
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα 

email: setee@central.tee.gr  
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 210 32 91 333  

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2018 

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3489 

Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: ……………………………… 

Κοινοποίηση: 

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ 

Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 

Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε. 

Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ 

Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ 

Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Πέμπτη 10 Ιανουαρίου στις 11 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο 

 

Συναδέλφισες - συνάδελφοι, μετά την αδυναμία σχηματισμού απαρτίας στην Εκλογοαπολογιστική Γενική 

Συνέλευση που καλέστηκε για την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ καλεί τους 

εργαζόμενους στο ΤΕΕ από την Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα, σε νέα Εκλογοαπολογιστική Γενική 

Συνέλευση την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου στις 11 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο με τα ίδια 

θέματα:  

1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής  

2. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών 

3. Ανακήρυξη των Συνδυασμών ή των Μεμονωμένων υποψηφίων 

4. Έκθεση προγράμματος και θέσεων υποψηφίων 

Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι από τα Περιφερειακά Τμήματα 

μέσω τηλεδιάσκεψης και θα κρατηθούν ηχογραφημένα Πρακτικά.  

Σύμφωνα με το Καταστατικό, οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι άκυρες, αν οι παρόντες δεν είναι περισσότεροι του ενός 

δευτέρου (1/2) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, που εργάζονται στις υπηρεσίες του ΤΕΕ, στην 

Αθήνα.  

 

Εάν και η δεύτερη συνέλευση δε βρεθεί σε απαρτία, τότε καλείται Γ.Σ. για τρίτη φορά σε διάστημα πέντε (5) 

ημερών (Τρίτη 15 Ιανουαρίου στον ίδιο χώρο) και βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) 

των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας. 

 

Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση είναι συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 8/10/2018 και 

σύμφωνα με το καταστατικό: 

«Άρθρο 16 

2. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία δεν μπορούν να είναι 
και υποψήφιοι. 
3. Ορίζει τον τόπο και το χρόνο των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
και των αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα 
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στην ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης και της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των 8 ημερών και μεγαλύτερο των 15. 
4. Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους με βάση καταρτισθέντα πίνακα κατ΄ 
αλφαβητική σειρά των αιτήσεων υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν μέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης 
ημέρας της Γ.Σ. 
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, κάθε εκλογέας 
ψηφίζει ελεύθερα, κατά την κρίση του, από την αλφαβητική κατάσταση των ταμειακά τακτοποιημένων 
μελών. 
5. Οι υποψήφιοι, εάν επιθυμούν, εκθέτουν στη Γ.Σ. το πρόγραμμά τους.» 
 

 

 
 

 


