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ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ.  
 

Στη Γ.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. την Κυριακή 7 Μαρτίου 2010 έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλα τα µέλη 
του Συνεταιρισµού, µε αριθµό εγγραφής από 1 έως και 395 (όπως εµφανίζονται στους καταλόγους 
µελών στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Π.Π.). Επίσης δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι αντιπρόσωποι των 
µελών που έχουν νοµίµως εξουσιοδοτηθεί, σύµφωνα µε τη φόρµα την οποία επαναδηµοσιεύουµε 
και σήµερα. Η ίδια η Γ.Σ. θα αποφασίσει αν θα µπορέσουν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση 
και οι συνοδοί των µελών (συγγενείς πρώτου βαθµού) από τα θεωρεία της αίθουσας, 130 θέσεων. 
Η κυρίως αίθουσα είναι 250 θέσεων και χωρά ακριβώς τα 220 µέλη που δήλωσαν συµµετοχή 
(σίγουρα θα εµφανιστούν πολύ περισσότεροι). Οι περίπου 40 αντιπρόσωποι θα µοιραστούν στην 
κάτω αίθουσα και στα θεωρεία. Όλες οι ψηφοφορίες θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις. Στην πρώτη θα 
συµµετέχουν µόνο τα «τυπικά» µέλη και το αποτέλεσµα θα καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών, 
ενώ στη δεύτερη φάση θα ψηφίζουν και τα µέλη και οι αντιπρόσωποι (ένα µέλος ή αντιπρόσωπος, 
ανά πρακτορείο, και δεν µπορεί κάποιος να είναι ο ίδιος «µέλος» αλλά και αντιπρόσωπος άλλου 
πρακτορείου). Η Γ.Σ. θα παίρνει τις αποφάσεις της σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διευρυµένων 
ψηφοφοριών. Τα µέλη και οι αντιπρόσωποι πρέπει κατά την είσοδο τους να αποδεικνύουν τα 
στοιχεία τους µε επίδειξη Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου ή άλλου δηµοσίου εγγράφου 
που φέρει τη φωτογραφία τους. Εκεί θα παραλαµβάνουν και την κάρτα εισόδου, την οποία θα 
πρέπει να φέρουν αναρτηµένη, καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής τους στο κτίριο, κατ’ απαίτηση 
της οµάδας ελέγχου και ασφάλειας του κτιρίου. Τα µέλη θα προµηθευτούν κάρτα µπλε χρώµατος, 
οι αντιπρόσωποι κίτρινου χρώµατος, ενώ έχουν προβλεφθεί και λευκές για τους συνοδούς (αν 
επιτραπεί, λόγω χωρητικότητας, η είσοδος τους).  
 
Παρακαλούνται να βρίσκονται στο κτίριο από τις 08:45́, χωρίς άλλη ειδοποίηση, τα µέλη του 
Σ.Ε.Π.Π.Π. που εθελοντικά προσφέρθηκαν να στελεχώσουν τη Γραµµατεία υποδοχής και ελέγχου 
εισόδου:  
 

12 ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

95 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

26 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

27 ΚΑΤΟΥ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

36 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

37 ΣΙΚΛΑΦΙ∆ΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΕΒΡΟΥ 

39 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

48 ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

51 ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

71 ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 

109 ΣΠΙΘΟΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

122 ΚΑΠΕΛΛΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

180 ΙΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 

241 ΣΙΩΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 



 
Καθώς και οι αντιπρόσωποι των µελών: 
 

78 ΧΑΡΙΤΩΝΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

127 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ 

ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

29 ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

100 ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
 
Στην είσοδο του κτιρίου θα γίνεται ο έλεγχος νοµιµότητας εισόδου και η διάθεση των καρτών και 
στο εσωτερικό του κτιρίου οι προσερχόµενοι θα υπογράφουν την παρουσία τους και θα 
παραλαµβάνουν τον φάκελο της Γ.Σ., την κάρτα µέλους του Σ.Ε.Π.Π.Π. και ίσως και τη σύµβαση 
για τη ∆.Ε.Η., αν υπάρξει το χρονικό περιθώριο υπογραφής τους (πολύ δύσκολο). 
 
