
        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

                               «  OMI  ΛΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ»   

                                             (ΟΤΕΝ)-  AICatalyst     

      Για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του

Σωματείου με την επωνυμία «Όμιλος Τεχνητής Νοημοσύνης», και διακριτικό

τίτλο στην ελληνική (Ο.Τ.Ε.Ν.),  και στην αγγλική «AICatalyst», στην Αθήνα

σήμερα την 8η Μαΐου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 22.00 μ.μ. στα γραφεία

των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, σε τόπο που αποφασίστηκε από την

ίδια την Επιτροπή να λάβει χώρα η ηλεκτρονική διαχείριση των αρχαιρεσιών,

συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το Καταστατικό του σωματείου

και με την παρουσία α) του Δικαστικού Αντιπροσώπου Παναγιώτη Σκεύη του

Δημητρίου, Δικηγόρου Αθηνών, Α.Μ. ΔΣΑ 31749, που διορίστηκε με την με

αριθμό  5824  /  29.04.2021  απόφαση  του  Γεν.  Δ/ντη  του  Δικηγορικού

Συλλόγου  Αθηνών  και  β) των  μελών  της  Εφορευτικής  Επιτροπής,  που

επιλέχθηκαν ομόφωνα από τα μέλη του Ομίλου, άνευ της παρουσίας μου ως

δικαστικού αντιπροσώπου. 

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται, πέρα από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο

και  από τους:  α)  Εύα Δημητρίου,  μέλος  του  Ομίλου,  β)  Μαρία  Μιτσούλη,

μέλος του Ομίλου, και γ) Ηλία Πάσιο μέλος του Ομίλου.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με την απόφαση του Ομίλου για τις συγκεκριμένες

αρχαιρεσίες  εφαρμόζεται  αναγνωρισμένο  σύστημα  μυστικής  ηλεκτρονικής

ψηφοφορίας («ΖΕΥΣ»),, ενώ η Εφορευτική Επιτροπή βεβαιώνει ότι έχουν ήδη

αποσταλεί, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε όλα τα μέλη που μέχρι τη στιγμή

της  έναρξης  της  ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας  φαίνονται  οικονομικά

τακτοποιημένα, αναλυτικές, κατανοητές και σαφείς οδηγίες περί του τρόπου

της ψηφοφορίας και τη χρήση του οικείου ηλεκτρονικού συστήματος, ούτως

ώστε  τα  έχοντα  δικαίωμα  ψήφου  μέλη  να  ψηφίσουν  από  το  προσωπικό

λογαριασμό e-mail εκάστου, ως στο συνημμένο κατάλογο. 

Σύμφωνα  επίσης  με  απόφαση  του  Ομίλου,  η  ηλεκτρονική  ψηφοφορία

επρόκειτο να διαρκέσει από τις 10:00 π.μ. του Σαββάτου 08/05/2021 έως τις

22.00 μ.μ. του Σαββάτου 08/05/2021 .

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής αποφάσισαν να λάβει χώρα η διαχείριση



του  ηλεκτρονικού  συστήματος  «ΖΕΥΣ»  από  τα  ίδια  και  το  δικαστικό

αντιπρόσωπο, από τα γραφεία των μελών της εφορευτικής επιτροπής στην

Αθήνα,  επί  της  οδού  Ομήρου,  αριθ.  6,  για  λόγους  διευκόλυνσης  της

διαδικασίας  και  αποφυγής  εξάπλωσης  του  κορωνοιού  σε  περίπτωση

μετακινήσεων σε χώρο άγνωστο προς τα μέλη.

Η Επιτροπή, δια του Προέδρου αυτής, βεβαιώνει ότι:

α) πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, στο οικείο ηλεκτρονικό σύστημα έχουν

εισαχθεί ορθά τα ονόματα των ανακηρυχθέντων μεμονωμένων υποψηφίων

(αφού  δεν  υπάρχουν  υποψήφιοι  συνδυασμοί),  όπως  αυτοί  έχουν

ανακηρυχθεί κατά την διαδικασία του προβλεπόμενου καταστατικού,

β) πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, στο οικείο ηλεκτρονικό σύστημα έχουν

εισαχθεί  τα  στοιχεία  των  μελών  του  Ομίλου  που  έχουν  τακτοποιήσει  τις

οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον  Όμιλο και έχουν ενημερώσει  την

Εφορευτική Επιτροπή για την τακτοποίηση αυτή, όπως προβλέπεται από το

καταστατικό και από τις ειδικές ανακοινώσεις της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή, βεβαιώνει επίσης ότι, όπως διαπίστωσε: α) έκαστος εκλογέας

δύναται  να  ψηφίσει,  θέτοντας  ηλεκτρονικά  τον  αριθμό  των  σταυρών  που

προβλέπεται στο αρ.23παρ.6,4 του καταστατικού.

β)  η  ψηφοφορία  που  διεξήχθη  ήταν  μυστική  και  ότι  ούτε  τα  μέλη  της

εφορευτικής επιτροπής, ούτε οποιοσδήποτε τρίτος δύνανται να συσχετίσουν

τα στοιχεία οιουδήποτε ψηφίσαντος με την ψήφο του.

γ) το ηλεκτρονικό σύστημα κατέγραψε όποιον ψήφισε και είναι σε θέση να

παράξει κατάλογο ψηφισάντων. 

