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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης στη Συνεδρίαση του στις 9 Απριλίου 2014 και σύµφωνα µε την 78η Πράξη του, 

α π ο φ ά σ ι σ ε 

την πραγµατοποίηση της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Συνεδρίου 

την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014 

Στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις (αµφιθέατρο) του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Σχολή 

Κοινωνικών Επιστηµών, στην Κόρινθο (∆αµασκηνού & Κολοκοτρώνη) 

Με έναρξη την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 17:00 

Και Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 

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

2. Απολογισµός απερχόµενου ∆.Σ. 

3. Οικονοµικός απολογισµός. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

4. Κατάλογος οµιλητών – κριτική πεπραγµένων. 

5. Ψηφοφορία για την έγκριση διοικητικών και οικονοµικών πεπραγµένων. 

6. Κατάθεση απόψεων και διαλογική συζήτηση για τρέχοντα κλαδικά και εκπαιδευτικά 

θέµατα. 

7. Τροποποίηση Καταστατικού λειτουργίας Ε.Τ.Μ.Ε.Ε. – Τ.Ε.Ε. και ενεργοποίηση. 

8. Συνδικαλιστική παρουσία και µέλλον. Σχέσεις Οµοσπονδίας µε Πρωτοβάθµιες Ενώσεις 

και το Τριτοβάθµιο Συνδικαλιστικό Όργανο. ∆ιερεύνηση δηµιουργίας Συνοµοσπονδίας. 

9. Πρόταση και έγκριση προγράµµατος δράσης νέου ∆.Σ. ∆ιεκδικητικό πλαίσιο. 

10. Πρόταση και έγκριση προϋπολογισµού επόµενης συνδικαλιστικής περιόδου 2014-2016. 

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

Οµιλίες. 

12. Εκλογή πενταµελούς Εφορευτικής Επιτροπής. Ανακήρυξη υποψηφίων. 

 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ταχ. ∆/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου 
Τ.Κ. - Πόλη : 104 36 Αθήνα 
τηλέφωνο : 210-5238973 
fax : 210-5202798 
e-mail : oltee.oltee@gmail.com  
 : mail@oltee.att.sch.gr  
ηλεκτρον. σελ. : http://www.oltee.gr 

πληροφορίες : Σεραφείµ Κερασιώτης 
   Πρόεδρος ∆.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
τηλέφωνο  : 6936-449284 

Αθήνα, 23-04-2014 

Αριθµ. Πρωτ.: 328 

ΠΡΟΣ : τις 

Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

(Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) 

  

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση 
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13. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων Οργάνων ∆ιοίκησης, δηλ εντεκαµελούς ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και πενταµελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

Η Πρόσκληση ανακοινώνεται δύο µήνες πριν, στα πλαίσια της εφαρµογής του 

Καταστατικού της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. (άρθρο 34 παρ. 1) που προβλέπει πραγµατοποίηση του 

Συνεδρίου κάθε δεύτερο χρόνο (προηγούµενο 14ο Συνέδριο 22-23 Ιουνίου 2012). 

Επειδή σύµφωνα µε το Άρθρο 37 παρ. 1 «Οι Ενώσεις πρέπει έγκαιρα να 

αναφέρουν στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αν θα συµµετάσχουν στη Γ.Σ. …», και το Άρθρο 34 παρ. 2β «…ο 

αναγκαίος για την απαρτία της Συνέλευσης αριθµός ψήφων (µελών), που είναι το 1/2 

τουλάχιστον των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου.», 

κ α λ ο ύ ν τ α ι    

οι Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΛΤΕΕ) να γνωρίσουν 

εγγράφως στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αν θα συµµετάσχουν στη Γ.Σ. µέχρι την Παρασκευή 2 Μαΐου, να 

αποστείλουν συστηµένα ταχυδροµικά τα νοµιµοποιητικά της συµµετοχής τους δικαιολογητικά 

δηλ. πρωτότυπα πρακτικό αρχαιρεσιών και κατάσταση ψηφισάντων, να αναφέρουν τον αριθµό 

και το ονοµατεπώνυµο των εκλεγµένων και προτιθέµενων να συµµετάσχουν αντιπροσώπων και 

να επικοινωνήσουν µε τον Γενικό Ταµία του ∆.Σ. Νίκο Σεκεριάδη τηλ 6972153099 προκειµένου 

να τακτοποιήσουν την καταβολή της συνδροµής. 

Άλλως, σύµφωνα µε το Καταστατικό Άρθρο 37 παρ. 2 «Αν από τις απαντήσεις των 

Ενώσεων προκύψει ότι η Γ.Σ. δεν θα έχει απαρτία, τότε: … γ)Αν πρόκειται για την τακτική Γ.Σ. 

του Ιουνίου, τότε αυτή αναβάλλεται για τον Σεπτέµβριο οπότε πραγµατοποιείται και µε το 1/3 

των οικονοµικά τακτοποιηµένων Ενώσεων, µε βάση την οικονοµική υποχρέωση της 

προηγούµενης συνδικαλιστικής περιόδου.» και η Τακτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο, 

σύµφωνα µε την ίδια Απόφαση του ∆.Σ. θα πραγµατοποιηθεί στις 26 Παρασκευή και 

Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου 2014, στον ίδιο τόπο. 

Γίνεται γνωστό ακόµη ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 35 παρ. 1 «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. 

 