Η Γ.Σ. θα πραγµατοποιηθεί στο «Μέγαρο ∆ιοικητή Καρατζά» της Εθνικής Τράπεζας, στο κέντρο 
της Αθήνας, Αιόλου και Σοφοκλέους, δίπλα στο Χρηµατιστήριο. Η Αιόλου είναι η αριστερή 
παράλληλος της οδού Αθηνάς, που ξεκινά από την Οµόνοια. Η διασταύρωση Αιόλου και 
Σοφοκλέους  είναι µόλις 200 µέτρα από την Οµόνοια, (µε κατεύθυνση προς το Μοναστηράκι) στην 
πλατεία του ∆ηµαρχείου (Πλατεία Κοτζιά). Όσοι έλθουν από το αεροδρόµιο, θα πάρουν το Μετρό 
(6 ευρώ το εισιτήριο) και θα κατέβουν στο Σύνταγµα. Εκεί θα αλλάξουν τραίνο, θα 
µετεπιβιβαστούν σε αυτό προς τον Άγιο Αντώνιο και θα κατέβουν στην Οµόνοια. Όσοι έλθουν µε 
τον ΟΣΕ θα πάρουν το Μετρό προς Άγιο ∆ηµήτριο (1 ευρώ το εισιτήριο) και επίσης θα κατέβουν 
στην Οµόνοια, που είναι 2 στάσεις, µετά. 
 
Το ξενοδοχείο είναι το CLASSICAL ATHENS IMPERIAL http://www.classicalhotels.com, 
κατηγορίας 5 Αστέρων (πολυτελείας), στην πλατεία Καραϊσκάκη, στάση Μετρό Μεταξουργείο. Το 
τηλέφωνο του ξενοδοχείου είναι 2105201600. Η τιµή του µονόκλινου δωµατίου είναι 75 ευρώ µε 
πρωινό και αντίστοιχα του 2κλινου 95 ευρώ. Οι τιµές αυτές ισχύουν για τα µέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. 
για όλο τον χρόνο (προσφορά του Οµίλου Ξενοδοχείων CLASSICAL). Εκεί θα γίνει και η Γ.Σ. της 
ΠΟΕΠΠΠ. Όσοι έρθουν αεροπορικώς, η στάση Μεταξουργείο είναι ακριβώς µετά την Οµόνοια. 
Ενώ όσοι έλθουν µε τον ΟΣΕ, η στάση αυτή είναι η πρώτη που συναντούν (η Οµόνοια είναι µετά). 
Από την Οµόνοια κατεβαίνουµε προς το Ξενοδοχείο, µέσω της οδού του Αγίου Κωνσταντίνου (400 
µέτρα). 
 
Όσοι έρθουν µε ΚΤΕΛ, θα πάρουν από τον σταθµό λεωφορείων το Αστικό Νο 051 και θα 
κατέβουν στο τέρµα (λίγο πριν την Οµόνοια).  
 
Ο καιρός στην Αθήνα είναι ήδη ζεστός. (Σήµερα Τρίτη 22 βαθµούς). 
 
Η Γ.Σ. θα διεξαχθεί σε τρία µέρη. Από τις 9:30́  θα αρχίσει η προσέλευση των µελών, η οποία θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 10:00́ ακριβώς, γιατί τότε αρχίζει η συνεδρίαση, µε την 
εναρκτήρια οµιλία του Προέδρου του Σ.Ε.Π.Π.Π. και τους χαιρετισµούς των προσκαλεσµένων µας. 
Έχουν προσκληθεί η ΟΠΑΠ (θα εκπροσωπηθεί από τον ∆ιευθύνοντα κ. Ιωάννη Σπανουδάκη), τα 
εποπτεύοντα την ΟΠΑΠ Υπουργεία Οικονοµίας, Οικονοµικών και Πολιτισµού, η ΕΤΕ, η ∆ΕΗ, 
άλλες Επιχειρήσεις της αγοράς που θα καταθέσουν προτάσεις συνεργασίας, τιµώµενα πρόσωπα 
που βοήθησαν καθοριστικά στην ίδρυση του Σ.Ε.Π.Π.Π. και εκπρόσωποι των Μέσων Ενηµέρωσης. 
 
