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Αθήνα, 25 Αυγούστου 2020

Προς τα
Μέλη Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης,
με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις
λεπτομέρειες αλλά και τις ιδιαιτερότητες που αφορούν στη διεξαγωγή της
Γενικής Συνέλευσης της 12ης Σεπτεμβρίου 2020.
Λαμβάνοντας υπόψιν μας τις διαφορετικές συνθήκες που βιώνουμε αυτόν τον
καιρό και τους κανόνες ασφάλειας της πολιτείας και σεβόμενοι τις ιδιαίτερες
ανάγκες που έχουν προκύψει για τα Μέλη μας αυτούς τους καιρούς
αποφασίσαμε να διεξάγουμε τη Γενική Συνέλευση με έναν ξεχωριστό και
ευέλικτο τρόπο.
Αναλυτικότερα επιλέξαμε τη λύση της φυσικής παρουσίας για όσους είναι
εφικτό να παρίστανται προσωπικά και την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική
συμμετοχή για όσους θεωρούν ότι η μετακίνηση θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία
τους .
Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στο γήπεδο του μπάσκετ του Πανελληνίου
Γυμναστικού Συλλόγου, πίσω από το Πεδίο του Άρεως και δίπλα στα
δικαστήρια της τέως Σχολής Ευελπίδων. Στην περιοχή φτάνει κανείς εύκολα
με μέσα μαζικής μεταφοράς (5 λεπτά περπάτημα από τον σταθμό Βικτώρια
του ΗΣΑΠ και 3 λεπτά περπάτημα από την στάση Αγγελοπούλου των τρόλευ
της οδού Πατησίων) ή με το ΙΧ του , που μπορεί να παρκάρει επί πληρωμή
στην Κυψέλη ή στα δικαστήρια.
Είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος. Διαθέτει πολλά καθίσματα, που επιτρέπουν
να καθίσουμε σε απόσταση ασφαλείας, και φυσικό αερισμό, ώστε να μην
χρειάζεται η χρήση κλιματιστικών.
Γενικές πληροφορίες για όλους:
1.Η ώρα έναρξης της Γ.Σ. είναι ακριβώς στις 4.00΄ μ.μ. και θα γίνει
προσπάθεια να ολοκληρωθεί σε δυόμιση ώρες.
2. Όπως γνωρίζετε, δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν τα Μέλη που έχουν
τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν από την Γ.Σ. Επειδή η
διαδικασία επαλήθευσης της τραπεζικής κατάθεσης είναι χρονοβόρα,
παρακαλούνται όλα τα Μέλη, και ιδιαίτερα εσείς που θα συμμετέχετε
ηλεκτρονικά, να ρυθμίσετε τις οικονομικές εκκρεμότητές σας έως την Κυριακή
6/9/20 σημειώνοντας το «ονοματεπώνυμο» και τη λέξη «συνδρομή ΜΓΣ».
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Φυσικά η συνδρομή μπορεί να εξοφληθεί και απευθείας στα γραφεία
καθημερινά 10.00 με 15.00.
./.

-2Για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνιση ή βοήθεια σχετικά με τις οικονομικές
σας εκκρεμότητες καλέστε την κα Πορτελάνου στο 210.3235794 εσωτ. 1.
3. Λόγω της υπάρχουσας πανδημίας και των μέτρων προς αποφυγή
μετάδοσης του ιού έχουμε ως στόχο να αποφύγουμε τόσο τον συνωστισμό
όσο και τις καθυστερήσεις. Για τον λόγο αυτό σας στέλνουμε τον Απολογισμό
του 2019. Παρακαλούμε να τον μελετήσετε προσεκτικά ώστε αφενός να
ενημερωθείτε και αφετέρου, αν έχετε να υποβάλετε διευκρινιστικές ερωτήσεις
επί του Απολογισμού, να τις στείλετε έως και την Τετάρτη 9/9/20 στο
seo@seo.gr για την Γενική Συνέλευση. Επιθυμία μας είναι να απαντηθούν
μεν επί τόπου όλα τα ερωτήματα που θα έχουν γεννηθεί και διατυπωθεί ως
τότε, αλλά ομαδοποιημένα και άρα συντομότερα. Βεβαίως θα απαντηθούν και
τυχόν ερωτήματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Γεν. Συνέλευσης.
4. Μαζί με αυτή την επιστολή, που σας ενημερώνουμε για λεπτομέρειες
διεξαγωγής της Γεν. Συνέλευσης, σας στέλνουμε:
1. Την πρόσκληση σε Γεν. Συνέλευση
2. Την ημερήσια διάταξη
3. Το γράμμα της Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων
4. Τον ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Υ.Υ. με
τα βιογραφικά τους σημειώματα
5. Τον Απολογισμό του 2019
6. Το ισχύον Καταστατικό του ΣΕΟ, μετά την ενσωμάτωση των αλλαγών
που ψηφίστηκαν στην Καταστατική Γεν. Συνέλευση του Μαρτίου 2019
7. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος εγκρίθηκε
από το Δ.Σ. και είναι σε ισχύ. Όμως λόγω των ειδικών συνθηκών στην
συγκεκριμένη Συνέλευση θα προσαρμοστεί, ώστε να μην
διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια των Μελών μας.
5. Για αποφυγή καθυστέρησης η απονομή του Επάθλου ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ
θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα της καταμέτρησης των ψήφων.
6. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί, όπως ορίζει
το καταστατικό μας, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο το Σάββατο 19/9/20.
Πληροφορίες για αυτούς που θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία.
Στον χώρο θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης κατά της
πανδημίας: υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλη την διάρκεια της Γ.Σ.,
θερμομέτρηση κατά την είσοδο, χρήση αντισηπτικού, απολύμανση των
μικροφώνων από τον ένα ομιλητή στον επόμενο, τήρηση απόστασης 1,5
μέτρου μεταξύ των παρόντων, ανοικτά παράθυρα κλπ. Επί πλέον οδηγίες
μπορεί να χρειαστεί να δοθούν επί τόπου.
Οι διαδικασίες των ψηφοφοριών θα γίνουν όπως τις γνωρίζετε, δηλαδή
ψηφοφορία δια
ανατάσεως της χειρός (εκλογή προεδρείου, έγκριση
απολογισμού 2019, απαλλαγή του Δ.Σ. κλπ) και μυστική ψηφοφορία με
ψηφοδέλτια και κάλπες για εκλογή προσώπων για το Δ.Σ. και την Ε.Υ.Υ.
Με ανάταση του χεριού θα ζητάτε τον λόγο, εάν θελήσετε να υποβάλετε
ερώτηση ή να κάνετε σχόλιο, αλλά λόγω των ειδικών συνθηκών ο μέγιστος
χρόνος που θα έχετε στην διάθεσή σας θα είναι ένα ( 1 ) λεπτό.
./.

