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Προς
Τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες
δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη 35ου Τακτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου ΓΣΕΕ»
Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, στη
συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2012, προκήρυξε το 35ο Τακτικό Πανελλαδικό
Συνέδριο της και αποφάσισε τη σύγκλισή του, το Μάρτιο του 2013. Για την
ακριβή ημερομηνία και τον τόπο θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, σας επισημαίνουμε
ορισμένες βασικές προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής στο Συνέδριο, τις
οποίες οφείλετε να τηρήσετε επακριβώς.
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 18, τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να
έχουν κατατεθεί στη ΓΣΕΕ, δέκα πέντε(15) πλήρεις ημέρες πριν την
έναρξη του 35ου Τακτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου. Παράκληση για την
όσο το δυνατόν συντομότερη αποστολή των εγγράφων αυτών, προκειμένου
να διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΣΕΕ, που έχουν
επιφορτισθεί για την προετοιμασία του Συνεδρίου.
Επίσης δέκα πέντε(15) πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου,
επιβάλλεται η οικονομική τακτοποίηση των οργανώσεων-μελών προς την
ΓΣΕΕ.
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε το ζήτημα της υποβολής των εγγράφων
νομιμοποίησης των αντιπροσώπων σας στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, τα οποία
πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ισχύοντος
Καταστατικού της ΓΣΕΕ, όπως περιγράφονται παρακάτω:
♦ Επίσημα πρακτικά εκλογής των αντιπροσώπων (ή επικυρωμένη φωτοτυπία)
των Εργατοϋπαλληλικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, που
συνοδεύονται και από τα επί μέρους πρακτικά των Σωματείων της δύναμής
τους.
♦ Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω επί μέρους
πρακτικών, οι οργανώσεις που υποβάλλουν ειδικό πρακτικό ή αντίγραφο
μητρώου, στο οποίο αναγράφονται με λεπτομέρεια :

α)οι αντιπρόσωποι των Σωματείων-μελών που πήραν μέρος στο Συνέδριο
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου ή της Ομοσπονδίας, β)τα Σωματεία από
τα οποία προέρχονται αυτοί, γ)η ημερομηνία των Συνελεύσεων από τις
οποίες εκλέχθηκαν, δ)ο αριθμός των εγγεγραμμένων, των οικονομικά
τακτοποιημένων και των μελών που ψήφισαν σ’ αυτές και ε)τα
ονοματεπώνυμα των Δικαστικών Αντιπροσώπων που παραβρίσκονταν σ’
αυτές τις Συνελεύσεις.
Στα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των αντιπροσώπων σας, να αναφέρεται
καθαρά
η
διαδικασία
«αντιπροσώπευσης
της
πρωτοβάθμιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης στην Τριτοβάθμια, δια μέσου μιας μόνο
δευτεροβάθμιας οργάνωσης» (άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.1264/82).
Η αναλογία των αντιπροσώπων καθορίζεται ως εξής:
α) Για κάθε 1000 ψηφίσαντα φυσικά μέλη, εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος,
δηλ. ο αριθμός των 1000 ψηφισάντων αποτελεί το μέτρο εκλογής
αντιπροσώπων.
β) Εφόσον ο αριθμός των ψηφισάντων υπερβαίνει το ήμισυ του πιο πάνω
μέτρου, εκλέγεται ένας επί πλέον αντιπρόσωπος.
γ) Σε περίπτωση πού ο αριθμός των ψηφισάντων δεν συγκεντρώνει το
μέτρο, υπερβαίνει όμως το ήμισυ (½) αυτού, εκλέγεται ένας(1)
αντιπρόσωπος.
Η εκλογή των αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ, γίνεται με
μυστική ψηφοφορία και το σύστημα της απλής αναλογικής, ενώπιον
εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής.
Σχετικά με το θέμα συμμετοχής των συνταξιούχων, επισημαίνουμε ότι
σύμφωνα με το άρθρο 42 του καταστατικού της ΓΣΕΕ:
«Οι συνταξιούχοι εκπροσωπούνται στα Συνέδρια της ΓΣΕΕ μόνον μεσώ
των αμιγών συνταξιουχικών Ομοσπονδιών-μελών της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με το
προβλεπόμενο μέτρο του άρθρου 16 του Καταστατικού αυτού και με δικαίωμα
λόγου σε όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου».
Mε νεότερη εγκύκλιο μας θα σας ενημερώσουμε για τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, καθώς και για οτιδήποτε άλλο προκύψει.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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