
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
(ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΣΠΗΤ 13/4/2013) 

 
Στην Αθήνα (αίθουσα εκδηλώσεων ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20) η Εφορευτική Επιτροπή η οποία 
εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΗΤ που συγκλήθηκε στις 13 Απριλίου 
2013  και αποτελείται από τους: α) Νικάκη Ειρήνη, β)Χατζηδοπαυλάκη Δημήτρη και γ) Μοζ 
Αλέξανδρο, ως τακτικά μέλη,  αφού διαπιστώθηκε ότι κατά την ψηφοφορία το Σώμα της ΓΣ 
διαθέτει την απαιτούμενη απαρτία και συγκεκριμένα ότι παρευρέθηκαν κατά την Γ.Σ.241 
οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη επί των οποίων ψήφισαν195 οικονομικά 
τακτοποιημένα τακτικά μέλη, ήτοι αριθμός που υπερβαίνει την εκ του Καταστατικού 
απαιτούμενη απαρτία για μη αναβολή Γ.Σ. και συγκεκριμένα υπερβαίνει το 25% του αριθμού 
των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της Ένωσης, ο αριθμός των οποίων 
ανέρχεται σε 670, δηλαδή υπερβαίνει τον κρίσιμο για τη διάγνωση απαρτίας αριθμό των 
670x25%=168 οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη, προέβη στην καταμέτρηση και 
διαλογή των ψηφοδελτίων μετά τις οποίες τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που 
διεξήχθησαν σε μία κάλπη, έχουν ως ακολούθως: 
 

Απαλλαγή ΔΣ (1/1/2012- 7/7/2012) 

(Απολογισμός Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2012) 

ΝΑΙ:   137      ΟΧΙ:  33   ΛΕΥΚΑ:24 

Απαλλαγή ΔΣ (8/7/2012-31/12/2012) 

(Απολογισμός Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2012) 

ΝΑΙ:  142       ΟΧΙ:    22      ΛΕΥΚΑ: 30 

Έγκριση Προϋπολογισμού 2013 

ΝΑΙ:  140        ΟΧΙ:     41     ΛΕΥΚΑ:13 

Εξουσιοδότηση ΔΣ για Στάσεις Εργασίας και Απεργιακές Κινητοποιήσεις 

ΝΑΙ:     170       ΟΧΙ:      41     ΛΕΥΚΑ: 13 

 
Επομένως εκ των ως άνω ψηφοφοριών συνάγεται ότι εγκρίθηκαν από τη ΓΣ 

1. Η απαλλαγή του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012-7/7/2012. 

2. Η απαλλαγή του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 8/7/2012-31/12/2012 

3. Ο Προϋπολογισμός του έτους 2013 

4. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της Ένωσης για την πραγματοποίηση στάσεων εργασίας και 

απεργιακών κινητοποιήσεων 

δοθέντος ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού ο αποφάσεις 

της ΓΣ λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών που είναι 

παρόντα. 

Αθήνα, 13  Απριλίου 2013 
 

Για την Εφορευτική Επιτροπή 
 

Τα Τακτικά Μέλη 

 
  Ειρήνη Νικάκη   Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης   Αλέξανδρος Μοζ 


