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ΑΑπποοφφάάσσεειιςς    
εεππααννααλληηππττιικκήήςς  εεττήήσσιιααςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  

 
 Την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:00’ διενεργήθηκε η εξ’ αναβολής ένατη (9η) 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Oasis Hotel 
Apartments στην Γλυφάδα Αττικής, κατά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρο 7 του Καταστατικού.  
 Την τακτική Γενική Συνέλευση παρακολούθησαν ορισμένα μέλη διαδικτυακά, σύμφωνα με 
όσα ορίζουν οι διατάξεις της ΠΝΠ 20.3.2020 (ΦΕΚ Α’ 68) ως ισχύει, τα οποία επιπροσθέτως είχαν 
αποστείλει υπεύθυνες δηλώσεις εκπροσώπησης τους μέσω Gov.gr, στην γραμματεία του ΣΕΕΟΟ.  
 Η τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε παρουσία του δικηγόρου Αθηνών Νικόλαου 
Βασ. Κορφιάτη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 31340).  
 
 Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με βάση τον εκλογικό κατάλογο που είχε 
διαμορφωθεί κατόπιν των αποφάσεων της παρ. 12 της έκτακτης ΓΣ της 12ης Νοεμβρίου 2020,  
διαπιστώθηκε πως υπήρξε απαρτία και εκλέχτηκαν :  

 Πρόεδρος ο Αριστείδης Γιανναρέλης και  
 Γραμματέας ο Ανδρέας Χονδρογιάννης.  

 
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω : 
 

1. Επανέγκριση 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).  

2. 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).  

3. Παροχή πληρεξουσιότητας στον νομικό σύμβουλο Νικόλαο Β. Κορφιάτη, ώστε να 
προχωρήσει τις διαδικασίες τροποποίησης του Καταστατικού του ΣΕΕΟΟ, καθορισμού και 
διεκπεραίωσης κάθε ρυθμιστικού ζητήματος προκειμένου να προχωρήσουν οι αρχαιρεσίες 
ώστε να εκλεγεί νέο ΔΣ του ΣΕΕΟΟ, καθώς και την εν γένει νομική εκπροσώπηση του ΣΕΕΟΟ. 

4. Αναφορά προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΔΣΑ σχετικά με τις πλημμελείς ενέργειες του 
προηγούμενου νομικού συμβούλου Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλου, οι οποίες δημιούργησαν 
δυσμενείς καταστάσεις στο ΣΕΕΟΟ, ώστε να μεριμνήσει σχετικά με το μέλος του.  

5. Αλλαγή της έδρας του ΣΕΕΟΟ. 
6. Καθορισμός λογιστικού γραφείου που θα αναλάβει τις απαραίτητες λογιστικές διαδικασίες.  
7. Προγραμματισμός αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ∆Σ του ΣΕΕΟΟ. 
8. Εκλογή µελών Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες.  
9. Καθορισμός τρόπου εγγραφής νέων μελών στο ΣΕΕΟΟ.  
10. Καθορισμός ετήσιας συνδρομής μελών, ώστε να καλύπτονται οι προϋπολογισθείσες 

δαπάνες του ΣΕΕΟΟ.  
11. Καθορισμός καταληκτικής ημερομηνίας έως την οποία θα γίνονται αποδεκτά νέα µέλη 

(μέσω της φόρμας εδώ ή μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΕΟΟ εδώ) που ενδεχομένως θα 
θελήσουν να εγγραφούν έως τις αρχαιρεσίες και να θέσουν υποψηφιότητα. 

12. Καθορισμός καταληκτικής ημερομηνίας σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο 
∆Σ του ΣΕΕΟΟ.   

13. Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης των μελών του ΣΕΕΟΟ προς τους υπάρχοντες δύο (2) 
αντιπροέδρους.  

https://99025d46-59e6-4e0c-8aad-11df5e76c128.usrfiles.com/ugd/99025d_22f22e28379a4fa39666979b18d1243d.pdf
https://www.seeoo.site/articles-of-association
https://f33b3e4e-23c7-4211-8f59-8fa9e0379d30.usrfiles.com/ugd/f33b3e_8b4fcbc53f474ce1bfa1fac2a9e4001b.pdf
https://www.seeoo.site/become-a-member
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Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:  
 

i. Επί του πρώτου θέματος, της επανέγκρισης των αποφάσεων της 12ης Νοεμβρίου 2020, δεν 
υπήρξε καμία αντίρρηση και οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ομόφωνα.  