Από τις 11:00́ ως τις 11:30́ έχει προβλεφτεί το πρώτο διάλειµµα για καφέ και τσιγάρο έξω από το 
κτίριο. ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ. 
 



Το πρωινό διάλειµµα προσφέρει: 
 
Καφέ Φίλτρου - 5 ∆ιαφορετικά είδη Τσάι -  Χυµούς Φρούτων διάφορους - Εµφιαλωµένο νερό -
Κέικ σοκολάτα (60γρ/άτοµο) - Κέικ πορτοκάλι (60γρ/άτοµο) - Βουτήµατα διάφορα (65γρ/άτοµο) 
 
Οι εργασίες της Συνέλευσης ξαναρχίζουν ακριβώς στις 11:30́ µε τον ∆ιοικητικό Απολογισµό των 
3 προηγούµενων χρόνων (περίπου ότι γράφει το «Ιστορικό του Σ.Ε.Π.Π.Π.» αλλά και µε αρκετές 
αποκαλύψεις) και τον Οικονοµικό Απολογισµό (έξοδα µηδέν). Τυπικά όµως πρέπει να διεξαχθεί 
και ψηφοφορία απαλλαγής σε 2 κάλπες, για το αν τα µέλη εγκρίνουν τις ενέργειες και πράξεις του 
∆.Σ. µέχρι σήµερα. Σε αυτή την ψηφοφορία θα συµµετέχουν ΜΟΝΟ τα «µέλη», υπογράφοντας 
στον σχετικό κατάλογο συµµετοχής. Η ∆ιαδικασία πρέπει να έχει λήξει µέχρι τις 12:00́. Η κάλπη 
όµως θα παραµείνει ανοικτή µέχρι τις 14:30́. 
                                             
Στις 12:00 ξεκινά το κύριο µέρος της Συνέλευσης µε πρώτα θέµατα: 
 

12:00-12:30  ─ Στελέχωση και οργανόγραµµα του Σ.Ε.Π.Π.Π. - Έδρα του Σ.Ε.Π.Π.Π.  
         ─ Εκλογή Γενικού ∆ιευθυντή έως τη λήξη θητείας του ∆.Σ. 

─ Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών. 
 
Θα προηγηθεί η εισήγηση του ∆.Σ. και θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των µελών και των 
αντιπροσώπων των µελών. Όποια µέλη θα χρειαστούν για να τοποθετηθούν 2΄ λεπτά, αποκλειστικά 
επί των συγκεκριµένων θεµάτων, θα ανέλθουν στο βήµα. Οι υπόλοιποι θα µιλούν µε τη σειρά τους 
από τη θέση τους, κάνοντας χρήση του µικροφώνου που βρίσκεται ανάµεσα σε κάθε 2 θέσεις. Στις 
12:30́ θα διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία, µε τη συµµετοχή και των µελών και των αντιπροσώπων 
των µελών.  
 
Σύνθηµα της συνέλευσης είναι η Παρρησία (= Ευθύνη αλλά και υποχρέωση όλων να πάρουν τον 
λόγο) και η Ισηγορία (= Οι εισηγήσεις όλων είναι ισότιµες). 
 
Για τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή, σύµφωνα µε δηµόσια πρόσκληση του Σ.Ε.Π.Π.Π. προς τις 
οικογένειες των µελών µας, κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους, που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του Καταστατικού µας, η Μουσιάρη Αικατερίνη (κόρη του µέλους Μουσιάρη-Γκανά 
Ζαφειρούλας, Πτυχιούχος Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών) και ο Γιώργος Χαριτωνίδης 
(γιος του µέλους Χαριτωνίδου Θεοδώρα, Πτυχιούχος του τµήµατος Επιστήµη Υπολογιστών, 
Πανεπιστηµίου Κρήτης). 
 
