ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Στις ______________ σήµερα ____________________, _______ και
ώρα _______, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου
Ν._____________________, έγινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
µελών τ_______________________________________________________
______________________________________________________________
µετά από πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε θέµατα ηµερήσιας
διάταξης:
1. ∆ιοικητικός Απολογισµός απερχόµενου έτους _____
2. Ισολογισµός – Απολογισµός απερχόµενου έτους _____
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Προϋπολογισµός επόµενου έτους _______
Σε σύνολο εγγεγραµµένων µελών __________ και ταµειακά
τακτοποιηµένων ___________, παραβρέθηκαν στην Γενική Συνέλευση
____________.
Με
βάση
το
καταστατικό
του
Εργατικού
Κέντρου
Ν._____________________ και µετά από απόφαση του Προεδρείου του τη
∆ευτεροβάθµια Συνδικαλιστική Οργάνωση στην Γενική Συνέλευση
εκπροσώπησε ο _______________________________________________
(ο οποίος και προήδρευσε στη Γενική Συνέλευση).
Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούµενη απ’ το καταστατικό απαρτία,
εκλέγεται µετά από ψηφοφορία µε ανάταση του χεριού Εφορευτική Επιτροπή,
η οποία αποτελείται απ’ τους συναδέλφους:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών.
Στην αρχή ο Πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, συνάδελφος
______________________________________________________________
αναφέρει µε λεπτοµέρεια τα πεπραγµένα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στην συνέχεια ο Ταµίας συνάδελφος ___________________________
___________________________________ υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση
για έγκριση τον Απολογισµό – Ισολογισµό απερχόµενου έτους _____ που
είναι ο εξής:
Α. Έσοδα ________________
Β. Έξοδα _________________
Γ. Υπόλοιπο ταµείου _________________
Από τον Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής συνάδελφο __________
_____________________________ διαβάζεται η έκθεση της οικονοµικής
διαχείρισης του έτους _________.
Τέλος ο Ταµίας αναφέρεται στον Προϋπολογισµό του επόµενου έτους
________, ο οποίος προτείνεται απ’ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε συνολικά
έσοδα ______________ και έξοδα _______________.

Με το τέλος των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, η Εφορευτική
Επιτροπή και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διενεργούνε µυστική
ψηφοφορία, µε την οποία εγκρίνονται οµόφωνα (ή κατά πλειοψηφία) τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Αναλυτικότερα:
1. Για το ∆ιοικητικό απολογισµό του απερχόµενου έτους ______, βρέθηκαν
ΝΑΙ ____________
ΟΧΙ ____________
ΛΕΥΚΑ ___________
2. Για τον Ισολογισµό–Απολογισµό του απερχόµ. έτους ______, βρέθηκαν
ΝΑΙ ____________
ΟΧΙ ____________
ΛΕΥΚΑ ___________
3. Για τον Προϋπολογισµό του επόµενου έτους _______, βρέθηκαν,
ΝΑΙ ____________
ΟΧΙ ____________
ΛΕΥΚΑ ___________
Σηµειώνεται ότι ψήφισαν συνολικά ___________ µέλη και υπήρξαν
___________ άκυρα ψηφοδέλτια.
Με την ολοκλήρωση της έκδοσης των αποτελεσµάτων της µυστικής
ψηφοφορίας και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης συνάδελφος __________________________________________
έλυσε την συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης
________________________
Η Εφορευτική Επιτροπή
1. ___________________ 2.___________________ 3.__________________
Ακριβές αντίγραφο απ’ το βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων
Ο Πρόεδρος
______________________

Ο Γενικός Γραµµατέας
___________________

