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Πρόσκληση για την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής και Εκλογικής Γενικής
Συνέλευσης του Συνδέσµου

Σύµφωνα µε το Άρθρο 24 του Καταστατικού του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών
Εταιρειών - ΣΑΤΕ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ:
Α.

Προσκαλεί τα Τακτικά Μέλη του Συνδέσµου σε Ετήσια Τακτική και Εκλογική
Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη 04.03.2015 και ώρα 10.00 π.µ. στα
Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ. Για την απαρτία απαιτείται παρουσία του ενός δευτέρου
(1/2) τουλάχιστον του όλου αριθµού των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών
µελών του Συνδέσµου.
Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική
Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 11.03.2015 στον ίδιο τόπο και ώρα. Για την
απαρτία κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου (1/3)
τουλάχιστον του όλου αριθµού των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών του
Συνδέσµου.
Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας και κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, η Γενική
Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 18.03.2015 και ώρα 10:00 π.µ. στο
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστηµίου 52, Αθήνα). Για την επίτευξη απαρτίας
κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση αρκεί οποιοσδήποτε αριθµός παρόντων οικονοµικά
τακτοποιηµένων τακτικών µελών του Συνδέσµου.

Β.

Καθορίζει τα ακόλουθα θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών.
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Έλεγχος νοµιµότητας και ανακήρυξη υποψηφίων
από την Εφορευτική Επιτροπή. Προσδιορισµός Χρόνου Έναρξης και Χρόνου Λήξης
Αρχαιρεσιών.
3. Απολογισµός και λογοδοσία για τη δραστηριότητα του απερχόµενου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για το έτος 2014 µέχρι τη λήξη της θητείας του. Εκτιµήσεις εξελίξεων
για το άµεσο µέλλον από τον Πρόεδρο κ. Ζαχαρία Αθουσάκη.
4. Έκθεση πεπραγµένων από τον Γενικό Γραµµατέα κ. ∆ηµήτρη Κωνσταντινίδη.
5. Οικονοµικός απολογισµός έτους 2014 και προϋπολογισµός έτους 2015 από τον
Ταµία κ. ∆ηµήτριο Σακέλλιο.
6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2014 – 31.12.2014.
7. Έγκριση πεπραγµένων και απολογισµού οικονοµικής διαχείρισης για το ίδιο
διάστηµα. Έγκριση προϋπολογισµού για το έτος 2015 και απαλλαγή των µελών
της απερχόµενης διοίκησης από την ευθύνη τους.
8. Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεµάτων του κλάδου (Εξελίξεις επί των
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων περί ΜΕΕΠ, Ανάθεσης & Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων,
κλπ.)
9. ∆ιεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συµβουλίου.
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Γ.

Καθορίζει, σύµφωνα µε το Άρθρο 28 παράγραφος 6.1 του εν ισχύϊ Καταστατικού,
ως τόπους διεξαγωγής της ψηφοφορίας το ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
(Πανεπιστηµίου 52, Αθήνα), καθώς και τις έδρες των Περιφερειακών
Γραφείων του ΣΑΤΕ ήτοι, στη Θεσσαλονίκη, διεύθυνση Γ. Τσόντου 27 - 29, στη
Λάρισα, διεύθυνση ∆ευκαλίωνος 12, στην Πάτρα, διεύθυνση Πλ. Γεωργίου Α' 7, στο
Ηράκλειο, διεύθυνση Ταγµ. Τζουλάκη 3, και στην Κοζάνη, διεύθυνση Σωκρ.
Μπλιούρα 3. Ειδικά όσον αφορά το Περιφερειακό Γραφείο Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, λόγω της πρόσφατης ίδρυσής του και της µη εισέτι
εγκατάστασης των γραφείων του σε συγκεκριµένη διεύθυνση στην πόλη της
Κοµοτηνής, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συσκέψεων του ΤΕΕ Περιφερειακό Τµήµα Θράκης, Παρνασσού 6, Κοµοτηνή.

Επιπλέον ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και τον τρόπο εκλογής των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου, σας τονίζουµε τα ακόλουθα:
∆.

