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Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 6

ΠΡΟΣ: Εκλέκτορες ΠΟΕΟ

ΚΟΙΝ: Κλάδος

ΘΕΜΑ : Τακτική Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας

Στις 22 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 έως 17:00 ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας
καλεί τους εκλέκτορες της Ομοσπονδίας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη στην οδό Αριστοτέλους 27, που θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική
Συνέλευση της Ομοσπονδίας. σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.1712/87 και τα άρθρα
11,15,16,17,18,19,22,32 του καταστατικού της.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ημέρα Σάββατο 22/02/2020
10:00 – 10:30 Προσέλευση.
10:30 – 10:45 Θέμα 1ο : Εκλογή προεδρείου ( Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ψηφολέκτη).
10:45 – 11:00 Ενημέρωση από εταιρεία ALFAKOM για αντιμετώπιση κλοπής εκπαιδευτικών
οχημάτων.
11:00 – 11:15 Θέμα 2ο : Κοπή πίτας.
11:15 – 12:45 Θέμα 3ο : Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημέρωση μελών, για τα
πεπραγμένα και τα προβλήματα του κλάδου.
Θέμα 4ο : Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός του χρόνου που πέρασε,
προϋπολογισμός του νέου χρόνου.
Θέμα 5ο : Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
12:45 – 12:55 Θέμα 6ο : Καθορισμός διαδικασίας χρόνος ομιλητών.
12:55 – 14:15 Θέμα 7ο : Κριτική, συζήτηση, προτάσεις ομιλητών.
14:15 – 15:00 Θέμα 8ο : Δευτερολογία μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
15:00 – 15:00 Θέμα 9ο : Εκλογή εφορευτικής επιτροπής δια ανατάσεως της χειρός.
15:00 – 15:30 Θέμα 10ο : Ψηφοφορίες επί των πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου.
15:30 – 17:00 Θέμα 11ο : Εγγραφή ομιλητών και ομιλίες για προτάσεις επί του νέου νομοσχεδίου
που θα αντικαταστήσει την Υ.Α 50984.
17:00 Τέλος της Γενικής Συνέλευσης
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Απαραίτητος όρος και προϋπόθεση συμμετοχής των αντιπροσώπων των μελών
σωματείων, είναι η εκπλήρωση όλων των Οικονομικών υποχρεώσεων των μελών σωματείων, που
αντιπροσωπεύουν, προς την Ομοσπονδία, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (καταστ. Άρθρο 8,
παρ. 1 και 2 και Άρθρο 11, παρ. 6, 7,και 8).
2. Κατά τη συνεδρίαση απαγορεύεται η συζήτηση άλλων θεμάτων, πλην εκείνων της
ημερησίας διάταξης.
3. Για να ληφθεί απόφαση, και ως απαρτία, θεωρείται η παρουσία στη ΓΣ του 1/2
τουλάχιστον των αντιπροσώπων των Οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων. Η εξόφληση
μπορεί να γίνει μέχρι και της ημερομηνίας της ΓΣ και πριν την έναρξή της ΓΣ. (καταστ. Άρθρο 16, και
άρθρο 5, παρ. 4 του ν.1712/87 ).
4. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση, η ΓΣ συνέρχεται επαναληπτικά,
χωρίς άλλη διατύπωση, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η
παρουσία του 1/4 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων. Αν δεν
υπάρξει και κατά τη δεύτερη σύγκληση απαρτία, η ΓΣ συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, την ίδια
ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποίαν είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός
οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων (καταστ. άρθρο 16 και, ν.1712/87 άρθρο 5, παρ.
4) . Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους αλλάξει ο τόπος ή ο χρόνος της ΓΣ , οι αντιπρόσωποι θα
ενημερωθούν έγκαιρα από την Ομοσπονδία.
5. 0 χρόνος ομιλίας των ομιλητών θα καθορισθεί από το Προεδρείο της Γ.Σ.
6. Τα επίτιμα μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να παρίστανται, να έχουν λόγο, να
εκλέγονται στο Προεδρείο της, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου (καταστ. Άρθρο 11, παρ. 9).
7. Αντιπρόσωποι Σωματείου, θεωρούνται εκείνοι που έχουν εκλεγεί κατά τις
τελευταίες εκλογές του Σωματείου μέλους. Μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας, που δεν έχουν εκλεγεί
κατά τις τελευταίες εκλογές του Σωματείου τους Αντιπρόσωποι, διατηρούν το αξίωμά τους στο
ΔΣ, μέχρι τις επόμενες εκλογές της Ομοσπονδίας, αλλά δεν έχουν ψήφο κατά τη ΓΣ.
8. Κατά τη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού και του
ν.1712/87, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Παρακαλούνται οι κ.κ. Αντιπρόσωποι, για την πιστή τήρηση των χρόνων του προγράμματος
εργασιών της ΓΣ, για να δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουν οι Συνάδελφοι για περισσότερο χρόνο
ώστε να μας αναλύσουν το σκεπτικό των προτάσεων τους..

Για το Δ.Σ.

Ηλιάδης Διαμαντής
Πρόεδρος

Χαρμπής Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας

