
  
 
 

  

Σ.Ε.Φ.Ε.Β. 

Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών & Επιστημόνων Βιέννης 
 

 

Βιέννη, 16.01.2012 

 

Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΣΕΦΕΒ, 

 

σας ευχόμαστε καταρχάς *ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2012*! Θα θέλαμε επίσης να σας ευχαριστήσουμε για τη 

στήριξη και την ενεργό συμμετοχή σας με κάθε τρόπο στο έργο του Συλλόγου κατά την περασμένη χρονιά. Η 

προσπάθεια όλων στέφθηκε με επιτυχία, όπως αποδείχτηκε άλλωστε, σε κάθε δραστηριότητα και εκδήλωση που 

διοργανώθηκε από τον Σύλλογό μας. Υπάρχουν σίγουρα ακόμη πολλές δυνατότητες βελτίωσης και διεύρυνσης του 

έργου που έχει να παρουσιάσει ο Σύλλογος. Αυτό ακριβώς αποτελεί πρόκληση και στόχο για τη νέα χρονιά.  

 

Έτσι, προσκαλούμε όλα τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη, τους υπάρχοντες φίλους και κάθε νέο ενδιαφερόμενο στην  

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί 

την Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 5.30 μ.μ., 

στο Café MERKUR 
Lammgasse 1 (γωνία με Florianigasse 39), 1080 Wien, 

 
 κατά την οποία θα γίνει ο ετήσιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του έργου του ΣΕΦΕΒ, θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν οι 

προτεινόμενες ΑΛΛΑΓΕΣ στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν οι ΕΚΛΟΓΕΣ για την 

ανάδειξη του νέου Δ.Σ., καθώς επίσης και η παραδοσιακή ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ. 

 

Η Γενική Συνέλευση ας αποτελέσει συν τοις άλλοις αφορμή και ευκαιρία για τη γνωριμία νέων μελών, αλλά και τη 

συνάντηση των παλαιότερων.  

Η διάταξη του προγράμματος έχει ως εξής: 

Ώρα προσέλευσης :  17.30 

Ετήσιος Απολογισμός :  18.00 

Ψήφιση Καταστατικού :  18.15 

Εκλογική διαδικασία :  18.30 

Κοπή βασιλόπιτας :  19.00 

 

 Θα θέλαμε, ευχαρίστως, να προσκαλέσουμε όλους, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εκλογές ως 

υποψήφια μέλη του νέου Δ.Σ του ΣΕΦΕΒ, να υποβάλουν την ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ τους μέσω e-mail στην παρακάτω 

διεύθυνση: office@sefev.at, ή στο τηλ.: 06767087239 (Βασίλης Γιαλαματζάκης) ΕΓΚΑΙΡΩΣ, έως το Σάββατο 21 

Ιανουαρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

o Να έχουν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ. 

o Να είναι ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ του Συλλόγου κατά το τελευταίο έτος (εγγεγραμμένο μέλος θεωρείται 

όποιος έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του τελευταίου έτους 2011). 

o Να έχουν τόπο κατοικίας τη ΒΙΕΝΝΗ (συμπεριλαμβανομένων των περιχώρων). 

o Να είναι εγγεγραμμένοι ΦΟΙΤΗΤΕΣ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Ανώτερου ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 

 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι ο Σύλλογος αποτελεί κοινό επίτευγμα από εμάς κι 

εσάς για όλους και μόνον με την ενεργό συμμετοχή ΟΛΩΝ μπορεί να αναδειχθεί μέσα από την ΚΟΙΝΗ 

προσπάθεια προς όφελός μας! Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι τόσο ο Σύλλογος όσο και το ΔΣ, συγκεκριμένα, 
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αποτελούν μια παρέα ανοιχτή για ΟΛΟΥΣ, ως χώρος δημιουργικής ανταλλαγής ιδεών, αλλά και ευχάριστης 

συναναστροφής ΟΛΩΝ των μελών και φίλων μεταξύ τους. Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να 

συμμετάσχει ενεργά στον Σύλλογο ΝΑ ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΙ να έρθει σε επαφή μαζί μας, υποβάλλοντας την 

υποψηφιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. 

