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Προς 

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την 

επωνυμία «ΣΩΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», με έδρα 

την Αθήνα, οδός Χρ. Λαδά αρ. 6, νομίμως εκπροσωπούμενο. 

 

Αθήνα 02.06.2020 

 

Περίληψη Ερωτήματος: Εάν υφίσταται η δυνατότητα, η Απολογιστική Συνέλευση να 

μην λάβει χώρα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Καταστατικού του 

Σωματείου, «ΣΩΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», και αντ’ 

αυτής να αποσταλεί, προς έγκριση, στα μέλη του Σωματείου η έκθεση πεπραγμένων. 

 

Επί του τεθέντος ερωτήματος και λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4684/2020, (ΦΕΚ Α’ 86/25-4-2020). Κύρωση της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 75) και άλλες 

διατάξεις και ειδικότερα: 

1.α. Την παρ. 1 του άρθρου 60, σύμφωνα με την οποία, «Οι θητείες των διοικητικών 

συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και 

των ενώσεων, οι οποίες, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξαν κατά το χρονικό 

διάστημα από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 πράξεως νομοθετικού 

περιεχομένου (Α΄42) έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας ή λήγουν ενόσω 

βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται και λήγουν ένα (1) μήνα μετά από την άρση της 
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ισχύος των ως άνω έκτακτων μέτρων και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020. Η 

παρούσα κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης, εφόσον η δυνάμει 

της τελευταίας τυχόν προβλεπόμενη παράταση της θητείας λήγει πριν από τις 30 

Ιουνίου 2020». 

1.β. Την παρ. 3 του άρθρου 42, (Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με την οποία 

«H λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για 

κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια 

περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του 

συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Η παρούσα ισχύει έως 

τις 30 Ιουνίου 2020». 

2. Την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020. Κύρωση της 

από 13.4.2020 Π.Ν.Π. και της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α'90) και άλλες 

διατάξεις), σύμφωνα με την οποία «Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, 

οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να 

διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην 

περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις 

αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 

Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020». 

3. Τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 11 του Καταστατικού του Σωματείου με την 

επωνυμία «ΣΩΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», σύμφωνα 

με τις οποίες: 

Παρ. 1 «Ένα μήνα προ της λήξεως του ημερολογιακού έτους, συντάσσεται υπό του 

Δ.Σ. και υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γ.Σ. ο προϋπολογισμός». 

Παρ. 2. «Εις την ετησίαν Γ.Σ. υποβάλλεται υπό του Δ.Σ. προς έγκρισιν ο  απολογισμός 

της διαχειρίσεως του προηγουμένου έτους μετά της εκθέσεως των Ελεγκτών». 
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Παρ. 3 «Εις την τακτικήν Γ.Σ. υποβάλλεται υπό του Δ.Σ. προς έγκρισιν και ο 

ισολογισμός της περιουσίας του Σώματος». 

4. Την παρ. 2. του άρθρου 16 του Καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό 

Συμβούλιο «Συντάσσει τον προϋπολογισμόν, απολογισμόν και ισολογισμόν και 

υποβάλλει αυτούς προς έγκρισιν εις την Γ.Σ».  

5. Την παρ. 3 του άρθρου 25 του Καταστατικού, «Αρμοδιότητες της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης». 

6. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του Καταστατικού, σύμφωνα με τις οποίες, 

1. Η Γ.Σ. συγκαλείται υπό του Προέδρου του Δ.Σ., δι’ εγγράφου προσκλήσεως.  

2. Η πρόσκλησις δέον να τοιχοκολλήται εις το Γραφείον του Σώματος δέκα (10) το 

ολιγώτερον πλήρεις ημέρας προ της συγκλήσεως της Συνελεύσεως. 

7. Την παρ. 3 του άρθρου 29 του Καταστατικού, σύμφωνα με την οποία «Κατά την 

Τακτικήν Συνέλευσιν, υποβάλλεται προς έγκρισιν ο Απολογισμός και Ισολογισμός της 

ληξάσης διαχειριστικής περιόδου και ο Προϋπολογισμός της αρξαμένης και 

αναγιγνώσκεται η έκθεσις των Ελεγκτών. Ακολούθως διεξάγεται συζήτησις και 

ψηφοφορία δια την απαλλαγήν του Δ.Σ. από της ευθύνης του». 

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε συνδυασμό, 

προκύπτει το εξής: 

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, δεν δύναται να λάβει χώρα, κατά  τα 

οριζόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις του Καταστατικού και τούτο για λόγους, 

αποκλειστικά και μόνον, αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του κορονοϊού COVID-19 και του περιορισμού διάδοσης της νόσου. 

2. Ωστόσο, λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν, σε συνδυασμό με την 

προσπάθεια που καταβάλλεται, για την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα, έχουν θεσπιστεί μια σειρά μέτρων που στοχεύουν σε αυτή την 

κανονικότητα. Στο πνεύμα αυτό και οι προαναφερθείσες διατάξεις (άρθρα 33 παρ. 2 και 

42 παρ. 3 των Π.Ν.Π) δίνουν, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε νομική 

οντότητα, την δυνατότητα, πραγματοποίησης Γενικής Συνέλευσης, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, με πρόσκληση προς τα μέλη τους. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται, ότι 

οι ως άνω διατάξεις ισχύουν, ακόμα και για εκείνα τα ν.π που δεν υφίσταται, 
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καταστατική ή εκ του νόμου, δυνατότητα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με 

τηλεδιάσκεψη, όπως π.χ. προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες με την διάταξη του 

άρθρου 125 του ν. 4548/2018, (ΦΕΚ Α’ 104/13-6-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των 

ανωνύμων εταιρειών». 

Συνεπώς και ως κατακλείδα, το Δ.Σ δύναται, προσαρμοζόμενο στις ιδιαίτερες συνθήκες 

και ευθυγραμμιζόμενο, απολύτως, με τις διαδοχικές Πράξεις Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ), να πραγματοποιήσει, καθ’ όλα σύννομα, την Τακτική Γενική 

Συνέλευση εξ αποστάσεως, ήτοι μέσω της τηλεδιάσκεψης ή όποιο άλλο μέτρο/μέσο 

κρίνει πρόσφορό, προσκαλώντας και προτρέποντας, άπαντα ανεξαιρέτως τα μέλη του, 

να συμμετέχουν σε αυτή, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί, με τη μεγαλύτερη δυνατή 

συμμετοχή τους, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης.  

  Κατά τα λοιπά, ισχύει το καταστατικό του Σωματείου, όπως αυτό τροποποιήθηκε. 

Με εκτίμηση 

Η δικηγόρος 

Παναγιώτα Χρ. Σπυροπούλου 

Ευεργέτου Γιαβάση 18 – Αγ. Παρασκευή  

Τηλ. 210 3252722 - 6983511541 

 

 


