Θεζζαινλίθε, 30-9-2019
Αξ.Πξ.:9486

Πξνο: Όια ηα ζσκαηεία κέιε ηεο Πακπνληηαθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδνο

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Πακπνληηαθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδνο (Π.Ο.Δ) θαιεί
ζύκθσλα κε ην άξζξν 28 θαη επόκελα ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηα κέιε ζε ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε
(Σπλέδξην Αληηπξνζώπσλ) ζηηο

17 Ννεκβξίνπ 2019, εκέξα Κπξηαθή

ζηελ Θεζζαινλίθε

(Αίζνπζα Δθδειώζεσλ Δ.Π.Α.Λ. Δπόζκνπ, Σκύξλεο 90, Δύνζκνο) κε ζέκαηα:
1)Δθινγή Πξνέδξνπ, Γξακκαηέα ηεο Σπλειεύζεσο θαη 5κεινύο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο .
2)Λνγνδνζία Απεξρόκελνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
3)Έθζεζε Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο .
4)Σπδήηεζε επί ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ηεο ινγνδνζίαο ηνπ Γ.Σ .
5)Απόθαζε γηα ηελ απαιιαγή ή κε ηνπ Γ.Σ από θάζε επζύλε .
6)Αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γ.Σ θαη εμειεγθηηθή ο επηηξνπήο.
Ώξα έλαξμεο Σπλέιεπζεο 10:30π.κ -

Ώξα ιήμεο ςεθνθνξίαο 7 κκ.

Σε πεπίπηυζη μη απαπηίαρ η Γενική Σςνέλεςζη θα επαναληθθεί ζηιρ 24
Νοεμβπίος 2019 ζηον ίδιο ηόπο, με ηα ίδια θέμαηα και ηιρ ίδιερ ώπερ έναπξηρ και λήξηρ .

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο (εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη - λνκηκνπνίεζε αληηπξνζώπσλ)ζηε Γεληθή
Σπλέιεπζε ηεο 17εο Ννεκβξίνπ ή 24εο Ννεκβξίνπ 2019.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Σπλεδξίνπ Αληηπξνζώπσλ (Γεληθή Σπλέιεπζε)
έρνπλ νη αληηπξόζσπνη ησλ ζσκαηείσλ κειώλ ηεο Π.Ο.Δ, πνπ ε αίηεζή ηνπο γηα εγγπαθή έσει
εγκπιθεί έξι μήνερ ηοςλάσιζηον ππιν από ηην ζςνέλεςζη.
Κάζε ζσκαηείν ζπκκεηέρεη ζηελ εθινγναπνινγηζηηθή ζπλέιεπζε κε δύν αληηπξνζώπνπο
ηνπ. Ο έλαο ζα είλαη ν Πξόεδξνο ή ν λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ ή νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γ.Σ
ηνπ ζσκαηείνπ νξηδόκελν από ην Γ.Σ . Ο άιινο κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν
από ην Γ.Σ κέινο ηνπ ζσκαηείνπ.

Τα ζσκαηεία πνπ ζηελ ηειεπηαία εθινγναπνινγηζηηθή

ζπλέιεπζή ηνπο ςήθηζαλ πάλσ από 300 κέιε

δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα

εθινγναπνινγηζηηθά Σ.η.Α θαη κε ηξίην αληηπξόζσπό ηνπο.
Γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ αληηπξνζώπσλ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη θσηνηππίεο από ην
πξσηόηππν :
Α)Τνπ πξαθηηθνύ θαηάξηηζεο ηνπ Γ.Σ ζε ζώκα .
Β)Πξαθηηθό ηνπ Γ.Σ δηνξηζκνύ ησλ αληηπξνζώπσλ
Γ)Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο θαη ηξίηνπ αληηπξνζώπνπ,

αληίγξαθν πξαθηηθνύ ηεο

εθνξεπηηθήο επηηξνπήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν αξηζκόο ησλ ςεθηζάλησλ θαηά ηελ
ηειεπηαία εθινγναπνινγηζηηθή ζπλέιεπζε.
Η

αλαγλώξηζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ αληηπξνζώπνπ ζα γίλεηαη κε επίδεημε δειηίνπ

αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή άιιν επίζεκν παξαζηαηηθό πνπ ζα θέξεη ηελ θσηνγξαθία ηνπ.
Παξαθαινύληαη νη δηνηθήζεηο ησλ ζσκαηείσλ λα δηαβηβάζνπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά
ζηελ έδξα ηεο Π.Ο.Δ ηο απγόηεπο μέσπι ηην 10η Νοεμβπίος και ώπα 15.00, ώζηε λα δνζεί ε
δπλαηόηεηα

ζηελ γξακκαηεία λα πξνβεί ζηνλ απαηηνύκελν έιεγρν θαη

ζηε ζύληαμε ησλ

ζρεηηθώλ θαηαιόγσλ ησλ αληηπξνζώπσλ.
Γηα ην 19κειέο Γ.Σ ηεο Π.Ο.Δ ζα εθιεγνύλ ηα 14 κέιε από ην Σπλέδξην ησλ
Αληηπξνζώπσλ(Γεληθή Σπλέιεπζε), αθνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ Καηαζηαηηθνύ νη
Πξόεδξνη ησλ πέληε Πεξηθεξεηαθώλ Σπκβνπιίσλ ησλ Σ.Πν.Σ. , πνπ ζα έρνπλ ήδε εθιεγεί,
ζπκκεηέρνπλ, ιόγσ ηνπ αμηώκαηόο ηνπο , ζην ΓΣ ηεο Π.Ο.Δ. . Η εθινγή ησλ ππνινίπσλ 14
κειώλ ηνπ Γ.Σ γίλεηαη κε εληαίν ςεθνδέιηην θαη κπζηηθή ςεθνθνξία.

Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη έρνπλ κόλν αληηπξόζσπνη πνπ κεηέρνπλ λνκίκσο ζην Σπλέδξην.
Τα κέιε

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

εθιέγνληαη θαηά ζεηξά επηηπρίαο ζε ζηαπξνύο

πξνηηκήζεσο. Κάζε αληηπξόζσπνο έρεη δηθαίσκα λα ζέζεη κέρξη 7 ζηαπξνύο πξνηηκήζεσο
γηα ην Γ.Σ θαη κέρξη δύν ζηαπξνύο γηα ηελ εμειεγθηηθή επηηξνπή.
Οι ςποτηθιόηηηερ για ηα όπγανα ηηρ Π.Ο.Ε (Διοικηηικό Σςμβούλιο, Εξελεγκηική
Επιηποπή) ππέπει να ςποβληθούν ηο απγόηεπο έυρ και ηην 10η Νοεμβπίος 2019 , ώζηε
λα δηεπθνιπλζεί ε δηνίθεζε ζην έξγν ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ησλ αξραηξεζηώλ.
Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ζπληζηάηαη θαη ε νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε ησλ κειώλ. (Γηθαίσκα
εγγξαθήο 50,00 επξώ θαη εηήζηα ζπλδξνκή 50,00 επξώ).
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζε επηηξέπεηαη κέρξη
θαη ηελ έλαξμε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο .
Τα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ αληηπξνζώπσλ ζα βαξύλνπλ ηα ζσκαηεία πνπ εθπξνζσπνύλ .
Παξαθαινύληαη όια ηα ζσκαηεία κέιε θαη νη αληηπξόζσπνη πνπ ζα νξίζνπλ,

λα είλαη

παξόληεο θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ώξα έλαξμε ηεο ζπλέιεπζεο (17 Ννεκβξίνπ ή 24
Ννεκβξίνπ εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 10.30 π.κ) .

Ο Πξόεδξνο

Χξήζηνο - Γεκήηξηνο Τνπαιίδεο

Με εθηίκεζε
Γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο

Παύινο Γαιεγαιίδεο

