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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ:

Π Ρ Ο Σ Τις
Εταιρείες - Μέλη
του ΣΑΤΕ στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

«Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής
Μακεδονίας »

Συνάδελφοι,
Σε εκτέλεση απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ και σύµφωνα µε το άρθρο 3
του Κανονισµού Λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων, σας καλούµε σε

Περιφερειακή Συνέλευση του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής
Μακεδονίας, την Πέµπτη 11 Σεπτεµβρίου και ώρα 18.00, στην έδρα του Περιφερειακού

Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4 του Κανονισµού
Λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ, για την απαρτία της απαιτείται η παρουσία
τουλάχιστον του 50% των ενεργών εταιρειών – µελών. Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας
κατά την πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 12

Σεπτεµβρίου και ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο Domotel Les Lazaristes
(Κολοκοτρώνη 16, 54430, Θεσσαλονίκη). Για την απαρτία κατά την δεύτερη
συνεδρίαση απαιτείται η παρουσία του 30% των ενεργών εταιρειών - µελών.

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
1. Ενηµέρωση για την τρέχουσα επικαιρότητα - Συζήτηση για θέµατα που απασχολούν
τον κλάδο.
2. ∆ιεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Νέας Περιφερειακής Αντιπροσωπείας.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ σε περίπτωση κατά την οποία
η Περιφερειακή Συνέλευση προτείνει οµόφωνα όλα τα Μέλη των Περιφερειακών
Αντιπροσωπειών τότε αυτή η πρόταση θα υποβληθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ
προς έγκριση, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.5 του Κανονισµού Λειτουργίας των
Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ και το άρθρο 22.2.2 του Καταστατικού του ΣΑΤΕ.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων Περιφερειακών
Αντιπροσωπειών ώστε όλα τα Μέλη να προκύψουν µέσω της εκλογικής διαδικασίας,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του κανονισµού λειτουργίας των Περιφερειακών
Γραφείων ΣΑΤΕ.
Προκειµένου οι εταιρείες – µέλη του ΣΑΤΕ µε έδρα την Περιφέρεια της Κεντρικής Ελλάδας
να µπορούν να µετάσχουν στην εν θέµατι Περιφερειακή Συνέλευση θα πρέπει να έχουν
εξοφλήσει τις συνδροµές τους προς τον ΣΑΤΕ.
Κάθε εταιρεία - µέλος προκειµένου να µετάσχει στις Αρχαιρεσίες µπορεί να εκπροσωπείται
από µέλος του ∆.Σ. ή τον διαχειριστή ή στέλεχος της εταιρείας από το σύνολο της
στελέχωσης αυτής, όπως αυτή εµφανίζεται στην εν ισχύϊ βεβαίωση εγγραφής της στο
Μ.Ε.ΕΠ.
Στη Συνέλευση θα παραβρεθούν και µέλη του ∆Σ του ΣΑΤΕ.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,
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