννης 
Επισμηναγός (ΥΑΔ) 

6983503514 
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