
 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022 

 Αριθμ. Πρωτ.: 173 

 

 Προς: 

 Συλλόγους-Μέλη 

 της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

48ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «PORTO CARRAS» - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

Από ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2022 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2022 

 

Συνάδελφοι, 

Σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ.: 391/2-11-2021, 415/18-11-2021, 419/22-11-

2021, 426/26-11-2021, 91/23-2-2022, 112/3-3-2022 και 162/24-3-2022 εγγράφων μας 

όπου σας ενημερώναμε για την διεξαγωγή του 48ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-

Ο.Τ.Α., που θα πραγματοποιηθεί στις 3, 4, 5 και 6 Μαΐου 2022 στο Νέο Μαρμαρά 

Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα άρθρα 15,16 και 17 του ισχύοντος Καταστατικού της 

Ομοσπονδίας  επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 48ο: Μεταβατική Διάταξη, προβλέπεται ότι: 

«Για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας και τη γνήσια αποτύπωση της 

πραγματικότητας, η εκλογή για τη συγκρότηση των σωμάτων των οργανώσεων που 

εκλέγουν Αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διενεργείται στο χρονικό κύκλο λειτουργίας 

των οργάνων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βάση τα Τακτικά της Συνέδρια. 

Η εκλογή των Αντιπροσώπων-Συνέδρων της Ομοσπονδίας πραγματοποιείται την 

χρονική περίοδο από το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της διεξαγωγής του 

Τακτικού Συνεδρίου μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών του 

Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.». 

2. Σύμφωνα με την προκήρυξη του 48ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. και τις 

ημερομηνίες που καθορίστηκαν για την διεξαγωγή του (3, 4, 5 και 6 Μαΐου 2022), η 

ημέρα έναρξης πραγματοποίησης των Αρχαιρεσιών για την εκλογή 

Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία είναι αυτή της 1ης Δεκεμβρίου 2022 και 

καταληκτική η ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022. Κατόπιν των πιο πάνω, καμιά 

εκλογή Αντιπροσώπων δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί αν δεν πραγματοποιηθεί στο 

χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022. 

Για την εκλογή των Αντιπροσώπων-Συνέδρων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα 

σχέδια των εντύπων που σας έχουν σταλεί αλλά και να εφαρμοστεί το άρθρο 1 του 

ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας, όπου ορίζει ποιοι έχουν το δικαίωμα του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

  Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Νίκος Τράκας                     Βασίλης Πετρόπουλος 


