
ΠΠρρόόσσκκλληησσηη  σσεε  εεππααννααλληηππττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  
 

Καλούνται τα οικονοµικώς ενήµερα µέλη του ΣΕΕΟΟ σε επαναληπτική 
διαδικτυακή Γενική Συνέλευση κατά τα 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.   

 
Η διαδικτυακή Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί µέσω της πλατφόρµας 

ΖΟΟΜ (https://us04web.zoom.us/j/5618140795?pwd=aHBnS3N5L1JRRG8wRGNFT25Ic2hGUT09), 
την Πέµπτη 12 Νοεµβρίου 2020 και ώρα 18:00’ µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης :  
 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης 
2. Απόφαση για διάλυση ή µη του Σωµατείου.   
3. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού κατά τα όσα ορίζει το άρθρο 7 § Α 

εδάφ. 18, αναφορικά µε τον σκοπό του ώστε να απαλειφεί πως σκοπός του 
σωµατείου είναι η διαφύλαξη, η προάσπιση, η µελέτη και η προαγωγή των 
συµφερόντων των οδηγών των οχηµάτων αυτών και να αντικατασταθεί πως 
σκοπός του σωµατείου 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.  

4. 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 της περ. 1 
του της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ολική 
εκµίσθωση ΕΙΧ µε οδηγό, απαγορευοµένης της µεταφοράς επιβατών µε κόµιστρο) 

5. 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, καθώς οι επιχειρήσεις της περ. 1 του της υποπαραγράφου Η.2 του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ολική εκµίσθωση ΕΙΧ µε οδηγό, 
απαγορευοµένης της µεταφοράς επιβατών µε κόµιστρο) που είναι πλέον µέλη του 
ΣΕΕΟΟ ή όσες επιχειρήσεις ήθελε εγγραφούν στο µέλλον, δεν έχουν απαραιτήτως 
σύµβαση µε πάροχο. 

6. 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 1/3 ή το 1/4.  

7. 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.  

8. Επανακαθορισµός της ετήσιας συνδροµής των µελών του ΣΕΕΟΟ στα 40€, από τα 
100€ που είχε αποφασιστεί κατά την Γενική Συνέλευση των µελών του ΣΕΕΟΟ 
προ 9 µηνών και συγκεκριµένα στις 29/10/2019.  

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

10. Τροποποίηση του άρθρου 1 § 1 του καταστατικού, αναφορικά µε την έδρα. 
11. Προϋπολογισµός έτους 2021 ως ορίζεται στο άρθρο 9 § 3 του καταστατικού. 

Πρόταση για δηµιουργία ιστοσελίδας στην οποία θα βρίσκουν τα µέλη οτιδήποτε 
αφορά τη νοµοθεσία, ενώ παράλληλα θα υπάρχει forum θεµατικών ενοτήτων. 

12. Ενηµέρωση του εκλογικού καταλόγου των µελών του ΣΕΕΟΟ και αποβολή µελών 
κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 § 5 του καταστατικού.  



13. Προγραµµατισµός νέας έκτακτης ΓΣ προ των εκλογών, ώστε να αποφασιστεί:  
i. Αν θα γίνουν αποδεκτά νέα µέλη που ενδεχοµένως θα εγγραφούν έως τότε. 
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 

 
Υπενθυµίζεται πως δικαίωµα ψήφου έχουν τα οικονοµικώς τακτοποιηµένα µέλη του 
ΣΕΕΟΟ κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 § Α εδάφ. 1.  
 
Υπενθυµίζεται επίσης πως µπορούν να συζητηθούν και οποιαδήποτε άλλα θέµατα εκτός 
ηµερήσιας διάταξης, αρκεί να υποβληθούν κατά την έναρξη της διαδικτυακής Γενικής 
Συνέλευσης.  
 
Παρότι για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται απαρτία, η συµµετοχή των 
επιχειρηµατιών που ενδιαφέρονται για την επιχείρηση τους, κρίνεται απαραίτητη.  
 

Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2020 


