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Προς τους  

Γενικούς Διευθυντές  

 

Θ έ μ α :  Τ α κ τ ι κ ή  Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  

 

Χαλάνδρι, 26 Φεβρουαρίου 2015 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη για την ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 20 

Μαρτίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο CARAVEL, Αίθουσα Ολυμπία Β, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγρ. 1 του καταστατικού. 

Το 2015 λήγει η τριετής θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αυτή 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ως εκ τούτου στην Γενική Συνέλευση θα 

πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη 15 νέων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, 3 νέων μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και 2 νέων Ελεγκτών του 

Συνδέσμου.  

 Σύμφωνα με το Άρθρο 12 παράγρ. 1 εδάφιο 3, δικαίωμα υποψηφιότητας μέλους 

Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μόνο: ο Διαχειριστής των ΕΠΕ, ΟΕ και ο Πρόεδρος ή 

ο Γενικός Διευθυντής ή ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΑΕ, ανεξαρτήτως εθνικότητας 

και οποίος αποτελεί συγχρόνως νόμιμο εκπρόσωπο της ΑΕ και δεσμεύει την 

εταιρεία. 

 Οι επιθυμούντες να εκλεγούν μέλη των ανωτέρω οργάνων του ΣΦΕΕ πρέπει να 

δηλώσουν εγγράφως προς τον Γενικό Γραμματέα του ΣΦΕΕ, κ. Βασίλη Νειάδα, μέχρι 

την 10
η
 Μαρτίου 2015 την υποψηφιότητά τους. Θα πρέπει να επισυνάψουν ένα 

σύντομο βιογραφικό σημείωμα (περίπου 400 λέξεις) καθώς και μια επιστολή όπου 

θα παραθέτουν ένα μήνυμα για τους λόγους που τους ωθούν να θέλουν να 

συμμετάσχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, τα οποία και θα 

διανεμηθούν στα μέλη του Συνδέσμου πριν την Γενική Συνέλευση, ώστε να έχουν 

όλοι μια καλύτερη εικόνα των υποψηφίων. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 1 του καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής και 

ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι Εταιρείες-Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις 
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οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο. Για τον λόγο αυτό 

παρακαλούνται όσα εκ των μελών έχουν ταμειακές εκκρεμότητες να τις 

τακτοποιήσουν προ της 20
ης

 Μαρτίου 2015. Ως ταμειακώς εντάξει λογίζονται οι 

επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους για το έτος 

2014. 

 Κάθε μέλος–επιχείρηση εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον νόμιμο 

εκπρόσωπό της ή σε περίπτωση κωλύματος από τον εξουσιοδοτημένο 

αντικαταστάτη του (άρθρο 3 παράγρ. 3 του καταστατικού). Απόντες ή 

κωλυόμενοι μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση από άλλον 

εκπρόσωπο μέλους του ΣΦΕΕ ή στέλεχος της επιχείρησής τους με γραπτή 

εξουσιοδότηση, όπως ορίζει το άρθρο 9 παράγρ. 3 του καταστατικού. Κάθε 

εκπρόσωπος σύμφωνα με το ίδιο άρθρο δύναται να εκπροσωπεί δύο κατ’ ανώτατο 

όριο απόντα ή κωλυόμενα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. 

 Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγρ. 5 του καταστατικού θα 

βρίσκεται σε απαρτία εφ΄ όσον θα παραστεί τουλάχιστον το ½ των εχόντων 

δικαίωμα ψήφου μελών.  Σε αντίθετη περίπτωση, θα συγκληθεί νέα Γενική 

Συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της 

επόμενης εβδομάδας, ήτοι  Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η χρονιά αυτή είναι κρίσιμη για την βιομηχανία και τη χώρα μας. Χρειάζεται ενότητα 

και αφοσίωση στην αποστολή του Συνδέσμου μας, των Συμβουλίων και των 

Επιτροπών μας. 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΕ, σας καλώ να συμμετάσχετε όλοι  

αυτοπροσώπως στην Γενική συνέλευση δηλώνοντας το «παρών» και την 

συσπείρωσή μας, προασπίζοντας τα συμφέροντα των ασθενών, των επιχειρήσεων και 

των εργαζομένων μας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 

Πρόεδρος Δ. Σ. 
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