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Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και σύµφωνα µε την 81η Πράξη του 

(συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2014), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας Λειτουργών 

Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, αφού έλαβε υπόψη του τις έκτακτες καταστάσεις που 

διαµορφώνουν την παρούσα συγκυρία, δηλαδή: 

–  Την πραγµατοποίηση των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών εκλογών στις 18 Μαΐου και 

των κατά τόπους επαναληπτικών στις 25 Μαΐου, µε τις ταυτόχρονες εκλογές για την 

ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

–  Την καθυστέρηση έναρξης των Πανελλαδικών εξετάσεων εξ’ αιτίας των εκλογών, 

–  Την συνακόλουθη µετάθεση των ενδοσχολικών εξετάσεων, 

–  Την πιθανολογούµενη (και αναµενόµενη) παράταση του διδακτικού έτους στο πρώτο 

δεκαήµερο του Ιουλίου, 

–  Την αυτοαξιολόγηση των σχολικών µονάδων (Α.Ε.Ε.) που υλοποιείται στα σχολεία, 

 

που δηµιουργούν πρόσθετες και ανελαστικές εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, ιδιαίτερα 

στα τέλη του Ιουνίου, αλλά και: 

–  Την παραταθείσα διαθεσιµότητα των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων της 

∆/θµιας Εκπ/σης και τις επερχόµενες µετατάξεις και απολύσεις, 

–  Την σε εξέλιξη διαδικασία µεταβολών σχολικών µονάδων, 

–  Την σε εξέλιξη διαδικασία µεταθέσεων και µελλοντικών ενδεχόµενων αποσπάσεων, 
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και όλα τα όσα ακόµη ενδεχοµένως να συµβούν (ανακατανοµή οργανικών θέσεων 

στα σχολεία – υπεράριθµοι – πλεονάζοντες, κλπ) από την πολιτική ηγεσία στο Παιδείας που 

κατατρέχει τον εκπαιδευτικό, προκαλεί αναστάτωση στον κλάδο και προβλήµατα λειτουργίας 

στα σχολεία, σε συνεννόηση και συνεργασία µε τα Πρωτοβάθµιες Ενώσεις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. και 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Καταστατικού της, 

 

α π ο φ ά σ ι σ ε 

την αναβολή της προγραµµατισµένης 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – 

15ου Συνεδρίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για: 

την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου 2014 

στην Κόρινθο 

στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις (στο αµφιθέατρο) του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, 

Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών, (οδός ∆αµασκηνού & Κολοκοτρώνη). 

 

Έναρξη εργασιών την Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα 17:00 

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 

1. Εκλογή πενταµελούς Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. ∆ιαπίστωση απαρτίας. 

2. Απολογισµός πεπραγµένων απερχόµενου ∆.Σ. 

3. Οικονοµικός απολογισµός. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

4. Τοποθετήσεις επί των πεπραγµένων. 

5. Ψηφοφορία για την έγκριση των διοικητικών και οικονοµικών πεπραγµένων. 

6. Οµιλίες – εισηγήσεις – κατάθεση απόψεων και θέσεων για τρέχοντα κλαδικά και 

εκπαιδευτικά θέµατα και ιδιαίτερα για:  

6α) Τροποποίηση Καταστατικού λειτουργίας Ε.Τ.Μ.Ε.Ε. – Τ.Ε.Ε. και ενεργοποίηση. 

6β) Συνδικαλιστική παρουσία και µέλλον. Σχέσεις Οµοσπονδίας µε Πρωτοβάθµιες 

Ενώσεις και το Τριτοβάθµιο Συνδικαλιστικό Όργανο. ∆ιερεύνηση δηµιουργίας 

Συνοµοσπονδίας. 

6γ) Πρόταση και έγκριση προγράµµατος δράσης νέου ∆.Σ. – ∆ιεκδικητικό πλαίσιο. 

7. Έγκριση προϋπολογισµού επόµενης συνδικαλιστικής περιόδου 2014-2016. 

8. Υποψηφιότητες για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Παρουσίαση υποψηφίων. 

9. Εκλογή πενταµελούς Εφορευτικής Επιτροπής. Ανακήρυξη υποψηφίων. 

10. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων Οργάνων ∆ιοίκησης, δηλαδή του ενδεκαµελούς 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της πενταµελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

Η αναβολή πραγµατοποίησης της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – 15ου 

Συνεδρίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ανακοινώνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Καταστατικό της 

(Άρθρο 37, παράγραφοι 1,2 και 3). 
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Μετά τα παραπάνω, 

κ α λ ο ύ ν τ α ι 

οι Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) να 

αποστείλουν, µέχρι το τέλος του τρέχοντος µήνα Μαΐου, ταχυδροµικά και «συστηµένα», τα 

νοµιµοποιητικά δικαιολογητικά της συµµετοχής τους στο Συνέδριο, δηλαδή: 

α) το πρωτότυπο πρακτικό αρχαιρεσιών και κατάσταση ψηφισάντων,  

β) τον αριθµό και το ονοµατεπώνυµο των εκλεγµένων αντιπροσώπων που θα 

συµµετάσχουν στο Συνέδριο, και  

γ) φωτοαντίγραφο του τραπεζικού εµβάσµατος στον τραπεζικό λογαριασµό της 

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στην EUROBANK µε αριθµό 0026-0049-73-0102232195, για την εξόφληση 

της συνδροµής τους προς την Οµοσπονδία.  

Για κάθε σχετική συνεννόηση, οι Ενώσεις µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Γενικό 

Ταµία του ∆.Σ. Νίκο Σεκεριάδη, τηλ 6972153099. 

 

Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του Καταστατικού, «…Σε 

ένα µήνα από την δηµοσίευση της προσκλήσεως µπορούν οι Ενώσεις να υποβάλλουν στην 

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. κάθε θέµα µε τις σχετικές σ’ αυτό προτάσεις, που κρίνουν ότι πρέπει να προστεθεί 

στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης …». 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 


