ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ 15Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.
Ι. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 15ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ:
Στις 07/04/2017 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας αρχαιρεσιών για την
εκλογή αντιπροσώπων. Έχουν εκλεγεί 74 αντιπρόσωποι (από 25 σε σύνολο 39
πλήρη µελών). Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
http://www.cyprusnet.gr/15-congress/newsid510/3131
Στην πρώτη σύνοδο του Συνεδρίου θα γίνει η νοµιµοποίηση των Συνέδρων. Τα
σωµατεία που δεν διεξήγαγαν εκλογές ή τα αρωγά µέλη µπορούν να
εκπροσωπηθούν µε παρατηρητή.

ΙΙ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ:
Στις 18/03/2017 έληξε η προθεσµία υποβολής θεµάτων στην Ηµερησία ∆ιάταξη
από τα σωµατεία.
Με βάση τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στην προβλεπόµενη ηµεροµηνία, το
Κεντρικό Συµβούλιο στις 12/04/2017 ολοκλήρωσε την Ηµερησία ∆ιάταξη που σας
έχει αποσταλεί και είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα:
http://www.cyprusnet.gr/assets/Hmerisia.Diataxi-15o.Synedrio.pdf
Σας αποστέλλονται οι προτάσεις που επεξεργάστηκε η Επιτροπή Καταστατικού και
Κανονισµών για τη σύγκληση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ όπως αποφασίστηκε
στο προηγούµενο Συνέδριο. Το έγγραφο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα:
http://www.cyprusnet.gr/assets/KATASTATIKO.SYNEDRIO-2017.doc

ΙΙΙ. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 15ου
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Τα σχέδια για τα Ψηφίσµατα, Έγγραφα και Αποφάσεις του 15ου Συνεδρίου έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
http://www.cyprusnet.gr/15-congress/newsid510/3361

IV. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΟΚΟΕ
Οι υποψηφιότητες, για τα όργανα της Οµοσπονδίας, κατατίθενται, έγγραφα, στο
απερχόµενο Κ.Σ. 7 εργάσιµες ηµέρες πριν από το Συνέδριο.
Εποµένως, οι σχετικές προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν µέχρι τις
12/05/2017. Παρακαλούµε να σταλούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε φαξ: 211/7905159 ή µε
e-mail στο okoe@cyprusnet.gr ή okoe.cy@gmail.com
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VΙ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ο ΤΟΠΟΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ- χρονοδιάγραµµα: Το Συνέδριο θα
λάβει µέρος, εξ’ ολοκλήρου, στην «Κυπριακή Εστία», Κέκροπος 3, Πλάκα, Αθήνα
(από Μητροπόλεως, αριστερά στην Βουλής ως τον πεζόδροµο, στη συνέχεια
δεξιά στην οδό Υπερείδου, προέκταση της οποίας είναι η Κέκροπος).
Βρίσκεται κοντά στα µετρό Σύνταγµα, Ακρόπολη και Μοναστηράκι.
Το συνέδριο θα ξεκινήσει στις 11:00 στις 20/05/2017. Από τις 09:00-11:00 θα γίνουν
εγγραφές και οικονοµική τακτοποίηση των αντιπροσώπων στην «Κυπριακή Εστία».
Οι αρχαιρεσίες για το νέο Κ.Σ. και την Ε.Ε. προγραµµατίζονται για τις 12:30-14:00
στις 21/05/2017 και το συνέδριο αναµένεται να τελειώσει στις 15:00 στις 21/05/2017.
Κοντά στην «Κυπριακή Εστία»
µετακινηθούν µε αυτοκίνητο.

