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ΠΠρρόόσσκκλληησσηη    
σσεε  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  

 
 Καλούνται τα οικονομικώς ενήμερα µέλη του ΣΕΕΟΟ στην 12η Γενική Συνέλευση κατά τα όσα 
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του καταστατικού (που μπορείτε να βρείτε εδώ).  
 Η 12η Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της 10ης Δεκεμβρίου 
2022 (που μπορείτε να βρείτε εδώ) και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Oasis 
Hotel Apartments» στην Γλυφάδα Αττικής, ενώ για όσους δεν μπορούν να παραστούν, διαδικτυακά 
μέσω Google Meet, κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 & 4 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
66258 (ΦΕΚ Β’ 5874, 19.11.2022), όπως η διάρκεια της παρατάθηκε έως 12/12/2022 σύμφωνα με την 
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69439 (ΦΕΚ Β’ 6135), την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00’ µε τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 
 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης.  
2. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων που θα περιέχουν και τις λογιστικές καταστάσεις.  
3. Ενημέρωση συμμετεχόντων για τις ενέργειες που έχουν γίνει κατά την διάρκεια του έτους, 

ειδικά για την φημολογούμενη επικείμενη κατάθεση σχεδίου νόμου από πλευράς του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διαλογική συζήτηση και αποφάσεις αναφορικά με 
την στρατηγική που απαιτείται να ακολουθηθεί, αλλά και τις ενδεχόμενες επιπλέον 
προτάσεις που χρειάζεται να υποβληθούν.  

4. Υποβολή πρότασης προς το ΔΣ και τα μέλη του ΠαΣΕΕΜΟ (σχέδιο της πρότασης μπορείτε να 
βρείτε εδώ), αναφορικά με την δημιουργία Ομοσπονδίας που θα εκπροσωπεί τα ανά την 
Ελλάδα Σωματεία, όπως επίσης το ενδεχόμενο μετεξέλιξης του ΠαΣΕΕΜΟ σε Ομοσπονδία 
ώστε από την μια πλευρά να αναλάβει τον ρόλο του Πανελληνίου για τον οποίο ιδρύθηκε 
και από την άλλη να λειτουργήσει ένα και μόνο Σωματείο στην Αττική, ώστε να μην 
αποτελεί υπερβολή η συνύπαρξη δύο (2) ομοειδών Σωματείων. 

 
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). Κατά συνέπεια, τυχόν 
συμμετέχοντες που δεν είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι, προφανώς και δεν έχουν δικαίωμα 
ψήφου.   
 
Σημειώνεται πως έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 § Α εδάφ. 1, οπότε θα είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων. 
 
Επισημαίνεται επίσης πως μπορούν να συζητηθούν και οποιαδήποτε άλλα θέματα εκτός ημερησίας 
διάταξης, αρκεί να υποβληθούν κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.  
 
Αθήνα, 10.12.2022 
Το ΔΣ του ΣΕΕΟΟ 
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