Η Γενική συνέλευση θα κάνει την τελική επιλογή. Πάντως η θέση του «Γενικού ∆ιευθυντή» 
σύµφωνα µε την ανακοίνωση µας θα είναι αρχικά τυπική και όποιος προσληφθεί θα 
χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Και ίσως βέβαια προσληφθούν και οι 
δύο, γιατί και των δύο οι σπουδές µας είναι χρήσιµες. Απλά ο ένας θα υπογράψει σύµβαση Γενικού 
∆ιευθυντή. Για τις υπηρεσίες πραγµατικού Γενικού ∆ιευθυντή, το ∆.Σ. θα εισηγηθεί ξεχωριστά.    
   
12:30-14:30  ─ Γενική Ενηµέρωση από το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. και εισηγήσεις επί των: 

 
─ Γενική Πολιτική (Η συµµετοχή των µελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η 

επικοινωνία των µελών µεταξύ τους, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ανάπτυξη δεσµών 
αλληλεγγύης µεταξύ των µελών, η οργάνωση των υπηρεσιών και των γραφείων, 
Γενικά χρονοδιαγράµµατα, ποιος ο τελικός στόχος του Σ.Ε.Π.Π.Π. και άλλα 
ανάλογα θέµατα που θα θέσουν οι σύνεδροι). 

 
─ Έγκριση Πολιτικής Πωλήσεων 

 

•  Η διαφηµιστική προβολή του Σ.Ε.Π.Π.Π.. 



•  Η σύµβαση των εισπρακτόρων ∆.Ε.Η., γενικά.  
•  Το κείµενο της ενηµερωτικής επιγραφής για το κοινό. 
•  Το ελάχιστο πλαφόν, µε υπερανάληψη από την ΕΤΕ ή προκαταβολή µετρητών. 
•  Το ύψος του προστίµου και γενικά οι ποινές για τους εισπράκτορες που 
επανειληµµένα κάνουν χρήση του ορίου υπερανάληψης, επιβαρύνοντας και το 
πιστωτικό τους όριο αλλά και τις υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Π.Π. 
•  Έλεγχος άσκησης διαφορετικής τιµολογιακής πολιτικής από τα µέλη. 
•  Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα κατάστηµα µέλους του Σ.Ε.Π.Π.Π. 
για να συνάψει σύµβαση συνεργασίας, για µια καταναλωτική δραστηριότητα 
του Συνεταιρισµού (όροι βιωσιµότητας). 
 

─  Αγορά / Πώληση Μερίδων. (Πως κάποιο µέλος θα µπορεί αγοράσει επιπλέον 
µερίδες και µέχρι 5, σύµφωνα µε το Καταστατικό, και πως και σε ποιους και µε 
ποια αξία θα µπορεί να τις πωλήσει). 

 
─  Ελάχιστος απαιτούµενος τζίρος ανά δραστηριότητα, για χρήση δικαιωµάτων. 

Περιοριστικοί όροι άσκησης δραστηριότητας. Πλαφόν παραγωγικότητας / 
Επιβραβεύσεις. (Σχετικές προτάσεις).  

 
Στις 14:30 θα διεξαχθούν οι ψηφοφορίες επί των ανωτέρω, µε συµµετοχή µελών και αντιπροσώπων 
και ακολουθεί το µεσηµεριανό διάλειµµα µέχρι τις 15:00. 
 
