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ΠΠρρόόσσκκλληησσηη    
σσεε  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ααρρχχααιιρρεεσσιιώώνν  

 
 Καλούνται τα οικονομικώς τακτοποιημένα µέλη του ΣΕΕΟΟ σε Γενική Συνέλευση για την 
διενέργεια αρχαιρεσιών, κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρο 7 του καταστατικού (που 
μπορείτε να βρείτε εδώ).  
 Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Google Meet, σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 & 6 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558 (ΦΕΚ Β’ 6290) (που 
μπορείτε να βρείτε εδώ) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν επίσης από το άρθρο 1 παρ. 5 & 6 της ΚΥΑ 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 746 (ΦΕΚ Β’ 32) (που μπορείτε να βρείτε εδώ) ως ισχύουν και οι αρχαιρεσίες θα 
διεξαχθούν με ψηφιακά μέσα μέσω της ψηφιακής κάλπης «Ζευς» όπως ορίζουν οι διατάξεις της ΥΑ 
5204 (ΦΕΚ Β’ 5244) (που μπορείτε να βρείτε εδώ), την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 
18:00’ µε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 
 

1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα όσα 
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 7 § Α εδάφ. 15 (που μπορείτε να βρείτε εδώ). 

2. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής , κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 14 
(που μπορείτε να βρείτε εδώ).  

3. Έγκριση νέων μελών που υπέβαλαν αίτημα μέλους έως 11/1/2022, όπως ορίστηκε στις 
Αποφάσεις της 9ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (που μπορείτε να βρείτε εδώ). 

4. Παρουσίαση υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (που μπορείτε να βρείτε εδώ).  
5. Παρουσίαση υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή.  
 

Υπενθυμίζεται ότι 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 η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατόν να γίνει 
ακόμη και την ημέρα των αρχαιρεσιών.  
 
Αθήνα, 11.01.2022 
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