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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ 
(ΣΕΠΟΧ) 

 
 

Αθήνα,4.01.2022 

Α.Π.: 26/09.01.2022 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΟΧ 

ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΟΧ, βάσει της απόφασης του της 20ης Δεκεμβρίου 

2021, σας προσκαλεί στην Τακτική - Εκλογική Γενική Συνέλευση, που θα  

πραγματοποιηθεί την 24η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30, 

διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας και της επιδείνωσης της,  μέσω της πλατφόρμας 

ΖΟΟΜ.  

 Σημειώνεται ότι εφόσον δεν θα υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η 

Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί  διαδικτυακά στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ, επτά 

ημέρες αργότερα σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΠΟΧ χωρίς νέα πρόσκληση, 

οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12, παρ. 2 και 3 του ισχύοντος καταστατικού,  

δηλαδή  

τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου  2022 και ώρα 16.30 

Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τα εξής θέματα 

1. Διοικητικός απολογισμός  έτους 2021 

2.  Οικονομικός απολογισμός έτους 2021 

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής  

4. Απαλλαγή μελών ΔΣ 

5. Παρουσίαση Εισήγησης Εξελεγκτικής Επιτροπής & Έγκριση από τη ΓΣ της  
εγγραφής νέων μελών 

6. Διοικητικός και Οικονομικός Προγραμματισμός νέας  περιόδου 

7. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και 

τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής 

 

Για τη διαδικτυακή συμμετοχή σας στη Γ.Σ. θα πρέπει να  στείλετε το αργότερο  μέχρι 

τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16:30 στη διεύθυνση 

sepox1981@sepox.gr την αίτηση εγγραφής σας στη συνέλευση, με το ακριβές 
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ονοματεπώνυμο και την προσωπική ηλεκτρονική σας διεύθυνση και αποδεικτικό της 

καταβολής της συνδρομής σας. 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 12, 

παρ. 2 του ισχύοντος καταστατικού, έχουν όλα τα τακτικά μέλη του ΣΕΠΟΧ που 

έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο (έως και τη 

συνδρομή έτους 2021, ύψους 30 ευρώ).  

Δεδομένου ότι η συνδρομή θεωρείται καταβεβλημένη όταν αυτή εμφανίζεται στον 

τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου, τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 

εκλογική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια, επίσης διαδικτυακά, 

μπορούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, το αργότερο μέχρι τη 

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16:30 με καταβολή στον παρακάτω 

τραπεζικό λογαριασμό ΣΕΠΟΧ στην
 

Τράπεζα Αττικής: 

IBAN:  GR73 0160 1680 0000 0008 4918 792 

SWIFT CODE: ATTIGRAAXXX, Δικαιούχος: ΣΕΠΟΧ  

Παρακαλούμε για διευκρινήσεις ή/και για γνωστοποίηση της καταβολής της 

συνδρομής να επικοινωνήστε με τον ταμία του συλλόγου, συνάδελφο Στρατή 

Μπαμπαλίκη στο stratisbabalikis@yahoo.com. 

Η εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής θα 

πραγματοποιηθεί  επίσης διαδικτυακά. Για τον λόγο αυτό οι υποψηφιότητες θα 

πρέπει να υποβληθούν έγκαιρα για την προετοιμασία της διαδικασίας, δηλαδή  μέχρι 

τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16.30. Οι ενδιαφερόμενοι να εκλεγούν 

συνάδελφοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους υπόψη της Πρόεδρου 

και της Γενικής Γραμματέως του Συλλόγου με ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) στις 

διευθύνσεις  sepox1981@sepox.gr και zifoum@gmail.com. 

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι  σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 2, 

έχουν  μόνον τα ταμειακά εντάξει μέλη. 

Συνοψίζοντας, 

για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διενέργειας της τηλεδιάσκεψης, η 

διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν όσα μέλη επιθυμούν και έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής είναι: 

α)  να έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους 

β)  να υποβάλλουν  στη συνέχεια την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής  τους 

γ) να χρησιμοποιήσουν κατά την ημέρα της συνεδρίασης τον σύνδεσμο, που έγκαιρα 

θα τους σταλεί με προσωπικό email ώστε να συνδεθούν την προβλεπόμενη 

ημέρα και ώρα της τηλεσυνεδρίασης 
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Διευκρινίζουμε ότι η αίτηση εγγραφής των μελών είναι απαραίτητη ώστε να γίνει 

σχετικός έλεγχος από το ΔΣ και να τους αποσταλεί, στη συνέχεια, με προσωπική 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ο σχετικός σύνδεσμος (link) 

προκειμένου να λάβουν μέρος στην τηλεδιάσκεψη και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. 

 

 

  Η Πρόεδρος                                                Η Γεν. Γραμματέας  

 

                                         

 

 

Σοφία Αυγερινού  Κολώνια               Μαρία Ζήφου 
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