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ΠΠρρόόσσκκλληησσηη    
σσεε  εεττήήσσιιαα  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  

 
 Καλούνται τα οικονοµικώς ενήµερα µέλη του ΣΕΕΟΟ σε ετήσια Γενική Συνέλευση κατά τα 
όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρο 7 του καταστατικού (που μπορείτε να βρείτε εδώ).  
 Η ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ξενοδοχείου Oasis Hotel Apartments στην Γλυφάδα (οδηγίες μετάβασης εδώ), την Τετάρτη 22 
Δεκεµβρίου 2021 και ώρα 18:00’ µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης : 
 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης.  
2. Επικαιροποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την Γενική Συνέλευση του ΣΕΕΟΟ 

στις 12/11/2020 αναφορικά με την τροποποίηση του Καταστατικού του ΣΕΕΟΟ (που 
μπορείτε να βρείτε εδώ).  

3. Ενηµέρωση του εκλογικού καταλόγου των µελών του ΣΕΕΟΟ και αποβολή µελών κατά τα 
όσα ορίζονται στο άρθρο 5 § 5 του καταστατικού (που μπορείτε να βρείτε εδώ).  

4. Απόφαση για ενημέρωση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ αναφορικά με τις 
πλημμελείς ενέργειες του προηγούμενου νομικού συμβούλου Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλου, 
οι οποίες οδήγησαν το ΣΕΕΟΟ στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, ώστε να 
μεριμνήσει σχετικά με το μέλος του.  

5. Απόφαση για παροχή πληρεξουσιότητας στον νομικό σύμβουλο Νικόλαο Κορφιάτη να 
προχωρήσει τις διαδικασίες τροποποίησης του Καταστατικού του ΣΕΕΟΟ και καθορισμού  
και διεκπεραίωσης κάθε ρυθμιστικού ζητήματος προκειμένου να προχωρήσουν οι 
αρχαιρεσίες ώστε να εκλεγεί νέο ΔΣ του ΣΕΕΟΟ. 

6. Απόφαση για αλλαγή της έδρας του ΣΕΕΟΟ. 
7. Απόφαση για καθορισμό λογιστικού γραφείου που θα αναλάβει τις απαραίτητες λογιστικές 

διαδικασίες.  
8. Προγραμματισμός αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ∆Σ του ΣΕΕΟΟ. 
9. Εκλογή µελών Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες. 
10. Καθορισμός καταληκτικής ημερομηνίας σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο 

∆Σ του ΣΕΕΟΟ.   
11. Έγκριση νέων μελών που έχουν ήδη αιτηθεί την εγγραφή τους στο ΣΕΕΟΟ (μέσω της φόρμας 

εδώ ή μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΕΟΟ εδώ) και καθορισμός καταληκτικής ημερομηνίας 
έως την οποία θα γίνονται αποδεκτά νέα µέλη που ενδεχομένως θα θελήσουν να 
εγγραφούν έως τις αρχαιρεσίες. 

 
Υπενθυμίζεται πως δικαίωμα ψήφου έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα µέλη του ΣΕΕΟΟ κατά τα 
όσα ορίζονται στο άρθρο 7 § Α εδάφ. 1 (που μπορείτε να βρείτε εδώ).  
 
Υπενθυµίζεται επίσης πως µπορούν να συζητηθούν και οποιαδήποτε άλλα θέματα εκτός ημερησίας 
διάταξης, αρκεί να υποβληθούν κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.  
 
Αθήνα, 11.12.2021 
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