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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2010

Προς: όλα τα µέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π.
Καλείστε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Π.Π. που θα διεξαχθεί την Κυριακή 7
Μαρτίου 2010 στην Αθήνα στο αµφιθέατρο του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας «Μέγαρο ∆ιοικητή
Καρατζά» (Αιόλου και Σοφοκλέους) στις 10:00 πµ, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
09:30-09:45 Έλεγχος Απαρτίας Γ.Σ. – Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα της
Γ.Σ. Για να έχουµε απαρτία είναι απαραίτητη η παρουσία, κατά την έναρξη, των 10
τουλάχιστον µελών από τα 18 ιδρυτικά. Αυτό είναι εξασφαλισµένο κι έτσι δεν τίθεται
σε καµιά περίπτωση ζήτηµα αναβολής της Συνέλευσης, λόγω έλλειψης απαρτίας. Η
Γ.Σ. θα διεξαχθεί κανονικά την Κυριακή 7 Μαρτίου 2010. Όµως κατά την εξέλιξη της
συνεδρίασης και µετά τη νοµιµοποίηση των υπολοίπων µελών, θα πρέπει συνεχώς να
παραβρίσκεται τουλάχιστον το 50% + 1 των εγγεγραµµένων µελών. Αυτά τώρα ήδη
ανέρχονται σε 376 και µέχρι την 7η Μαρτίου θα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 400.
Άρα µέσα στην αίθουσα θα πρέπει να παραβρίσκονται τουλάχιστον 200 άτοµα.
Αλλιώς δεν θα διεξαχθούν ψηφοφορίες.
09:45-10:00 Νοµιµοποίηση Συµµετοχής των νέων µελών στη Γ.Σ..
09:30-10:00 Προσέλευση Μελών. Τα µέλη κατά την είσοδο τους θα αποδεικνύουν την ταυτότητα
τους µε δηµόσιο έγγραφο (Α∆Τ, ∆ιαβατήριο κλπ) και θα επιδεικνύουν την κάρτα
µέλους του Σ.Ε.Π.Π.Π. που εν τω µεταξύ θα τους έχει αποσταλεί. Μετά την υπογραφή
της παρουσίας τους θα παραλαµβάνουν την κάρτα εισόδου, µε διαφορετικό χρώµα για
τα µέλη και τους αντιπροσώπους των µελών, την οποία κάρτα θα έχουν υποχρεωτικά
αναρτηµένη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ώστε οι άνδρες της ασφάλειας της
Συνέλευσης να µπορούν να πραγµατοποιούν συνεχείς ελέγχους και να αποµακρύνουν
όσους δεν διαθέτουν κάρτα εισόδου. Οι αντιπρόσωποι των µελών θα πρέπει να
φέρουν ειδική εξουσιοδότηση της οποίας η φόρµα θα αναρτηθεί εγκαίρως στο site
του Σ.Ε.Π.Π.Π. και θα πρέπει να είναι συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθµού του µέλους που
αντιπροσωπεύουν (ένας αντιπρόσωπος, που δεν είναι µέλος του Σ.Ε.Π.Π.Π. για κάθε
µέλος που αντιπροσωπεύεται) η συγγένεια των οποίων θα αποδεικνύεται µε δηµόσιο
έγγραφο (∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας στο οποίο αναγράφεται ο συγγενής ή
κατάσταση πλησιεστέρων συγγενών από το πρωτοδικείο).
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10:00-10:30 Εναρκτήρια Οµιλία και εισηγήσεις του ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. στη Γ.Σ.
10:30-11:00 Χαιρετισµοί προσκεκληµένων. Θα προσκληθούν να παραστούν η ΟΠΑΠ, η ΕΤΕ, η
∆ΕΗ, επιχειρήσεις της αγοράς που θα καταθέσουν προτάσεις συνεργασίας, ΜΜΕ κλπ.

11:00-11:30 ∆ιάλειµµα πρωινού καφέ.

11:30 Έναρξη εργασιών.

11:30-12:00 ∆ιοικητικός και Οικονοµικός Απολογισµός – Ψηφοφορία.
12:00-12:30 ─ Στελέχωση και οργανόγραµµα του Σ.Ε.Π.Π.Π. - Έδρα του Σ.Ε.Π.Π.Π.
─ Εκλογή Γενικού ∆ιευθυντή έως τη λήξη θητείας του ∆.Σ.

12:30-14:30 ─ Γενική Ενηµέρωση
─ Γενική Πολιτική
─ Έγκριση Πολιτικής Πωλήσεων
Η διαφηµιστική προβολή του Σ.Ε.Π.Π.Π..
Η σύµβαση των εισπρακτόρων ∆.Ε.Η., γενικά.
Το κείµενο της ενηµερωτικής επιγραφής για το κοινό.
Το ελάχιστο πλαφόν, µε υπερανάληψη από την ΕΤΕ ή προκαταβολή µετρητών.
Το ύψος του προστίµου και γενικά οι ποινές για τους εισπράκτορες που
επανειληµµένα κάνουν χρήση του ορίου υπερανάληψης, επιβαρύνοντας και το
πιστωτικό τους όριο αλλά και τις υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Π.Π.
• Έλεγχος άσκησης διαφορετικής τιµολογιακής πολιτικής από τα µέλη.
• Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα κατάστηµα µέλους του Σ.Ε.Π.Π.Π.
για να συνάψει σύµβαση συνεργασίας, για µια καταναλωτική δραστηριότητα
του Συνεταιρισµού (όροι βιωσιµότητας).
•
•
•
•
•

─ Αγορά / Πώληση Μερίδων
─ Ελάχιστος απαιτούµενος τζίρος ανά δραστηριότητα, για χρήση δικαιωµάτων.
Περιοριστικοί όροι άσκησης δραστηριότητας Πλαφόν παραγωγικότητας /
Επιβραβεύσεις.

14:30-15:00 ∆ιάλειµµα – Μεσηµεριανός µπουφές.

15:00 Επανέναρξη των εργασιών.
15:00-17:00 ─ Επιλογή των ορκωτών λογιστών για την διαχειριστική χρήση.
─ Στόχοι για το 2010 και το µέλλον.
2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Υποδοµές
Νέες δραστηριότητες.
Η αξιοποίηση των διαθεσίµων του Σ.Ε.Π.Π.Π.
Λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος πώλησης προϊόντων σχετικών µε τα
πρακτορεία – Ενεργοποίηση του seppp_shop.gr
∆ηµιουργία υποκαταστηµάτων άλλων δραστηριοτήτων.
Ασφάλιση των εισπράξεων και εν γένει των καταστηµάτων των µελών του
Σ.Ε.Π.Π.Π..
Ίδρυση συνεταιριστικού χρηµατοπιστωτικού Ιδρύµατος.
Ενίσχυση της οικονοµικής δύναµης του Σ.Ε.Π.Π.Π..
∆ηµιουργία από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. συµβουλευτικής υπηρεσίας και παροχής
υποστήριξης σε πρακτορεία µε αδυναµία οργάνωσης. Ενίσχυση της
βιωσιµότητας τους.
Ίδρυση ταµείου αλληλοβοήθειας των µελών του συνεταιρισµού.

17:00 Λήξη εργασιών.

22:00 Συνάντηση για δείπνο γνωριµίας, για τα µέλη που δήλωσαν συµµετοχή.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.
ΚΙΜΩΝ ΚΛΩΝΑΡΗΣ
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