Στο διάλειµµα θα υπάρχει µπουφές µε: 
 

• Καναπεδάκια µε καπνιστό σολοµό και σουσάµι (350 τεµ) 
• Καναπεδάκια µε αχλάδι και µαλακό ιταλικό τυρί γκοργκοτζόλα (350 τεµ) 
• Μίνι σουβλάκι µε ντοµατίνι Σαντορίνης και µοτσαρέλα (250 τεµ) 
• Μπατόνς λαχανικών µε γλυκόξυνη σως (55γρ/άτοµο) 
• Ρολά µεξικάνικης πίτας µε κοτόπουλο και µπάρµπεκιου σως (90γρ/τεµ-250 τεµ) 
• Σάντουιτς µε ψωµί µπριός, µε τόνο, µαρούλι και σως (70γρ/τεµ-250 τεµ) 
• Σάντουιτς µε ψωµί µπριός, µε σαλάµι και παρµεζάνα (70γρ/τεµ-250 τεµ) 
• Νερό, αναψυκτικά 

Όλα τα εδέσµατα θα είναι κρύα λόγω της ιδιοµορφίας του χώρου. 
 
Τις υπηρεσίες κέτερινγκ θα µας προσφέρει η εταιρία «JK - Lifestyle catering» έναντι συνολικά 
5.000 ευρώ + 9% ΦΠΑ, µε τον εξοπλισµό και το προσωπικό. Η προσφορά αυτή έγινε από την  
εταιρία που ανήκει στον συνάδελφο και τέως πρόεδρο της Οµοσπονδίας Γιάννη Κολοκυθά και 
προτιµήθηκε µε αυτή ακριβώς τη λογική. Πέρα από συνδικαλιστικές αντιπαλότητες, η οικογένεια 
των πρακτόρων πρέπει να είναι ενωµένη και να λειτουργεί πραγµατικά σαν οικογένεια. Με αυτή 
ακριβώς τη λογική, ο Σ.Ε.Π.Π.Π. επιλέγει και το προσωπικό που θα επανδρώσει τις υπηρεσίες του. 
 
15:00-17:00  ─ Στόχοι για το 2010 και το µέλλον. (Ποιες δραστηριότητες θέλουµε να 

αναπτύξουµε στα καταστήµατα µας, µε ποιες προϋποθέσεις, πόσα πρακτορεία 
είναι ο στόχος του Σ.Ε.Π.Π.Π., ποιες υπηρεσίες και πάγια αγαθά πρέπει να 
προµηθευτούµε µε οµαδικά συµβόλαια, ποια επενδυτικά προγράµµατα µπορούν 
να µας ενισχύσουν κλπ) 

 

• Υποδοµές 
• Νέες δραστηριότητες. 
• Η αξιοποίηση των διαθεσίµων του Σ.Ε.Π.Π.Π. 
• Λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος πώλησης προϊόντων σχετικών µε τα 

πρακτορεία – Ενεργοποίηση του seppp_shop.gr  



• ∆ηµιουργία υποκαταστηµάτων άλλων δραστηριοτήτων. 
• Ασφάλιση των εισπράξεων και εν γένει των καταστηµάτων των µελών του 

Σ.Ε.Π.Π.Π.. 
• Ίδρυση συνεταιριστικού χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος. 
• Ενίσχυση της οικονοµικής δύναµης του Σ.Ε.Π.Π.Π.. 
• ∆ηµιουργία από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. συµβουλευτικής υπηρεσίας και παροχής 

υποστήριξης σε πρακτορεία µε αδυναµία οργάνωσης. Ενίσχυση της 
βιωσιµότητας τους. 

• Ίδρυση ταµείου αλληλοβοήθειας των µελών του συνεταιρισµού. 
 
Στις 17:00́ ακριβώς λήγουν οι εργασίες µε τις σχετικές ψηφοφορίες και αρχίζει η αποχώρηση των 
µελών. Θα ξαναβρεθούµε το βράδυ στις 22:00́ -όσοι δήλωσαν συµµετοχή- στην Ταβέρνα Ροζαλία, 
Μπενάκη και Βαλτετσίου, λίγο πάνω από την οδό Ακαδηµίας και µετά τη Σόλωνος, στο κέντρο της 
Αθήνας, για να είναι κοντά και το Ξενοδοχείο. 
 
