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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Π Ρ Ο Σ Τις Εταιρείες Μέλη ΣΑΤΕ

ΘΕΜΑ:

Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΣΑΤΕ για σύγκληση Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης – ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΣΧΕΤ.:

Η υπ’ αριθµ. 23651/22-7-2011/επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρείες Μέλη

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με την σχετική επιστολή σας ενηµερώναµε διεξοδικά για τους λόγους για τους οποίους το
∆.Σ. του ΣΑΤΕ θεωρεί ότι οι υφιστάµενες συνθήκες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη
σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου την οποία, και σύµφωνα µε τον
εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα των προβληµάτων αλλά και τις καταστατικές προβλέψεις
προσδιορίζαµε για τις 7 Σεπτεµβρίου 2011 (καταληκτική ηµεροµηνία).
Στην ίδια επιστολή το ∆.Σ. καλούσε τους Συντονιστές των Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ
στη σύγκληση τοπικών συνελεύσεων, για συζήτηση, προετοιµασία και υποβολή προτάσεων
καθώς και όλα τα µέλη του ∆.Σ., των λοιπών Οργάνων του Συνδέσµου και των
Περιφερειακών Αντιπροσωπειών καθώς και τους εκπροσώπους όλων των Εταιρειών Μελών
να προβούν σε γραπτές προτάσεις µέχρι και την ∆ευτέρα 08 Αυγούστου 2011 προκειµένου
να προκύψει έγκαιρα και σύµφωνα µε το καταστατικό η Ηµερήσια ∆ιάταξη και, κυρίως,
προκειµένου να γίνει ουσιαστική, παραγωγική και δηµοκρατική συζήτηση.
Ωστόσο από τον διάλογο που µέχρι και σήµερα έχει αναπτυχθεί διαπιστώνεται ότι το ως άνω
χρονικό διάστηµα είναι ιδιαιτέρως περιορισµένο για την επαρκή ανάπτυξη των σηµαντικών
ζητηµάτων που απασχολούν τον κλάδο.
Για αυτό το λόγο αυτό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ οµόφωνα αποφάσισε να
µεταθέσει τις σχετικές ηµεροµηνίες ώστε η έκτακτη γενική συνέλευση να
πραγµατοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου - καταληκτική ηµεροµηνία (Σχετική πρόσκληση
θα σας αποσταλεί, σύµφωνα και µε τις καταστατικές προβλέψεις).
Το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ καλεί τα µέλη του να συµµετέχουν ενεργά στον προπαρασκευαστικό
διάλογο µέσω της κατάθεσης των απόψεών τους.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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