
ΑΑπποοφφάάσσεειιςς  εεππααννααλληηππττιικκήήςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  
 

Την Πέµπτη 12 Νοεµβρίου 2020 και ώρα 18:00’ διενεργήθηκε η διαδικτυακή εξ’ 
αναβολής λόγω έλλειψης απαρτίας έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά τα όσα όσα ορίζουν 
οι διατάξεις της ΠΝΠ 20.3.2020 (ΦΕΚ Α’ 68) και κατά τα όσα ορίζει το άρθρο 7 § Α εδάφ. 
4 του καταστατικού.  

 
Ελήφθησαν οµόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:  
 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης: Εκλέχθηκε Πρόεδρος 
της ΓΧ ο Γ. Λαζαρίδης και Γραµµατέας η Ε. Απειρανθίτη 

2. Αποφασίσθηκε η µη διάλυση του Σωµατείου και η συνέχιση της λειτουργίας του. 
3. Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού κατά τα όσα ορίζει 

το άρθρο 7 § Α εδάφ. 18, αναφορικά µε τον σκοπό του ώστε πέραν της 
διαφύλαξης, προάσπισης, µελέτης και προαγωγής των συµφερόντων των 
επαγγελµατικών συµφερόντων των επαγγελµατιών ενοικιαζοµένων οχηµάτων µε 
οδηγό, είναι παράλληλα και η εν γένει διαφύλαξη, προάσπιση, µελέτη και 
προαγωγή των οικονοµικών, κοινωνικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των 
επαγγελµατιών που προσφέρουν εξειδικευµένες τουριστικές υπηρεσίες µεταφοράς 
επιβατών. Με την συγκεκριµένη τροποποίηση επιτυγχάνεται η δυνατότητα το 
Σωµατείο να µην περιορίζεται σε διεκδίκηση ζητηµάτων που αφορούν 
αποκλειστικά και µόνον στην ολική εκµίσθωση µε οδηγό όπως περιγράφεται στην 
περ. 1 του ν. 4093/12, αλλά να επεκτείνεται στην εν γένει παροχή της υπηρεσίας 
µεταφοράς επιβατών µε ΕΙΧ οχήµατα. 

4. Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 § 2 του καταστατικού κατά τα όσα 
ορίζει το άρθρο 7 § Α εδάφ. 18 του καταστατικού, ώστε να καταργηθεί η 
δυνατότητα εγγραφής ως µελών του ΣΕΕΟΟ οδηγών ή άλλων εργαζοµένων των 
επιχειρήσεων και το Σωµατείο να παραµείνει αµιγώς επαγγελµατικό.  

5. Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού κατά τα όσα ορίζει 
το άρθρο 7 § Α εδάφ. 18 του καταστατικού, ώστε να απαλειφθεί όπου υπάρχει η 
φράση «υπέρ του οποίου έχει συναφθεί η σύµβαση µε τον πάροχο» ή οτιδήποτε 
σχετικό µε πάροχο, ώστε να µην υφίσταται απαραιτήτως προϋπόθεση σύµβασης 
µε πάροχο, προκειµένου κάποια επιχείρηση να είναι µέλος του ΣΕΕΟΟ. 

6. Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 § Α εδάφ. 18 του καταστατικού 
αναφορικά µε την διατύπωση «για την τροποποίηση του καταστατικού ή την 
διάλυση του Σωµατείου απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/3) 
των µελών του Σωµατείου», ώστε να αποσαφηνίζεται εάν απαιτείται το 1/4.  

7. Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 § 3 του καταστατικού, µε κατάργηση 
του εδαφίου που αναφέρει πως τα ιδρυτικά µέλη έχουν δικαίωµα να παρίστανται 
στις ΓΣ, µετέχουν στις συζητήσεις, έχουν δικαίωµα ψήφου και διατηρούν το 
δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ανεξαρτήτως εάν είναι οικονοµικά 
τακτοποιηµένα. Πλέον µόνον οικονοµικώς τροποποιηµένα µέλη θα έχουν 
δικαίωµα ψήφου και δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  

8. Αποφασίσθηκε ο επανακαθορισµός της ετήσιας συνδροµής των µελών του ΣΕΕΟΟ 
στα 40€.  

9. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των υφισταµένων µελών του ΣΕΕΟΟ από την 
συνδροµή του έτους 2021 λόγω συνθηκών Covid-19 και λόγω µείωσης της 
ετήσιας συνδροµής.  

10. Αποφασίσθηκε πως αναφορικά µε την τροποποίηση του άρθρου 1 § 1 του 
καταστατικού, αναφορικά µε την έδρα, θα αποφανθεί το ∆Σ που θα εκλεγεί, 
εφόσον τεθεί τέτοιο ζήτηµα.  

11. Αποφασίσθηκε πως δεν τίθεται ζήτηµα προϋπολογισµός έτους 2021 ως ορίζεται 
στο άρθρο 9 § 3 του καταστατικού, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχουν δράσεις 
που απαιτούν οικονοµική ενίσχυση. Αναφορικά µε την πρόταση για δηµιουργία 
ιστοσελίδας στην οποία θα βρίσκουν τα µέλη οτιδήποτε αφορά τη νοµοθεσία, ενώ 



παράλληλα θα υπάρχει forum θεµατικών ενοτήτων, αποφασίσθηκε να αποφανθεί 
επί αυτού το ∆Σ που θα εκλεγεί. 

12. Αποφασίσθηκε η ενηµέρωση του εκλογικού καταλόγου των µελών του ΣΕΕΟΟ 
αλλά και η αποβολή µελών κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 § 5 του 
καταστατικού.  

13. Προγραµµατίστηκε νέα διαδικτυακή έκτακτη ΓΣ κατά τα όσα όσα ορίζουν οι 
διατάξεις της ΠΝΠ 20.3.2020 (ΦΕΚ Α’ 68) και κατά τα όσα ορίζει το άρθρο 7 § Α 
εδάφ. 4 του καταστατικού, για την ∆ευτέρα 23 Νοεµβρίου 2020 και ώρα 
18:00, ώστε να αποφασιστεί:  

i. Αν θα γίνουν αποδεκτά νέα µέλη που ενδεχοµένως θα εγγραφούν έως τότε. 
Να σηµειωθεί πως συζητήθηκε το ζήτηµα κάθε µέλος να επιδιώξει εγγραφή 
νέων µελών που θα στελεχώσουν ενδεχοµένως το νέο ∆Σ του ΣΕΕΟΟ.  

ii. Η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου ∆Σ του ΣΕΕΟΟ. 
iii. Εκλογή µελών Εφορευτικής Επιτροπής. 
iv. Υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο ∆Σ του ΣΕΕΟΟ 

 
 
Αθήνα, 12 Νοεµβρίου 2020 
 

Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 
  

Γιάννης Λαζαρίδης Ευαγγελία Απειρανθίτη 
Πρόεδρος Γραµµατέας 

 


