
Αγαπητά μέλη και φίλοι του συλλόγου,  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 18 Δεκεμβρίου 2022, στις 16:00 στο Cafe Einstein 

(επάνω όροφο) θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποια απαραίτητα στοιχεία που 

αφορούν στην διαχείριση του συλλόγου. 

 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΦΕΒ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Στις εκλογές μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη αλλά μπορούν να ψηφίσουν μόνον τα 

μέλη που έχουν καλύψει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2022, ενώ δίνεται η 

δυνατότητα της επί τόπου εγγραφής και εξόφλησης την ημέρα των εκλογών για το έτος 2022.

  

  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 

Υποψήφιοι για το Δ.Σ. μπορούν αν είναι όσοι/όσες:  

• έχουν καλύψει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τα έτη 2021 και 2022,  

• είναι άνω των 18 ετών και  

• είναι σπουδαστές ή απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η διαδικασία των εκλογών συνοψίζεται ως εξής: συνάντηση, απολογισμός, κάλυψη 

εκκρεμοτήτων προηγούμενου ΔΣ, παρουσίαση νέων υποψηφίων, ψηφοφορία, εσωτερική 

ψηφοφορία, και κατόπιν ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

μπορείτε να στείλετε απο σήμερα και μέχρι τις 25/11/2022 στο office@sefev.at   

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΦΕΒ  

Προκειμένου να διευκολύνουμε την ενεργό συμμετοχή σας στο σύλλογο και υποστήριξη σας 

στο Δ.Σ, παρακάτω ακολουθεί μια γενική περιγραφή των αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ, 

καθώς και των γενικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου. Οι κύριες υποψήφιες θέσεις που 

συντελούν το Δ.Σ. του συλλόγου είναι:  

Πρόεδρος  

Αντιπρόεδρος  

Γραμματέας 

Ταμίας  

 

mailto:office@sefev.at


Οι ευθύνες μοιράζονται ισότιμα ανάμεσα στα μέλη και κατόπιν εσωτερικής συνεννόησης.  

 

Οι κυριότερες αυτών είναι οι παρακάτω:  

• φυσική εκπροσώπηση του ΣΕΦΕΒ σε επίσημες εκδηλώσεις της ελληνικής κοινότητας,  

• ενεργή αντιπροσώπευση του ΣΕΦΕΒ στις συνεδριάσεις της ΟΕΣΑ,  

• γενική συμμετοχή/βοήθεια στις εκδηλώσεις της κοινότητας,  

• διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 

• τακτική ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας και της σελίδας του ΣΕΦΕΒ στο facebook, 

• οργάνωση της μηνιαίας συνάντησης των μελών, 

• οργάνωση άλλων εκδηλώσεων. 

Σε αυτά προστίθενται ασφαλώς όλες οι πρωτοβουλίες και νέες ιδέες του εκάστοτε Δ.Σ.  

Έαν δεν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε ως μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνοντας μια από της 

υποψήφιες θέσεις, αλλά έχετε ιδέες και διάθεση να ασχοληθείτε με κάποια δραστηριότητα, 

μπορείτε να μας ενημερώσετε. Κάθε πρόταση είναι καλοδεχούμενη! 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

το ΔΣ 

 


