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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο.Δ.Π.Τ.Ε. 

 

Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι, 

Ύστερα από τις συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν στις 

11-7-2019 και 20-9-2019 αποφασίστηκαν και ανακοινώνονται τα εξής αναφορικά με την 

προκήρυξη του συνεδρίου και τα σχετικά οργανωτικά θέματα: 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων το διάστημα 20,21,22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2019 και θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο «ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ». 

Καλούνται οι σύλλογοι που δεν έχουν εκλέξει σχετικά πρόσφατα αντιπροσώπους με την παρουσία 

-οπωσδήποτε- δικαστικού αντιπροσώπου, να το πράξουν μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2019 και να 

στείλουν αμέσως τα σχετικά έγγραφα στη Γραμματέα της Ομοσπονδίας Νίκη Χρονοπούλου, αλλά 

και σε ηλεκτρονική μορφή στον Πρόεδρο Σάββα Παπαδόπουλο για τη νομιμοποίηση της 

συμμετοχής τους στο 6ο συνέδριο της ΟΔΠΤΕ. 

Τα έγγραφα  είναι: 

1. Μητρώο μελών υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Συλλόγου  

2. Κατάσταση ψηφισάντων υπογραμμένο από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τα μέλη της 

εφορευτικής  επιτροπής 

Διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Λεωφ. Συγγρού 136 – Αθήνα Τ.Κ.: 17671 

Τηλέφωνα Προέδρου: 6948201440, 2310995206 

e-mail: savaspap@edlit.auth.gr 

Fax: 2310996772 

Τηλέφωνα Γ.Γραμματέα: 6974512598 – 2105294918 

e-mail: niki.chronopoulou@gmail.com 
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3. Πρακτικό αρχαιρεσιών υπογραμμένο από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τα μέλη της 

εφορευτικής  επιτροπής 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, ανά είκοσι ψηφίσαντες εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. Εφόσον έχουμε 

30 ή 50 ή 70 κ.ο.κ. ψηφίσαντες εκλέγουμε αντίστοιχα 2 ή 3 ή 4. Στο μητρώο μελών των συλλόγων 

περιλαμβάνονται και οι συμβασιούχοι εφόσον το επιτρέπει το καταστατικό του συλλόγου τους.  

Υπενθυμίζουμε την ομόφωνη απόφαση του τελευταίου καταστατικού συνεδρίου της 

Ομοσπονδίας, καθώς και των προαναφερθέντων συνεδριάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τις οποίες, οι συμβασιούχοι έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Οι σύλλογοι που θα προκηρύξουν τις εκλογές τώρα, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να σταλούν 

τα έγγραφα των εκλογών μέχρι τις 14 Νοεμβρίου για να γίνει ο σχετικός νομιμοποιητικός έλεγχος 

από τις 14 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2019 από το Κεντρικό Συμβούλιο και την Επιτροπή 

πιστοποίησης της ΑΔΕΔΥ, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα και αποκλεισμοί. 

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν όσοι σύλλογοι έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις και δεν οφείλουν συνδρομές στην Ομοσπονδία μέχρι και το τέλος του 2018. 

Επί του θέματος αυτού έχουν γίνει οι σχετικές επισημάνσεις προς τους συλλόγους που έχουν 

εκκρεμότητες. Η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου για το θέμα των οφειλών των συνδρομών 

είναι πολύ συγκεκριμένη και θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. Οι σύλλογοι που δεν συμμετείχαν στο 

προηγούμενο ή και προπροηγούμενο συνέδριο και όφειλαν συνδρομές θα συμμετέχουν στο 

συνέδριο αυτό εφόσον πληρώσουν τις συνδρομές  της τελευταίας τριετίας. Οι υπόλοιποι σύλλογοι 

που δεν έχουν εξοφλήσει πρέπει να πληρώσουν το ποσό της οφειλής τους. Ο αριθμός των μελών 

των συλλόγων θα διασταυρωθεί με το μητρώο μελών που έχει (θα) χρησιμοποιηθεί. 

Οι σύλλογοι που έχουν οφειλές καλούνται να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με τον ταμία Γεώργιο 

Αγγουρά στο τηλέφωνο 6977087167), για να συνεννοηθούν για τα της καταβολής των 

συνδρομών. 

Η Ομοσπονδία καλύπτει τη διαμονή όλων των συνέδρων στο ξενοδοχείο για τις 20 και 21 

Νοεμβρίου, με πρωινό στις 21 και 22. Επίσης, εκτός του πρωινού το οποίο θα έχουν οι σύνεδροι 

στο ξενοδοχείο, καλύπτει τη διατροφή (ένα γεύμα την ημέρα) για τις 20 και 21 Νοεμβρίου. Την 

τελευταία ημέρα (Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, ημέρα αρχαιρεσιών) μετά το πρωινό γεύμα 

ψηφίζουν οι σύνεδροι και αποχωρούν. 



Διευκρινίζεται ότι για όποια από τα συγχωνευθέντα Ιδρύματα, δεν έχει ολοκληρωθεί η ενοποίηση 

των συλλόγων, και δεν υπάρχει νέο καταστατικό μετά την ενοποίηση, στο συνέδριο συμμετέχουν 

οι σύλλογοι των, προ της συγχώνευσης, Ιδρυμάτων με τα παλιά μητρώα των συλλόγων τους. 

Όσοι σύλλογοι, ξανατονίζουμε έχουν πραγματοποιήσει ήδη τις εκλογές για την ανάδειξη των 

αντιπροσώπων τους, καλούνται να στείλουν τα παραπάνω έγγραφα άμεσα, προκειμένου να 

έχουμε μια σαφέστερη εικόνα του αριθμού των αντιπροσώπων και να οργανώσουμε καλύτερα τα 

του συνεδρίου. 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ. 

Για τυχόν ερωτήματα και διευκρινήσεις επί όλων των ανωτέρω μπορείτε να επικοινωνήσετε 

με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Σάββα Παπαδόπουλο, την Γραμματέα κα Νίκη 

Χρονοπούλου και τον Tαμία κ. Γιώργο Αγγουρά. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΛΕΞΕΙ ΝΕΑ Δ.Σ. ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ  ΝΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΜΕΙΛ ΤΟΥΣ. 

 

Τo Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 

 

 

                                                   

                          


