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                                                                                                                          Πάτρα 28 Φεβρουαρίου 2018

                                                                                 Προς: Προεδρείο και Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. 
                                                                                            Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας

                                                                            Κοιν/ση: Σε όλα τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Θέμα: « Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου & Σύγκληση Τακτικής Γενικής εκλογοαπολογιστικής
              Συνέλευσης ».

Συνάδελφοι,  σύμφωνα με το άρθ. 13 παρ. 1 του καταστατικού της Ένωσης μας το Δ.Σ. συνεδριάζει
τακτικά  μια  φορά το  μήνα ενώ σύμφωνα με  το  άρθ.  15  παρ.  1  ο  πρόεδρος  του  Δ.Σ.  καταρτίζει  την
ημερησία  διάταξη  και  καλεί  σε  συνεδρίαση  το  Δ.Σ.  ή  αναβάλει  αιτιολογημένα  αυτή.  Για  τον  μήνα
Φεβρουάριο  δεν  έγινε  σύγκληση  διοικητικού  Συμβουλίου  παρ’  ότι  εκκρεμεί  η  σύγκληση
εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης.  

Επίσης επισημαίνουμε ότι:

 Σύμφωνα με το άρθ. 10 παρ. 3 η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. μέσα στο
πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Επίσης όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου η σύγκληση,
ο χρόνος ο τόπος και τα θέματα της Τακτικής Γενικής συνέλευσης, γίνονται γνωστά στα μέλη της
Ένωσης τουλάχιστον δέκα ( 10 ) ημέρες νωρίτερα. 

 Οι εκλογές προκηρύσσονται μέσα στον επόμενο μήνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε
δευτέρου έτους κατά την διαδικασία που προβλέπεται  στα άρθ. 18 και  19 του καταστατικού
κ.ο.κ.

Επειδή διαπιστώνουμε σοβαρή καθυστέρηση, καταθέτουμε το παρόν αίτημα για άμεση συνεδρίαση του
Δ.Σ. με θέμα τη σύγκληση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, την κατάρτιση του διοικητικού και
οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ., την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών
για  την  ανάδειξη  μελών  του  Δ.Σ.,  της  Ε.Ε.  και  αντιπροσώπων  της  Ένωσης  στη  δευτεροβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση που συμμετέχει. 

Με  δεδομένο  λοιπόν  τα  προαναφερόμενα  και  τα  ζητήματα  που  θα  δημιουργηθούν  από  περαιτέρω
καθυστέρηση,  ζητάμε  την  άμεση  σύγκληση  Δ.Σ.  με  θέμα  την  εξαγγελία  της  ετήσιας  γενικής
εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης. 

Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
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