
 

 

 

 

 

 

 

 

3
ο
 ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 4.00 το ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «NOVOTEL ATHENES» • ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 2-6 • ΑΘΗΝΑ 

 

Συνάδελφοι,  

 

Σας γνωρίζουμε, ότι την ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, από τις 4.00 το 

απόγευμα μέχρι τις 9.00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί το 3
ο
 ΤΑΚΤΙΚΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.ΑΣ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Το Τακτικό Συνέδριο της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. διεξάγεται κάθε τρία (3) χρόνια 

και είναι σε απαρτία με παρόντα το 50% + 1 των μελών και αποφασίζει με πλειοψηφία 

το 50% + 1 των παρόντων μελών. 

Το Τακτικό Συνέδριο της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. σε Εθνικό επίπεδο διαμορφώνει 

και οριοθετεί στόχους, στρατηγικές λειτουργίες και ρυθμίσεις πολιτικού και 

οργανωτικού χαρακτήρα για την ενίσχυση και για την αύξηση του εύρους και των 

πεδίων παρέμβασης των δυνάμεων που εκφράζει η Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. με στόχο τη 

βελτίωση της θέσης των εργαζομένων. 
Χώρος πραγματοποίησης του 3

ου
 Τακτικού Συνεδρίου θα είναι το Ξενοδοχείο 

«NOVOTEL ATHENES» (Μιχ. Βόδα 2-6 – Αθήνα – Τηλ.: 210 8200700). 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο 3
ο
 Τακτικό Συνέδριο της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. έχουν: 

 

1. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

2. Οι Συντονιστικές Επιτροπές όλων των πρωτοβαθμίων Π.Α.Σ.Κ. Εργαζομένων. 

 

3. Οι Γραμματείς των πυρήνων Π.Α.Σ.Κ. Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομαρχιακού 

επιπέδου. 

 

4. Όλα τα εκλεγμένα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που έχουν 

εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.-Δ.Υ. και είναι μέλη της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-

Ο.Τ.Α. 

 

5. Όλα τα εκλεγμένα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που έχουν 

εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

6. Όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και είναι 

μέλη ή φίλοι της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 



7. Οι εκλεγμένοι στην Ελεγκτική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που έχουν εκλεγεί 

με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

8. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που ανήκουν στην Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. στα 

Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 

9. Όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το ψηφοδέλτιο της 

Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 

10. Τα εκλεγμένα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων στους Πρωτοβάθμιους 

Συλλόγους που ανήκουν στη δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και είναι μέλη και φίλοι 

της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι τα έξοδα μετακίνησης θα βαρύνουν τον καθένα 

σύνεδρο ή την κατά τόπο παράταξη. 

 

Απαραίτητη είναι η παρουσία όλων των συναδέλφων διότι δεν είναι δυνατό 

να επαναληφθεί το ΣΥΝΕΔΡΙΟ λόγω έλλειψης απαρτίας. 
 

Όσοι συνάδελφοι παραλαμβάνουν την αλληλογραφία της παράταξης 
παρακαλούνται να ενημερώσουν τα υπόλοιπα μέλη της παράταξης στο Σύλλογό τους. 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών του 3
ου

 Τακτικού Συνεδρίου είναι: 

 

15.00 – 16.00:  Προσέλευση Συνέδρων – Τακτοποίηση. 

16.00 – 16.10: Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου – Εκλογή Προεδρείου. 

16.10 – 16.40:  Εισήγηση του Γραμματέα της Σ.Ε. της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

16.40 – 17.10:  Πολιτική Εισήγηση – Πλαίσιο διεκδικήσεων. 

17.10 – 17.30:  Εισήγηση για την Οργανωτική Δομή της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

17.30 – 20.30:  Τοποθετήσεις. 

20.30 – 21.00:  Δευτερολογία της Γραμματείας της Σ.Ε. της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

             21.00:  Ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

Συνάδελφοι, 

Για το πλαίσιο των εισηγήσεων και κάθε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία 

των συμμετοχών θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος. 

 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

 

 

 

Π.Α.Σ.Κ.Ε.–Ο.Τ.Α.: http://www.poeota.gr/paskeota • e-mail: paskeota@poeota.gr 
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