Εκεί µας περιµένει: 

•  Πολύ συζήτηση 
•  Κρασί και αναψυκτικά ∆ΩΡΕΑΝ 
•  Νησιώτικη Σαλάτα (ρόκα, ντοµάτα, αγγούρι, παξιµάδι, παρµεζάνα, βαλσάµικο) 
•  Τζατζίκι 
•  Μπρόκολο  
•  Ντοµατοκεφτέδες 
•  Τυροκροκέτες 
•  Κεφτεδάκια φούρνου 
Ανά 4 άτοµα.  
 
Κυρίως πιάτο,  
ελεύθερη επιλογή από: 

   
•  Χοιρινή Μπριζόλα 
•  Κοτόπουλο Σχάρας 
•  Φιλέτο Κοτόπουλο 
•  Μπιφτέκι Μόσχου Σχάρας 
•  Ψαρονέφρι 

Και για τους νηστεύοντες 
•  Καλαµάρι τηγανητό 
•  Νηστίσιµη Κουζίνα (Λαδερά) 

 
Για επιδόρπιο 

•  Ραβανί – Χαλβάς 
 
Κρασί και αναψυκτικά δωρεάν. Τιµή ανά άτοµο 18 ευρώ. 

 
Και γύρω στα µεσάνυχτα οι αντιπρόσωποι της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. θα πρέπει να αποχωρήσουν, γιατί την 
εποµένη η Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας ίσως αποδειχτεί η κρισιµότερη της 10ετίας. Στη 
Γ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. δεν επιτρέπεται η είσοδος, παρά µόνο στα µέλη της και τους Προέδρους 
των Σωµατείων, αλλιώς είναι ακυρώσιµες όλες οι αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί. 
 
Β) Η φόρµα που πρέπει να συµπληρώσουν τα µέλη για να εξουσιοδοτήσουν τον αντιπρόσωπο τους 
(υποχρεωτικά µόνο συγγενή Α΄ και Β΄ βαθµού, που να µπορεί να αποδείξει τη συγγένεια του µε 
δηµόσιο έγγραφο) είναι η ακόλουθη: 



∆ΗΛΩΣΗ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Το µέλος του Σ.Ε.Π.Π.Π. µε στοιχεία: 
 
Ο – Η Όνοµα: 

  
Επώνυµο: 

 

 
Όνοµα Πατέρα: 

  
Επώνυµο Πατέρα: 

 

 
Όνοµα Μητέρας:  

  
Επώνυµο Μητέρας: 

 

Αριθµός Μέλους 
Σ.Ε.Π.Π.Π.: 

  
Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας: 

 

Κωδικός 
Πρακτορείου: 

 Πόλη - Χωρίο- Οικισµός 
Πρακτορείου: 

  
Νοµός: 

 

 
Οδός: 

  
Αριθµός: 

  
Τ.Κ.: 

  
Τηλ: 

 

 
Τα οποία βεβαιώνω µε την υπογραφή µου κατωτέρω, δηλώνω ότι αδυνατώ να παραβρεθώ στη Γ.Σ. 
του Σ.Ε.Π.Π.Π. την 7η Μαρτίου 2010 διότι: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
και ορίζω ως αντιπρόσωπο µου στη Γ.Σ., µε δικαίωµα λόγου και χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα 
µε το Καταστατικό και τον νόµο, τον µε στοιχεία:  
 
 
Ο – Η Όνοµα: 

  
Επώνυµο: 

 

 
Όνοµα Πατέρα: 

  
Επώνυµο Πατέρα: 

 

 
Όνοµα Μητέρας:  

  
Επώνυµο Μητέρας: 

 

 
Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας: 

  
Βαθµός Συγγένειας: 

 

 
ο/η οποί…    είναι συγγενής µου ….………………………………..………………………………… 

(ακριβής περιγραφή της συγγένειας, υποχρεωτικά Α΄ ή Β΄ βαθµού) 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 και η συγγένεια µας αποδεικνύεται από το δηµόσιο έγγραφο: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………..2010 
 
 

Ο/Η ∆ηλ……. 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 


