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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΟ) ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2016
Συνάδελφοι Αντιπρόσωποι,
Σύμφωνα με τις κείμενες καταστατικές διατάξεις, το Δ.Σ. του Ταμείου, με
απόφασή του που λήφθηκε κατά τις συνεδριάσεις του στις 10 -13 Ιουνίου 2016,
σας καλεί να πάρετε μέρος στις εργασίες της τακτικής (Απολογιστικής και
Καταστατικής) Γενικής Συνέλευσης που θα συνεδριάσει την Κυριακή 26
Ιουνίου, μέρα Κυριακή και ώρα 09:00 στην αίθουσα Συνεδρίων του
Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, τέρμα Σίνα και Δαφνομήλη 1Α , Αθήνα,
προκειμένου να γίνει συζήτηση και ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι
θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Προσέλευση Συνέδρων: 09:00΄-10:00΄
Εκλογή Προεδρείου-Συγκρότηση Γ.Σ. σε σώμα: 10:00΄
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1) Νομιμοποίηση Αντιπροσώπων
2) Διοικητικός Απολογισμός
3) Οικονομικός Απολογισμός (Ισολογισμός, Οικονομικές Καταστάσεις και
Αποτελέσματα Χρήσεως οικονομικού έτους 2015)-Απαλλαγή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημίωσης
4) Προϋπολογισμός (τρέχοντος οικονομικού έτους, δηλ. 2016)
5) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής-Απαλλαγή των μελών την Ελεγκτικής Επιτροπής
από πάσης ευθύνης αποζημίωσης
6) Συζήτηση και κριτική για τη λογοδοσία Δ.Σ. (θέματα ημερήσιας διάταξης 2-5)
7) Έγκριση (με φανερή ψηφοφορία):
(α)Του Διοικητικού Απολογισμού (ως άνω)
(β)Του ως άνω Οικονομικού Απολογισμού (Ισολογισμού, Οικονομικών
Καταστάσεων και Αποτελεσμάτων Χρήσεως) και Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

(γ) Του Προϋπολογισμού (ως άνω)
(δ) Της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και Απαλλαγή των μελών της από
κάθε ευθύνη αποζημίωσης
8) Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού: Προοίμιο, 8, 16, 39, 44, 45, 47, 49,
51, 53, 54, 63, 66, 77 και Πίνακας Παροραμάτων.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σημειώσεις:
 Στο υπόγειο της αίθουσας εξασφαλίσαμε Parking αυτοκινήτων.
 Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν καλύπτει τα οποιαδήποτε έξοδα για την έλευση των
αντιπροσώπων στην Γ.Σ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26-06-2016
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Κ.ΛΠ.
 Το άρθ. 12 παρ. 3 ισχύοντος καταστατικού μας ορίζει τα εξής:
«Παραιτήσεις τακτικών Αντιπροσώπων (Συνέδρων) επιτρέπονται μέχρι
και την προηγούμενη ημέρα από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. Οι παραιτήσεις
πρέπει να υποβάλλονται γραπτά στο Δ.Σ. του ταμείου και δεν
ανακαλούνται. Το Δ.Σ. προβαίνει αμέσως σε αντικατάσταση των
παραιτηθέντων Συνέδρων με βάση τα στοιχεία τακτικών και
αναπληρωματικών Συνέδρων που του έχουν γνωστοποιήσει οι
συνδικαλιστικές και συνταξιουχικές οργανώσεις κ.λπ.
 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ.ΛΠ.
 Όσοι Αντιπρόσωποι δεν μας έχετε στείλει μέχρι τώρα την ατομική
Δήλωση Συμμετοχής σας στη Γ.Σ. της 26ης Ιουνίου, μόλις πάρετε την
παρούσα πρόσκληση α) Να ελέγξετε τον προγραμματισμό σας και να
διαπιστώσετε (βάσει του προγραμματισμού αυτού) αν είστε βέβαιος ή
σχεδόν βέβαιος ότι θα πάρετε μέρος στις εργασίες της Γ.Σ. στις 26-062016 ή διαβλέπετε ότι το πιθανότερο είναι να κωλύεστε (για οποιοδήποτε
λόγο, π.χ. κανονική άδεια ή απουσία από την Αθήνα τη συγκεκριμένη
ημερομηνία κ.λπ.) Σ’ αυτή τη δεύτερη περίπτωση να ενεργήσετε άμεσα
και να υποβάλετε γραπτά με FAX ή MAIL κ.λπ. τη Δήλωση Αποχής σας
από τη Γ.Σ. της 26ης Ιουνίου στην οποία θα δηλώνεται και η παραίτησή
σας από το αξίωμα του Αντιπροσώπου, προκειμένου το Ταμείο να
φροντίσει για τη νόμιμη αντικατάστασή σας.
 Εσωκλείονται και έντυπα Δήλωση Συμμετοχής ή ΑποχήςΠαραίτησης για την ανάλογη χρησιμοποίησή τους.
 Θερμότατη παράκληση: Όσοι Αντιπρόσωποι θεωρείτε βέβαιη ή
σφόδρα πιθανή την απουσία σας από τη Γ.Σ. να υποβάλετε άμεσα τις
Δηλώσεις Αποχής - Παραίτησης, για να μπορέσουμε να μεριμνήσουμε
για την έγκαιρη αντικατάστασή σας και να ενημερώσουμε έγκαιρα τον
αντικαταστάτη σας.

 Όσοι Αντιπρόσωποι έχετε ήδη στείλει στο Ταμείο τις
δηλώσεις συμμετοχής σας στη Γ.Σ. της 26ης Ιουνίου
είτε απευθείας είτε μέσω του Συλλόγου σας δεν θα μας
στείλετε οποιοδήποτε έντυπο.


 Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1» παρέχεται προσωπική ενημέρωση για τα
μέχρι σήμερα στο αρχείο μας στοιχεία για τη συμμετοχή
 υφιστάμενα
μα.
σας ή αποχή σας στις/από τις εργασίες της Γ.Σ. της 26-06-2016.

2. ΕΚΔΟΣΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΣΥΝΕΔΡΟΥ) ΓΙΑ ΕΥΧΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αντικατάστασης
Αντιπροσώπων θα σας αποσταλούν ταχυδρομικά, με BUSINESS EXPRESS, στις
διευθύνσεις κατοικιών σας, κάρτες Αντιπροσώπου (Συνέδρου), ως εξής:
α) κίτρινου χρώματος, για όλους τους Αντιπροσώπους-ενεργούς
ασφαλισμένους του ταμείου που ορίστηκαν από τις οικείες συνδικαλιστικές
τους οργανώσεις και
β) πορτοκαλί χρώματος για όλους τους Αντιπροσώπους-μέλη του ταμείου
είτε αυτοί ορίστηκαν από τις οικείες συνταξιουχικές οργανώσεις είτε από τους
συνταξιούχους-μέλη του ταμείου με ατομικές δηλώσεις-εξουσιοδοτήσεις των
μελών.
Όσοι λάβετε τις κάρτες Αντιπροσώπου να τις φυλάξετε προσεκτικά και να τις
έχετε οπωσδήποτε μαζί σας τη μέρα και ώρα που θα προσέλθετε στο χώρο
(αίθουσα) που θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. Είναι αυτονόητο ότι οφείλετε να
φέρετε επίσης μαζί σας και το δελτίο ταυτότητάς σας.

3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΜΑΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Γ.Σ.
 Αποφασίστηκε η λήψη των ίδιων ακριβώς μέτρων που ίσχυσαν και για τις
διαδικασίες παλαιότερων Γ.Σ. (π.χ. για τον έλεγχο της ταυτότητας των
εισερχομένων, βάσει και της ονομαστικής κάρτας Αντιπροσώπου, την πιθανή
παρουσία ιδιωτικής μηχανογραφικής εταιρείας για τον απαραίτητο
ηλεκτρονικό έλεγχο των διαφόρων στοιχείων, την παρουσία λειτουργών της
ΕΛ.ΑΣ. ή υπαλλήλων ιδιωτικής εταιρείας περιφρούρησης κ.λπ.).
 Εξουσιοδοτήθηκαν, από το Δ.Σ., ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο
Ταμίας του Δ.Σ., όπως, ενεργούντες από κοινού, διαμορφώσουν και
καθορίσουν τα τελικά ληφθησόμενα οργανωτικά μέτρα και όλα τα σχετιζόμενα
με αυτά συναφή ζητήματα, κατά την κρίση τους.
 Η βιντεοσκόπηση των εργασιών της Γ.Σ. θα επιτραπεί μόνο μετά από
συναίνεση (άδεια) της Γ.Σ.
4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ.Σ.
Έγκαιρα (μέσω ταχυδρομικής αποστολής με BUSINESS EXPRESS) θα
σας αποσταλεί έντυπο, στο οποίο θα περιέχονται: Ο Διοικητικός Απολογισμός, ο
Οικονομικός Απολογισμός (Ισολογισμός, Οικονομικές Καταστάσεις και
Αποτελέσματα Χρήσεως οικονομικού έτους 2015), ο Προϋπολογισμός, η Έκθεση
της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και η εισήγηση του Δ.Σ. για το ως άνω 8ο θέμα
ημερήσιας διάταξης.
Σημειώνεται πως τα κείμενα του εν λόγω εντύπου θα είναι αναρτημένα και
στον ιστότοπο του ταμείου.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 26-06-2016
Ή
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ 26-06-2016
Προς το
Δ.Σ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
Ευπόλιδος 8
105 51 Αθήνα
FAX 210 3248004 ή
info@tapiltat.gr

………………………………………….
ΠΟΛΗ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Συνάδελφοι,

1) Θεωρώ βέβαιη τη συμμετοχή μου στη Γ.Σ. της 26-06-2016.

2) Θεωρώ βέβαιη την απουσία μου από τη Γ.Σ. της 26-06-2016 και δηλώνω
την παραίτηση μου από το αξίωμα του αντιπροσώπου.
………………………………………….
ΠΟΛΗ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΩ:……………… …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΑΠΟΧΗ
ΣΤΙΣ/ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 26-06-2016
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Α.Μ:

1. Έχετε ήδη στείλει Δήλωση στο ταμείο ότι θα συμμετέχετε
στη Γ.Σ. της 26-06-2016 (είτε απευθείας ο ίδιος είτε
μέσω του Συλλόγου που σας όρισε) και είστε οργανωτικά
τακτοποιημένος/ή απέναντί μας και δεν θα στείλετε στο
ταμείο κανένα έντυπο

2. Δεν έχετε στείλει μέχρι τώρα στο ταμείο Δήλωση
Συμμετοχής ή Αποχής στις/από τις εργασίες της Γ.Σ. της
26-06-2016 (είτε απευθείας είτε μέσω του Συλλόγου που
σας όρισε) και για το λόγο αυτό το δίχως άλλο άμεσα (το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου) πρέπει να
μας στείλετε με FAX (210 3248004) ή με MAIL
(info@tapiltat.gr)
είτε τη Δήλωση συμμετοχής σας
είτε τη Δήλωση αποχής –παραίτησης σας.

Συνάδελφοι,
Παρακαλούμε να πράξετε τα δέοντα σύμφωνα με τις παραπάνω
οδηγίες

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ή Αποχής-Παραίτησης.

