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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

     Το Δ.Σ. του Συλλόγου στην 34η  Συνεδρίασή του (Τετάρτη 29/09/2021) 

αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκλιση τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα 

την προκήρυξη εκλογών. 

     Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών αποφασίστηκε η Παρασκευή 

03/12/2021.  

     Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί τους εργαζόμενους σε τακτική 

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 23/10/2021 και ώρα 

16:00 μ. μ, στην αίθουσα του Γ.Σ. της ΟΤΟΕ, με τα παρακάτω θέματα 

ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Οικονομικός απολογισμός.  

2. Προϋπολογισμός 2022. 

3. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ.  

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια αρχαιρεσιών για το Δ.Σ. 

του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε., αντιπροσώπους στην ΟΤΟΕ και στο ΕΚΑ. 

5. Ανανέωση της απόφασης για εκπροσώπηση του Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. στη ΓΣΕΕ 

μέσω της ΟΤΟΕ. 

6. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για κήρυξη στάσεων 

εργασίας και απεργιακών κινητοποιήσεων. 

7. Έγκριση του Νέου Κανονισμού Αλληλεγγύης. 

8. Συζήτηση για τη διεξαγωγή των εκλογών με ένα και μόνο Ενιαίο 

Ψηφοδέλτιο. 
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     Σε περίπτωση μη απαρτίας της, η 2η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα 

επαναληφθεί την Τετάρτη  27/10/2021 την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, στον 

ίδιο χώρο. 

     Σε περίπτωση μη απαρτίας της, η 3η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα 

πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 29/10/2021 την ίδια ώρα, με τα ίδια 

θέματα, στον ίδιο χώρο. 

     Σε περίπτωση μη απαρτίας της, η 4η και τελευταία Γενική Συνέλευση του 

Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 06/11/2021 με τα ίδια θέματα 

και θα βρίσκεται σε απαρτία με όσους παρόντες. 

     Για τον χώρο και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί η 4η και τελευταία 

Γενική Συνέλευση (06/11/2021), θα ενημερωθείτε έγκαιρα με σχετική 

ανακοίνωση του Συλλόγου. 

 

     Αν λόγω της πανδημίας και των περιορισμών που η Πολιτεία ανακοινώνει 

για την προστασία της δημόσιας υγείας, δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της 

Γενικής συνέλευσης με φυσική παρουσία των μελών, η διαδικασία θα 

πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την ίδια μέρα και ώρα. Το 

σύνδεσμο της συνεδρίασης και τις τεχνικές λεπτομέρειες της σύνδεσης για τη 

συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, θα ενημερωθείτε 

εγκαίρως με νεότερη ανακοίνωση. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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