υπάρχουν

χώροι

στάθµευσης

για

όσους

ΧΩΡΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ: Έχει γίνει κράτηση ώστε οι αντιπρόσωποι από την περιφέρεια
να φιλοξενηθούν στο Ξενοδοχείο ΑΛΑΣΙΑ, Σωκράτους 50, Οµόνοια
(http://thealassia.com/). Έχει προβλεφθεί η παραµονή να είναι από το Σάββατο
20/05/2017 ως την Κυριακή 21/05/2017 κυρίως σε δίκλινα δωµάτια Παρακαλούµε να
ενηµερώσετε σχετικά την Γραµµατεία στο φαξ: 211/7905159 ή µε e-mail στο
okoe@cyprusnet.gr ή okoe.cy@gmail.com. Καλούνται οι σύνεδροι που θα
χρειαστεί να παραµείνουν από την Παρασκευή 19/05/2017 να µας ενηµερώσουν
έγκαιρα. Επίσης ζητούµε ενηµέρωση για όσους θα παρατείνουν την παραµονή τους
και την Κυριακή 21/05/2017. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει πρόσθετη
καταβολή 40 Ευρώ. Για µετακίνηση στην «Κυπριακή Εστία», µπορεί να
χρησιµοποιηθεί το Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ.
Για τους αντιπρόσωπους από την Αττική, νοείται ότι η διευθέτηση δεν περιλαµβάνει
παραµονή τους στο ξενοδοχείο.
Στο ξενοδοχείο περιλαµβάνεται η διαµονή και το πρωινό. Όλες οι έξτρα παροχές
(τηλέφωνα, χρήση των διάφορων δυνατοτήτων του Ξενοδοχείου θα βαρύνουν τους
αντιπρόσωπους). Σηµειώσετε ότι η παράδοση των δωµατίων γίνεται στις 12:00 της
21/05/2017. Όσοι θέλουν, µπορούν να αφήσουν τα πράγµατα τους την Κυριακή
21/05/2017 στην reception του Ξενοδοχείου ή την «Κυπριακή Εστία» για φύλαξη
στα γραφεία της Ο.Κ.Ο.Ε.
Τα έξοδα µετάβασης στα Ξενοδοχεία από το αεροδρόµιο, σταθµούς τραίνου,
λεωφορείων κτλ δεν καλύπτονται από την Ο.Κ.Ο.Ε.
Εφιστούµε την προσοχή σε όσους χρησιµοποιούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς να
είναι προσεκτικοί από πορτοφολάδες.
ΓΕΥΜΑΤΑ – ∆ΕΙΠΝΟ: Έχουν γίνει διευθετήσεις για γεύµα το Σάββατο 20/05/2017
και γεύµα την Κυριακή 21/05/2017, στο χώρο της «Κυπριακής Εστίας», καθώς και
coffee brakes.
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ: Οι αίθουσες συνεδρίασης βρίσκονται στο χώρο της «Κυπριακής
Εστίας» και θα λειτουργήσουν η κυρίως αίθουσα και η «αίθουσα Γ. Κρανιδιώτη».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ: Τα Σωµατεία-µέλη
µπορούν να συµµετάσχουν στο συνέδριο, εφόσον είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα,
καταβάλλοντας, δηλαδή, το ποσό των 60 Ευρώ / ανά εκλεγµένο αντιπρόσωπο
(για τη διετία). Τα Σωµατεία µέλη που θα στείλουν µόνο παρατηρητές και θα
φιλοξενηθούν σε Ξενοδοχείο θα καταβάλουν, συνολικά, το ποσό των 50 Ευρώ.
Επιπρόσθετα θα καταβληθεί το ποσό των 20 Ευρώ / ανά άτοµο για τη διαµονή
των συζύγων που θα παραµείνει στο Ξενοδοχείο σε δίκλινο.
Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ: Η Ο.Κ.Ο.Ε. θα καλύψει, για τους εκτός Αθήνας τακτικούς
αντιπρόσωπους, το 50% των οδοιπορικών. Καλούνται όµως τα Σωµατεία µέλη να
φροντίσουν για την οικονοµικότερη λύση µεταφοράς τους στο Συνέδριο. Γι’ αυτό
καλούνται έγκαιρα οι αντιπρόσωποι από την περιφέρεια να κλείσουν θέσεις µε τα
µέσα µεταφοράς ώστε να εξασφαλίσουν το φθηνότερο δυνατό εισιτήριο.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ: Για λόγους οικονοµίας & σεβασµού στο περιβάλλον
δεν θα εκτυπωθούν και θα µοιρασθούν έγγραφα τα οποία µπορείτε να βρείτε ως
εξής:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
http://www.cyprusnet.gr/assets/Prokirixi.15.Synedrio.OKOE.pdf

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
http://www.cyprusnet.gr/assets/HMEROMHNIES-DIADIKASIES.15.SYNEDRIO.OKOE.pdf

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
http://www.cyprusnet.gr/assets/Ypodeigma1.Eforeftikis.Epitropis.15.synedrio.ATH-THESS.doc

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
http://www.cyprusnet.gr/assets/Ypodeigma2.Eforeftikis.Epitropis.15.synedrio.doc

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΚΟΕ
http://www.cyprusnet.gr/statute

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
http://www.cyprusnet.gr/operating-rules

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
http://www.cyprusnet.gr/assets/Hmerisia.Diataxi-15o.Synedrio.pdf

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 15ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
http://www.cyprusnet.gr/assets/Plhrofories.15.Synedrio.pdf

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
http://www.cyprusnet.gr/assets/KATASTATIKO.SYNEDRIO-2017.doc

ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
http://www.cyprusnet.gr/assets/Psifisma.Kypriako.15.OKOE-SXEDIO1.doc

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΚΟΕ & ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
http://www.cyprusnet.gr/assets/Apofasi.Provlimata-Programma.Parikias.15.Synedrio-SXEDIO1.doc

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
http://www.cyprusnet.gr/assets/15.synedrio.Ypopsfiotites.pdf

(Όλα είναι αναρτηµένα στο: http://www.cyprusnet.gr/15-congress)