δ)  ουδείς  δύναται  να  παρακολουθήσει  το  αποτέλεσμα  της  εκλογικής

διαδικασίας όσο αυτή διαρκεί και ότι μετά το πέρας αυτής μόνον η εφορευτική

επιτροπή και ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος δύνανται να εξάγουν αυτό από το

ηλεκτρονικό σύστημα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος «ΖΕΥΣ» που

χρησιμοποιήθηκε, η ψηφοφορία διενεργήθηκε κανονικά από τις 10:00 π.μ.

του Σαββάτου 08/05/2021 που είχε οριστεί η έναρξη της έως τις 22.00 μ.μ.

του Σαββάτου 08/05/2021 που είχε οριστεί  η λήξη της, οπότε και έληξε με

ηλεκτρονικό  τρόπο  μη  επιτρέποντας  την  εισαγωγή  ψήφων  μετά  την  ώρα

αυτή. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και η Εφορευτική Επιτροπή διαπίστωσαν

την έγκαιρη λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και αφού η ώρα λήξης της



ψηφοφορίας είχε παρέλθει,  κατ’  εφαρμογή του Καταστατικού η Εφορευτική

Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην έναρξη της διαδικασίας διαλογής

των ψήφων.

Στην  συνέχεια,  εξήχθη  ο  κατάλογος  ψηφισάντων,  και  βεβαιώθηκε  ότι  οι

ψηφίσαντες  ήταν  εγγεγραμμένοι  στον  εκλογικό  κατάλογο,  ο  οποίος

αποτελείται μόνο από ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

Στη  συνέχεια,  αφού διαπιστώθηκε εκ  νέου  το  αδιάβλητο της  ηλεκτρονικής

ψηφοφορίας, εξήχθη από το ηλεκτρονικό σύστημα το αποτέλεσμα αυτής.

Τα μέλη του Ομίλου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και ως εκ τούτου

έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το καταστατικό ανέρχονται σε  τριάντα

ένα (31).

Με  βάση  το  ακολουθούμενο  ηλεκτρονικό  σύστημα,  από  το  σύνολο  των

τριάντα  ενός  (31)  ψηφοφόρων,  ψήφισαν  «Για  την κάλπη ανάδειξης  του

Διοικητικού  Συμβουλίου»  τριάντα  (30)  μέλη  εκ  των  οποίων  κατά  τη

διαλογή,  το ηλεκτρονικό αποτέλεσμα της οποίας επισυνάπτεται,  βρέθηκαν:

είκοσι εννέα (29) έγκυρα, ένα (1) λευκό και μηδέν (0) άκυρα.

Κάθε υποψήφιος για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε:

1. Αθανάσιος Μαρκαντώνης         24

2. Βασίλειος Μπόκος                     16

3. Δημήτριος Γερογιάννης             22

4. Θεόδωρος Κρίντας                     19

5. Νικόλαος Πάσιος                        25

6. Παντελής Λάμπρου                    16

7. Παύλος Πέτρος Σωτηριάδης      21

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, εξελέγησαν για το Διοικητικό Συμβούλιο,

βάσει του αρ. 23 παρ.6,5 του καταστατικού: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1)Νικόλαος Πάσιος   

2)Αθανάσιος Μαρκαντώνης  

3)Δημήτριος Γερογιάννης   

4)Παύλος Πέτρος Σωτηριάδης   

5)Θεόδωρος Κρίντας

6)Βασίλειος Μπόκος  

7)Παντελής Λάμπρου                                       



 Δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη εξελεγκτικής επιτροπής ελλείψει άλλων

υποψηφιοτήτων

Με  βάση  το  ακολουθούμενο  ηλεκτρονικό  σύστημα,  από  το  σύνολο  των

τριάντα  ενός  (31)  ψηφοφόρων,  ψήφισαν  «Για  την  κάλπη  ανάδειξης

Εξελεγκτικής  Επιτροπής»  τριάντα  (30)  μέλη  εκ  των  οποίων  κατά  τη

διαλογή,  το  ηλεκτρονικό  αποτέλεσμα της  οποίας επισυνάπτεται,  βρέθηκαν:

είκοσι οκτώ (28) έγκυρα, δύο (2) λευκά και μηδέν (0) άκυρα.

Κάθε υποψήφιος για την ανάδειξη της Ελεγκτικής Επιτροπής έλαβε

1.Λουκάς Δροσόπουλος            27

2.Σωτήριος Σκαπέρδας              21

3.Χρήστος Διονυσόπουλος       22

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, εξελέγησαν για την Εξελεγκτική Επιτροπή

βάσει του αρ. 23 παρ.6,5 του καταστατικού: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Λουκάς Δροσόπουλος 

Χρήστος Διονυσόπουλος  

Σωτήριος Σκαπέρδας                              

Δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη εξελεγκτικής επιτροπής ελλείψει άλλων

υποψηφιοτήτων

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο διαβάστηκε, βεβαιώθηκε

και υπογράφεται από τους παρακάτω:

Aθήνα 08/05/2021

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος                      Τα μέλη της Εφορευτικής

Επιτροπής

Παναγιώτης Σκεύης                                       Εύα Δημητρίου

                                                                         Μαρία Μιτσούλη

                                                                         Ηλίας Πάσιος