Εκπροσώπηση εταιρειών – µελών κατά τη Γενική Συνέλευση.
Οι εταιρείες εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ισχύοντος καταστατικού. Προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος
είναι η προηγούµενη προσκόµιση και κατάθεση στα αρµόδια όργανα του Συνδέσµου
των ως αναφερόµενων στο άρθρο 3 νοµιµοποιητικών εγγράφων (βλ. και
επισυναπτόµενο Υπόδειγµα Α για τις Α.Ε.) Οι παραπάνω νοµιµοποιήσεις
εκπροσώπων είτε θα κατατίθενται στη Γραµµατεία της Συνέλευσης είτε µπορούν να
σταλούν και µε fax στον Σύνδεσµο (210-3824540) µέχρι το πρωί της ηµέρας
διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής και Εκλογικής Συνέλευσης.

Ε.

Εκλογή Οργάνων ΣΑΤΕ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν ισχύϊ Καταστατικού, µε τις αρχαιρεσίες που
προκηρύσσονται θα αναδειχθούν δεκατρία (13) τακτικά µέλη για τη συγκρότηση του
νέου ∆Σ, καθώς και τα αναπληρωµατικά τους (όλοι οι µη εκλεγέντες υποψήφιοι θα
ανακηρυχθούν αναπληρωµατικά µέλη του ∆Σ), τρία (3) τακτικά και τρία (3)
αναπληρωµατικά µέλη για τη συγκρότηση της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς
και πέντε (5) τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη για τη συγκρότηση του νέου
Πειθαρχικού Συµβουλίου.

ΣΤ.

Αιτήσεις Υποψηφιότητας
Σύµφωνα µε το Άρθρο 28 παράγραφος 2.β του εν ισχύϊ Καταστατικού προβλέπεται
ότι οι ενδιαφερόµενοι για υποψηφιότητα στα όργανα του Συνδέσµου (∆ιοικητικό
Συµβούλιο, Πειθαρχικό Συµβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή) πρέπει το αργότερο
µέχρι την Τρίτη 24.02.2015, να υποβάλουν εγγράφως προς τα Κεντρικά Γραφεία
του Συνδέσµου:
• Για ανώνυµη εταιρεία δήλωση υποψηφιότητας µέλους ∆.Σ. της εταιρείας - µέλους
του Συνδέσµου συνοδευόµενη από σχετική απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας –
µέλους στην οποία ανήκει ο υποψήφιος, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο
Υπόδειγµα B.
• Για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δήλωση υποψηφιότητας του διαχειριστή
συνοδευόµενη από απόφαση σύµφωνη µε το καταστατικό της.
• Για οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία εάν ο υποψήφιος είναι και διαχειριστής
της εταιρείας, αρκεί η υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητας ενώ εάν ο
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υποψήφιος είναι απλώς οµόρρυθµος εταίρος, χωρίς να κατέχει και την ιδιότητα
του διαχειριστή, η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται και από απόφαση του
διαχειριστή.
Τονίζεται ότι:
• Υποψηφιότητες που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία δεν θα
γίνουν δεκτές.
• Αποκλείονται υποψηφιότητες περισσότερες του ενός προσώπων ανηκόντων στην
ίδια εταιρεία.
Ζ.

∆ικαίωµα Ψήφου
Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 παράγραφος 3.2 του εν ισχύϊ Καταστατικού τακτικά µέλη τα
οποία εγγράφονται στον Σύνδεσµο κατά το χρονικό διάστηµα που αρχίζει τριάντα
(30) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την πρώτη συνεδρίαση της
τακτικής και εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει µε την ολοκλήρωσή της και την
εκλογή του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συνδέσµου
δεν έχουν δικαίωµα ψήφου κατά την ως άνω τακτική και εκλογική Γενική Συνέλευση
και τις διενεργούµενες σ’ αυτήν αρχαιρεσίες.

Η.

∆ιάφορες επισηµάνσεις
Ζητείται από τις εταιρείες – µέλη που δεν έχουν ακόµη εξοφλήσει τις
οικονοµικές τους οφειλές να τακτοποιήσουν άµεσα τις οφειλές τους στα Κεντρικά
Γραφεία του Συνδέσµου, ώστε να µπορούν να µετάσχουν στην εν θέµατι Γενική
Συνέλευση. Οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά µέλη του Συνδέσµου για τη
συµµετοχή στην εν θέµατι Γενική Συνέλευση, θεωρούνται τα µέλη που έχουν
εξοφλήσει τις συνδροµές τους µέχρι και το πρώτο (1ο) εξάµηνο του 2015.
Το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί υποχρέωσή του να τονίσει την ανάγκη
της παρουσίας σας στην ως άνω Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

Συν.: ∆ύο (2)Υποδείγµατα – Σχέδια Πρακτικών ∆ιοικητικών Συµβουλίων
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