 

 Στη Γενική Συνέλευση, το ήδη υπάρχον Δ.Σ. του Συλλόγου θα παρουσιάσει και θα θέσει προς ψήφιση την 

αναθεώρηση του Καταστατικού του ΣΕΦΕΒ. Ο λόγος για τον οποίο κρίνεται απαραίτητη μια τέτοιου είδους 

αναθεώρηση, αφορά στον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ του Καταστατικού, ώστε να ανταποκρίνεται το μέγιστο δυνατό στις 

σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των μελών και των φίλων του. Οι προτεινόμενες αλλαγές παρουσιάζονται στο 

συνημμένο αρχείο που λαμβάνετε με το παρόν e-mail, με τίτλο „Statuten NEU“, τις οποίες μπορείτε να δείτε 

συγκριτικά με το ήδη υπάρχον Καταστατικό, το οποίο επίσης λαμβάνετε ως συνημμένο αρχείο με τον τίτλο 

„Statuten ALT“. 

Προς διευκόλυνσή σας, οι προτεινόμενες αλλαγές στο νέο Καταστατικό („Statuten NEU”) παρουσιάζονται 

τονισμένες με διαφορετικά χρώματα. Συγκεκριμένα: 

πράσινο  αλλαγές στη σύνταξη χωρίς αλλαγή του περιεχομένου 

κόκκινο  γενικές αλλαγές ή μερικές αλλαγές της παραγράφου 

κίτρινο  νεοεισαχθέντα στοιχεία 

μαύρο  μερικές διαγραφές στοιχείων 

DELETED  πλήρης διαγραφή στοιχείων/παραγράφου 

 

Οι γενικότερες αλλαγές συνοψίζονται ως εξής: 

 § 5.1 : Ο ορισμός των τακτικών και μη τακτικών μελών 

 § 12. 8c : Ο τρόπος ανάδειξης της εφορευτικής επιτροπής 

 § 12.8d : Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. 

Αναλυτικότερη παρουσίαση και συζήτηση των προτεινόμενων αλλαγών θα διεξαχθεί κατά τη Γενική Συνέλευση. 

Για απορίες και περαιτέρω διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail του ΣΕΦΕΒ.  

Επισήμανση: Οι προτεινόμενες αλλαγές και το Καταστατικό του ΣΕΦΕΒ οφείλει, σύμφωνα με τους νόμους της 

Αυστρίας, να είναι γραμμένο στα γερμανικά, και να κατατεθεί στην, και να εγκριθεί από τη Vereinspolizei.  

 

Με τη Γενική Συνέλευση και την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. ορίζεται η έναρξη του νέου έτους συμμετοχής στον Σύλλογο, 

η οποία κατοχυρώνεται με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, που ανέρχεται στο ποσό ύψους 10,00 €. Για τη 

συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες αποτελεί προϋπόθεση η καταβολή της προβλεπόμενης συνδρομής για το νέο 

έτος. Η συνδρομή μπορεί να καταβληθεί είτε κατά τη Γενική Συνέλευση είτε να κατατεθεί νωρίτερα και έως την 

Πέμπτη 19. Ιανουαρίου, ώρα 13.00 μμ., στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΕΦΕΒ με τα εξής στοιχεία: 

ERSTE BANK SPARKASSE – BLZ: 20111 

Konto-Nr.: 29367011700 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και τη στήριξή σας και με χαρά περιμένουμε να σας 

υποδεχτούμε στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, καλωσορίζοντας νέα και παλαιότερα μέλη . 

 

 

Με τιμή, 

εκ μέρους του Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ.Ε.Β. 

 

Βασίλειος Γιαλαματζάκης 

 

 

 

 


