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Αθήνα, Aπρίλιος 2018
Α.Π.: ….
ΠΡΟΣ
Όλα τα Μέλη του Σωματείου
ΘΕΜΑ: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και Αρχαιρεσίες
Αγαπητά μέλη,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποφάσισε, ενεργώντας σύμφωνα με τα άρθρα 22
και 23 του Καταστατικού μας, να συγκαλέσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών στις 22 Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 17.00 μ.μ , ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 8,
Ιστορικό κέντρο Αθήνας (στάση μετρό ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ) με θέματα της ημερήσιας
διάταξης τα ακόλουθα:
Ανάγνωση Καταστατικού
Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ. 20…
Προγραμματισμός Στόχων 20…
Συζήτηση και ενημέρωση για θέματα εργασίας, αναγνώρισης πτυχίου, ταμεία.
5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής
Επιτροπής για την διετία …..
1.
2.
3.
4.

Όποια από τα μέλη θέλουν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την εκλογή Προέδρου,
μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής να συμπληρώσουν
και να αποστείλουν την αντίστοιχη αίτηση στην Σαπουνάκη Χριστίνα – Σημίτου 5–
Πειραιάς – ΤΚ 18539 έως τις .. Απριλίου 2018. Αιτήσεις για υποψηφιότητα δεν θα
γίνουν δεκτές εκείνη την ημέρα γιατί τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι έτοιμα από την
προηγούμενη των εκλογών.
Παρακαλούνται τα μέλη που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες να καταβάλουν τα αντίστοιχα ποσά
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Επίσης, όσοι χρωστούν στην γραμματέα κάποια από τα δικαιολογητικά (αντίγραφο
πτυχίου, ώρες πρακτικής, κτλ) να τα παραδώσουν την ημέρα της γενικής συνέλευσης.
Στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί η γραμματεία από τις 17:00 έως
17:30 μ.μ για να δηλώσετε την παρουσία σας, να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας στο
βιβλίο μητρώου μελών, να τακτοποιήσετε τυχόν οικονομικές οφειλές, να παραδώσετε
τα αντίγραφα των εντύπων που χρειάζονται για την εγγραφή μέλους. Είναι απαραίτητο
να περάσετε όλοι πρώτα από τη γραμματεία για να διευθετήσετε αυτές τις εκκρεμότητες.
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Η γραμματεία δεν θα λειτουργήσει πέραν αυτής της ώρας γιατί θα ξεκινήσει η
διαδικασία της Γ.Σ. Παρακαλούμε να μην αργήσετε στην προσέλευση σας γιατί
καθυστερείτε τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης.
Εάν δεν υπάρξει η προβλεπόμενη απαρτία στις……., ήτοι σε περίπτωση που δεν θα
είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και δεν
υπάρχουν αιτήσεις για υποψηφιότητα, τότε χωρίς άλλη ειδοποίηση θα
προχωρήσουμε στην διάλυση του Σωματείου όπως συζητήθηκε στην
προηγούμενη Γενική Συνέλευση.
Τα ζητήματα που μας απασχολούν επηρεάζουν άμεσα τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, τις
προοπτικές και το μέλλον της σταδιοδρομίας μας.
Η ενεργή συμμετοχή σας στις συζητήσεις και οι από κοινού αποφάσεις θα στηρίξουν τις
ενέργειες του νέου Δ.Σ. και θα ισχυροποιήσουν το χαρακτήρα του Σωματείου.
Η συμμετοχή και η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε
τις ιδέες και προτάσεις σας.

Σημειώνουμε πως δε θα γίνει άλλη ειδοποίηση για τη Γενική Συνέλευση.
Σας περιμένουμε όλους.
Η γραμματέας
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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