ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΕΠΕ
Φειδίου 14 ΑΘΗΝΑ 106 78 Τηλ.210-330.1814 Φαξ:210-382.4540

Αριθ. Πρωτ. 18901/ΕΓ/σβ
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Π Ρ Ο Σ Τις
Εταιρείες – Μέλη του ΣΑΤΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση του
ΣΑΤΕ.

Μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στον κλάδο των εργοληπτικών
επιχειρήσεων, το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ επεξεργάσθηκε σχέδιο νέου καταστατικού, το οποίο
τίθεται προς συζήτηση και έγκριση στην εν θέµατι Συνέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη
20/2/2008 και ώρα 11:30, στα Γραφεία του ΣΑΤΕ. Σε περίπτωση µη απαρτίας θα
πραγµατοποιηθεί στις 27/2/2008 στον ίδιο τόπο, ηµέρα και ώρα, αν δε και πάλι δεν
επιτευχθεί απαρτία θα γίνει την Τετάρτη 5/3/2008 και ώρα 12.00 το µεσηµέρι στο
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.
Με το τροποποιηµένο καταστατικό επιδιώκεται η απρόσκοπτη, οµαλή,
αντιπροσωπευτική και µε προοπτική λειτουργία του ΣΑΤΕ ως ισχυρό συνδικαλιστικό
όργανο έκφρασης των συµφερόντων όλων των εταιρειών, ανεξάρτητα τάξης και µορφής
(ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ). Η συµµετοχή όλων στην καταστατική συνέλευση είναι αναγκαία,
λόγω της µεγάλης σηµασίας της τροποποίησης του καταστατικού και για να υπάρχει
απαρτία θα πρέπει να παρίσταται το ½ τουλάχιστον του όλου αριθµού των οικονοµικά
τακτοποιηµένων τακτικών µελών του Συνδέσµου.
Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης είναι:
1.
Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης.
2.
Λογοδοσία ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα έτους 2007.
Εκτιµήσεις εξελίξεων για το άµεσο µέλλον από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Βλάχο.
3.
Έκθεση πεπραγµένων από τον Γενικό Γραµµατέα κ. Αθανάσιο Πιατίδη.
4.
Οικονοµικός απολογισµός έτους 2007 και προϋπολογισµός έτους 2008 από τον
Ταµία κ. ∆ηµήτριο Σακέλλιο.
5.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2007 – 31.12.2007.
6.
Τροποποιήσεις του υπάρχοντος Καταστατικού.
7.
Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεµάτων του κλάδου.
Οι εταιρείες εκπροσωπούνται στην παραπάνω συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 3
του ισχύοντος καταστατικού:
• Ανώνυµες εταιρείες από µέλος του ∆.Σ. ή στέλεχος της εταιρείας από το σύνολο
της βασικής στελέχωσης αυτής, όπως αυτή εµφανίζεται στην εν ισχύ βεβαίωση
εγγραφής της στο ΜΕΕΠ. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης της εταιρείας
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•

κατατίθεται απόσπασµα του αντίστοιχου πρακτικού, συνταγµένου σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο υπόδειγµα.
Εταιρείες περιορισµένης ευθύνης από το διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του, τον
οποίο ο διαχειριστής ορίζει µε ειδική εξουσιοδότηση του και βεβαίωση του γνήσιου
της υπογραφής του από αρµόδιο όργανο. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης
κατατίθεται το καταστατικό ή η παραπάνω ειδική εξουσιοδότηση.

Οι παραπάνω νοµιµοποιήσεις εκπροσώπων είτε θα κατατίθενται στη Γραµµατεία της
Συνέλευσης είτε µπορούν να σταλούν και µε fax στο Σύνδεσµο (210-3824540) µέχρι το
πρωί της ηµέρας διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Καταστατικής Συνέλευσης.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ. Π. ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝ. Α. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ
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