ii. Επί του δεύτερου θέματος, της ενημέρωσης του εκλογικού καταλόγου, δόθηκε ομόφωνα η 
εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο Β’ του ΣΕΕΟΟ, Ανδρέα Χονδρογιάννη, να προχωρήσει σε 
έλεγχο των οικονομικώς ενήμερων μελών προϊούσης της καταβολής συνδρομών 2022, ώστε 
δύο (2) ημέρες προ των αρχαιρεσιών να έχει επικαιροποιήσει τον εκλογικό κατάλογο των 
μελών.  

iii. Επί του τρίτου θέματος, της παροχής πληρεξουσιότητας στον νομικό σύμβουλο Νικόλαο Β. 
Κορφιάτη για την νομική εκπροσώπηση του ΣΕΕΟΟ, αποφασίστηκε ομόφωνα η παροχή της 
εν λόγω πληρεξουσιότητας.  
Οι νομικές υπηρεσίες που θα παρέχονται, καλύπτουν το φάσμα της νομικής εκπροσώπησης, 
οιεσδήποτε απαιτούμενες διαδικασίες (Γενικές Συνελεύσεις, αρχαιρεσίες, κατάθεση 
εγγράφων στο Πρωτοδικείο, αλλά και σε οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία ή αρμόδιο 
Δικαστήριο, αναφορές, ενστάσεις, αντιρρήσεις, γνωμοδοτήσεις, αγωγές αποζημιώσεων), 
καθορισμό συγκεκριμένου 2ώρου ανά εβδομάδα όπου τα μέλη θα έχουν την δυνατότητα 
είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικώς να λαμβάνουν πληροφορίες νομικής φύσεως, αλλά και 
παροχής ειδικής εκπτώσεως αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΕΕΟΟ επί ενδεικτικού 
τιμοκαταλόγου παροχής νομικών υπηρεσιών.  

iv. Επί του τέταρτου θέματος, της αναφοράς προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΔΣΑ σχετικά με 
τις πλημμελείς ενέργειες του προηγούμενου νομικού συμβούλου Σπυρίδωνα 
Θεοδωρόπουλου, αποφασίστηκε ομόφωνα να προχωρήσουν οι απαιτούμενες ενέργειες, 
αλλά και να διερευνηθεί η πιθανότητα αποζημίωσης.  

v. Επί του πέμπτου θέματος, αποφασίστηκε ομόφωνα η αλλαγή της έδρας του ΣΕΕΟΟ και 
δόθηκε η εξουσιοδότηση στους δύο αντιπροέδρους Αριστείδη Γιανναρέλη και Ανδρέα 
Χονδρογίαννη, να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψουν το 
αντίστοιχο συμφωνητικό μίσθωσης.  

vi. Επί του έκτου θέματος, αποφασίστηκε ομόφωνα η επικοινωνία με το υπάρχον 
συνεργαζόμενο λογιστικό γραφείο, ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα είτε παραμονής είτε 
αντικατάστασης του, ενώ δόθηκε η εξουσιοδότηση στους δύο αντιπροέδρους Αριστείδη 
Γιανναρέλη και Ανδρέα Χονδρογίαννη, να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες.  

vii. Επί του έβδομου θέματος, αποφασίστηκε ομόφωνα ο καθορισμός της 21ης Ιανουαρίου 
2022, ημέρας Παρασκευής, ως την ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών προς ανάδειξη 
νέου ΔΣ του ΣΕΕΟΟ.  

viii. Επί του όγδοου θέματος, αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή των μελών της Εφορευτικής 
Επιτροπής να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών, καθώς τότε θα υπάρχει η 
τελική διαμορφωμένη εικόνα του εκλογικού καταλόγου του ΣΕΕΟΟ σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα.    

ix. Επί του ένατου θέματος, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (καθώς υπήρξαν και 7 αρνητικές 
ψήφοι) η ύπαρξη τριών (3) συστατικών επιστολών ως προϋπόθεση εγγραφής μέλους στο 
ΣΕΕΟΟ.  

x. Επί του δέκατου θέματος, αποφασίστηκε ομόφωνα ο καθορισμός ετήσιας συνδρομής 
εκατόν πενήντα Ευρώ (150 €), ώστε να καλύπτονται οι προϋπολογισθείσες δαπάνες 
λειτουργίας του ΣΕΕΟΟ.  

