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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Προς τα Μέλη του ΣΕΒ 
 

Σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ της 14ης Απριλίου 2022 
καλούνται τα τακτικά μέλη του να συμμετάσχουν, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του 
Καταστατικού, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, η οποία θα διεξαχθεί την 
15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 (έναρξη προσέλευσης 09.30) στο 
«ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος.  
 
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μελών. 
Ενδεχομένως η Συνέλευση να διεξαχθεί εξολοκλήρου ή συνδυαστικά και με 
τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως, όπως οι σχετικές διατάξεις θα ορίζουν, εφόσον 
συντρέξουν υγειονομικοί ή άλλοι λόγοι. Στην περίπτωση αυτή ο ΣΕΒ θα φροντίσει το 
συντομότερο να ενημερώσει τα μέλη με νεότερη επικοινωνία. 
 
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη οφείλουν να αποστείλουν το αργότερο έως την 20η Μαΐου 
2022 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου talanti@sev.org.gr κατάλληλα 
συμπληρωμένα τα έγγραφα ορισμού εκπροσώπου ή/και τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις, 
σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στην ατομική πρόσκληση που 
λαμβάνουν τα μέλη.  
 
Οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών και την ψηφοφορία θα σταλούν μέσω email στα 
μέλη που ολοκλήρωσαν εγκαίρως την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να 
συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής και εκπροσώπηση: 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς 
ενήμερα τακτικά μέλη του ΣΕΒ. 
 
Κάθε μέλος του ΣΕΒ μπορεί να εκπροσωπηθεί σε αυτή από άλλο μέλος με έγγραφη 
εξουσιοδότηση που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Συνέλευσης και κατατίθεται σε 
αυτόν, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού), 
σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Ο εκπρόσωπος αυτός έχει στη Συνέλευση όλα τα 
δικαιώματα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό του εκπροσωπούμενου μέλους, το 
οποίο θεωρείται παρόν. 



 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση της 
Συνέλευσης είναι τα εξής: 
 
1. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων για το έτος 01.01.2021 – 31.12.2021 

2. Υποβολή από το Δ.Σ. προς έγκριση του Ετήσιου Διαχειριστικού Απολογισμού για 

το οικονομικό έτος 01.01.2021 – 31.12.2021 κατόπιν παρουσίασης της Ετήσιας 

Έκθεσης των Ελεγκτών του ΣΕΒ. – Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των 

Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για το οικονομικό έτος 01.01.2021 – 31.12.2021. 

3. Υποβολή από το Δ.Σ. προς έγκριση από τα μέλη του ΣΕΒ του Προϋπολογισμού 

εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 01.01.2022 – 31.12.2022. 

4. Εκλογή Ελεγκτών για το οικονομικό έτος 01.01.2022 – 31.12.2022. 

5. Εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΣΕΒ για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη 

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. 

6. Πρόταση τροποποίησης των ακόλουθων άρθρων 4 §5, 10 §2 και §3, 15 §3, 21 §2,  

21 §6, 21 §8 και 26 του Καταστατικού  

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

8. Εκλογή νέου Γενικού Συμβουλίου 

9. Διάφορες Ανακοινώσεις ή Ψηφίσματα 

 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 και παρ. 9 του Καταστατικού του 
ΣΕΒ, η Συνέλευση θα προβεί στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, με 
την προϋπόθεση της συμμετοχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, του ενός 
δεύτερου (1/2) τουλάχιστον του αριθμού των μελών του ΣΕΒ που έχουν δικαίωμα ψήφου 
και απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Ειδικά για την τροποποίηση του 
Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. 
 

Επειδή κατά τη φετινή Συνέλευση θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου και νέου Γενικού Συμβουλίου, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε 
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναφορικά με την εκλογή των ανωτέρω Συμβουλίων 
σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων. 
 
Οι σχετικές διατάξεις είναι οι παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 10 και οι παρ. 1, 2 και 3 του 
άρθρου 11 του Καταστατικού του ΣEB (περί Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς επίσης και 



 

 

οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. Α εδάφιο 1 (περί Γενικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις 
οποίες: 
 
1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να εκλεγούν, εφόσον έχουν 

γνωστοποιήσει την υποψηφιότητά τους εγγράφως στον ΣΕΒ τριάντα (30) ημέρες 
πριν από τη Συνέλευση, φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που 
είναι μέλη ΔΣ ανωνύμων εταιρειών – τακτικών μελών του ΣΕΒ, εταίροι των εταιρειών 
– τακτικών μελών του ΣΕΒ, οι οποίες δεν είναι ανώνυμες εταιρείες και μέλη ΔΣ 
κλαδικών ή περιφερειακών οργανώσεων – τακτικών μελών του ΣΕΒ, που έχουν 
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΣEB. 

 
2. Δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ αν έχει 

στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά του. 
 
3. H ανακήρυξη των υποψηφίων που έχουν τις προϋποθέσεις για εκλογή, σύμφωνα με 

τον Νόμο και το Καταστατικό, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη 
Συνέλευση.  O σχετικός κατάλογος των υποψηφίων παραδίδεται από τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, στον Πρόεδρο της Συνέλευσης 
και εκφωνείται από αυτόν στη Συνέλευση. 

 
4. Τα εκλεγόμενα μέλη του Γενικού Συμβουλίου είναι ενενήντα (90), τα οποία εκλέγονται 

για δύο χρόνια από την ίδια Συνέλευση των Μελών, η οποία συγκαλείται για την 
εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Στη σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου 
εκπροσωπούνται, κατά το δυνατό, οι διάφοροι κλάδοι και τομείς επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 2 αρ. β. του 
Καταστατικού του ΣΕΒ. 

 
Αθήνα, 28 Απριλίου 2022 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος 

 


