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Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018
Προς: Όλα τα Μέλη της ΕΕΔΣΑ
Αγαπητά Μέλη της ΕΕΔΣΑ,
Σας υπενθυμίζουμε ότι, κατόπιν αναβολής της αρχικής προγραμματισμένης Γενικής
Συνέλευσης της ΕΕΔΣΑ, επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7.2. του Καταστατικού με
τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης.

την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:00 μ.μ.
στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Ακαδημίας 18, 1ος όροφος.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της τακτικής Γ.Σ.
1.

Γενική Ενημέρωση και Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. για την τρέχουσα θητεία

2.

Οικονομικός Απολογισμός της τρέχουσας θητείας του Δ.Σ.

3.

Έλεγχος και έγκριση λογοδοσίας του Δ.Σ. (§ 7.8 Καταστατικού).

4.

Συζήτηση επί της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕΔΣΑ και Προγραμματισμός
Ενεργειών για το 2018-2020 – Προτάσεις Μελών Γ.Σ.

5.

Εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και Ελεγκτικής
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και στην εκλογική
διαδικασία, έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Η ταμειακή
τακτοποίηση, μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία
υπάρχει δυνατότητα Ρύθμισης Οφειλών (για Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις), ως εξής:

Οφειλές συνδρομών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων (καταβολή και
ρύθμιση)
·
Για οφειλές της περιόδου των 2 τελευταίων ετών, καταβάλλεται
τουλάχιστον το 50% της οφειλής.
·
Για οφειλές περισσοτέρων ετών, θεωρείται ως ταμειακή τακτοποίηση η
καταβολή 40,00 € για φυσικά πρόσωπα και 150,00 € για τις επιχειρήσεις

Διευκρίνιση Διαδικασιών
Με βάση το άρθρο 7.4 του καταστατικού, υπάρχει η δυνατότητα ο κάθε
παριστάμενος στη ΓΣ να εκπροσωπεί άλλους δύο με απλή εξουσιοδότησή τους.
Στην εκλογική διαδικασία μπορεί να συμμετάσχει μη μέλος, εκπροσωπώντας:
έως 2 φυσικά πρόσωπα μέλη της ΕΕΔΣΑ
ή 1 εταιρεία μέλος της ΕΕΔΣΑ
κανένας ψηφοφόρος (μέλος ή εκπρόσωπος) δεν μπορεί να ψηφίσει πάνω από 3
φορές. 1 για τον εαυτό του (εφόσον είναι μέλος) και 2 από εκπροσωπήσεις
οι νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών θα εξουσιοδοτούν είτε 2 άτομα για να ψηφίσουν
είτε 1 για να ψηφίσει 2 φορές.

Με εντολή του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ

Ο Γεν. Γραμματέας

Καθ. Ανδρέας Ανδρεόπουλος

Δαμιανός Μπούρκας