xi. Επί του ενδέκατου θέματος, αποφασίστηκε ομόφωνα πως καταληκτική ημερομηνία για 
αποδοχή μελών με δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το νέο ΔΣ του ΣΕΕΟΟ, θα είναι η 
11η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη.  

xii. Επί του δωδέκατου θέματος, αποφασίστηκε ομόφωνα πως καταληκτική ημερομηνία για 
υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο ΔΣ του ΣΕΕΟΟ, θα είναι η 13η Ιανουαρίου 2022, ημέρα 
Πέμπτη. 

xiii. Επί του δέκατου τρίτου θέματος, προτάθηκε και αποφασίστηκε ομόφωνα πως συνεχίζεται η 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης των μελών του ΣΕΕΟΟ η οποία είχε δοθεί με τις εκλογές της 
7ης Δεκεμβρίου 2020, στους δύο (2) αντιπροέδρους Αριστείδη Γιανναρέλη και Ανδρέα 
Χονδρογίαννη, πρόταση την οποία έκαναν και οι ίδιοι αποδεκτή.  
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Περαιτέρω, συζητήθηκε το ζήτημα της πρότασης των σωματείων Κέρκυρας, Κω και Σαντορίνης, 
αναφορικά με την υπηρεσία «ιδιωτικής μεταφοράς ΕΙΧ με οδηγό (ΙΜΕΙΧΜΟ)».  
Έπειτα από ανάλυση της πρότασης και με δεδομένη την πρόσφατη δημοσίευση στο ΦΕΚ Α’ 251 των 
άρθρων 153 – 156 του ν. 4876/21, αλλά και της πρότασης που είχαν καταθέσει προγενέστερα από 
κοινού τα σωματεία ΣΕΜΜ, ΠαΣΕΕΜΟ, ΣΕΕΟΟ και Κω, αποφασίστηκε πως το ΣΕΕΟΟ δεν συμφωνεί 
με την συγκεκριμένη πρόταση.  
Τα μέλη του ΣΕΕΟΟ αποφάσισαν ομόφωνα πως συνεχίζουν να προτείνουν την ήδη κατατεθείσα 
πρόταση (στο Υπ. Τουρισμού στις 15/10/20 εδώ, στο Υπ. Μεταφορών στις 30/11/20 εδώ, στο Υπ. 
Τουρισμού στις 7/12/20 εδώ, στο Υπ. Τουρισμού στις 4/1/21 εδώ και στο Υπ. Μεταφορών στις 
10/2/21 εδώ), που αφορά σε υπηρεσία που με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι δυνατό να καλυφθεί 
είτε από ταξί είτε από λιμουζίνες.  
Με δεδομένο όμως, πως πλέον έχουν νομοθετηθεί τα προαναφερόμενα άρθρα του ν. 4876/21, θα 
μπορούσε να ακολουθηθεί ενδεχομένως το συγκεκριμένο νομοθέτημα με ορισμένες τροποποιήσεις 
(ως προς τις προϋποθέσεις παρόχου, αλλά και ως προς τις προϋποθέσεις οχημάτων ώστε να 
προβλεφθούν παράλληλα και τα υδρογονοκίνητα οχήματα) και κάποιες προβλέψεις (ως προς την 
περίοδο προσαρμογής και ως προς την χρηματοδότηση αντικατάστασης οχημάτων με νέα μη 
ρυπογόνα οχήματα), ώστε να εφαρμοστεί καθολικά σε ολόκληρη την Επικράτεια.    
 

Γλυφάδα, 29.12.2021 

https://99025d46-59e6-4e0c-8aad-11df5e76c128.usrfiles.com/ugd/99025d_132751f467864d9fbdc91f9fcca03015.pdf
https://99025d46-59e6-4e0c-8aad-11df5e76c128.usrfiles.com/ugd/99025d_6b95710d11ad48beb111321a9f193f5e.pdf
https://99025d46-59e6-4e0c-8aad-11df5e76c128.usrfiles.com/ugd/99025d_dae939c4ee5840a6b57564acde13a490.pdf
https://99025d46-59e6-4e0c-8aad-11df5e76c128.usrfiles.com/ugd/99025d_f93f260725c94477a55310250236833a.pdf
https://f33b3e4e-23c7-4211-8f59-8fa9e0379d30.usrfiles.com/ugd/f33b3e_50aae3205ea24dc8825f555a5f23e181.pdf