-3Σε περίπτωση που τα Μέλη που θα έχουν φυσική παρουσία είναι
περισσότερα από τον αριθμό των ατόμων που επιτρέπει η πολιτεία να
βρίσκονται στον ίδιο χώρο, θα χρησιμοποιήσουμε και δεύτερο χώρο στον
Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, ο οποίος δεν επικοινωνεί απευθείας με το
γήπεδο του μπάσκετ. Για αυτό τον λόγο σας παρακαλούμε να ενημερώσετε
ως την Τετάρτη 9/9/20 την κα Δήμητρα Τσεσμελή (στο 210.3235794 εσωτ. 5)
για την πρόθεσή σας να παραβρεθείτε με φυσική παρουσία.
Τέλος σας παρακαλούμε να φτάσετε στον χώρο τουλάχιστον 30 – 40 λεπτά
νωρίτερα, διότι οι διαδικασίες προσέλευσης και καταγραφής φέτος θα είναι
ιδιαίτερα χρονοβόρες και η Γεν. Συνέλευση θα πρέπει να ξεκινήσει χωρίς
καθυστέρηση ακριβώς στις 4.00 μμ λόγω της συμμετοχής των άλλων μελών
ηλεκτρονικά.
Πληροφορίες για αυτούς που θα συμμετέχουν ηλεκτρονικά.
Σας παρακαλούμε το συντομότερο δυνατό και πάντως πριν την Τετάρτη
9/9/20 να δηλώσετε στην κα Δήμητρα Τσεσμελή (στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dtsesmeli@seo.gr ή στο 210.3235794 εσωτ. 5) την πρόθεσή σας να
συμμετάσχετε ηλεκτρονικά και να βεβαιωθείτε πως η ηλεκτρονική διεύθυνσή
σας που έχει το ΣΕΟ είναι η σωστή. Σε αυτή την διεύθυνση θα σας σταλούν
αναλυτικές οδηγίες.
Περιληπτικά να ξέρετε πως θα σας σταλεί ένας σύνδεσμος (link) για να
συνδεθείτε στην πλατφόρμα μέσω της οποίας θα παρακολουθείτε την Γενική
Συνέλευση και θα λάβετε μέρος σε όλες τις ψηφοφορίες (εκλογή προεδρείου,
έγκριση απολογισμού 2019 / απαλλαγή του Δ.Σ., εκλογή μελών ΔΣ και ΕΥΥ
κλπ.). Εάν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο ή να υποβάλετε κάποιο ερώτημα,
αυτό θα το κάνετε γραπτά προς το Προεδρείο της Συνέλευσης και θα σας
απαντά ο αρμόδιος επί του θέματος.
Επίσης σε όλη τη διάρκεια της Γεν. Συνέλευσης θα ελέγχεται η υφισταμένη
απαρτία.
Η εποχή είναι ιδιαίτερη και ως εκ τούτου και η Συνέλευσή μας θα έχει
ιδιαιτερότητες. Στον Οδηγισμό ξέρουμε να προσαρμοζόμαστε και να λύνουμε
Γόρδιους δεσμούς. Με καλή διάθεση και καλό πνεύμα θα τα καταφέρουμε !
Σας περιμένουμε όλους να συναντηθούμε, από κοντά ή ηλεκτρονικά.
Με οδηγικούς χαιρετισμούς,
Η Πρόεδρος ΔΣ

Η Γενική Γραμματέας

Γεωργοπούλου Ελένη

Αλεξοπούλου Μαρία

