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Προς τα
Σωµατεία - Μέλη.
(Η επιστολή θα σταλεί ηλεκτρονικά και θα δηµοσιευθεί στις ιστοσελίδες της Ο.Κ.Ο.Ε. και της Νεολαίας
Ο.Κ.Ο.Ε. ∆εν θα υπάρξει ταχυδροµική αποστολή εκτός από όσα σωµατεία δεν έχουν e-mail).

Αθήνα, 12-11-2015

8

ου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ο.Κ.Ο.Ε.

Βάσει του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των
Τµηµάτων Νεολαίας των Σωµατείων-Μελών (http://www.cyprusnet.gr/operating-rules-youth),
ο
το Κεντρικό Συµβούλιο της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. αποφάσισε, να προκηρύξει το 8 Τακτικό
Συνέδριο της Νεολαίας της Ο.Κ.Ο.Ε. για τις 07 ως 08-05-2016.
Η εναρκτήρια τελετή θα γίνει ηµέρα Σάββατο 07-05-2016 και ώρα 11:00 π.µ., στην
Αθήνα στην «Κυπριακή Εστία», Κέκροπος 3, Πλάκα. Σας πληροφορούµε ότι στην
εναρκτήρια τελετή θα προσκληθούν διάφορες προσωπικότητες από την Κύπρο και Ελλάδα, για
να χαιρετίσουν το Συνέδριο και να µας ενηµερώσουν.
Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Κ.Σ. της Νεολαίας της Οµοσπονδίας θα
διεξαχθούν την εποµένη, 08-05-2016, ηµέρα Κυριακή και από ώρα 12 µ.µ. έως 13 µ.µ.
Σηµειώστε ότι υποψηφιότητες για το νέο Κ.Σ. της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. πρέπει να υποβληθούν
ως τις 31-04-2016.
Προς το σκοπό της εύρυθµης διεξαγωγής της όλης διαδικασίας, σας καλούµε ως τις 15
Ιανουαρίου 2016 (και τουλάχιστον 15 µέρες πριν την διεξαγωγή των σωµατειακών
εκλογών) να µας ενηµερώσετε (e-mail: okoe-youth@cyprusnet.gr) ποια σωµατεία προτίθεστε
να διεξάγετε αρχαιρεσίες των Τµηµάτων Νεολαίας σας για την ανάδειξη αντιπροσώπων, µε
βάση τις σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και
των Τµηµάτων Νεολαίας των Σωµατείων-Μελών και του Καταστατικού της Ο.Κ.Ο.Ε.
(http://www.cyprusnet.gr/statute) ώστε να οργανώσουµε τις σχετικές διαδικασίες. Σηµειώστε ότι
οι εκλογικές διαδικασίες των Τµηµάτων Νεολαίας των σωµατείων πρέπει να ολοκληρωθούν ως
τις 03-04-2016. Να σηµειωθεί ότι για Αθήνα και Θεσσαλονίκη γίνονται κοινές εκλογές από όλα
τα Σωµατεία Μέλη µε µέριµνα της Ο.Κ.Ο.Ε.
Ακόµα παρακαλούµε να µας γνωρίσετε, έγκαιρα (ως τις 03-03-2016), τυχόν θέµατα,
που θα θέλατε να προτείνετε, βάση της παρ. ΙΙ β, του άρθρου 7, προκειµένου να καταστεί
δυνατή η έγκαιρη κατάρτιση και αποστολή της Ηµερήσιας ∆ιάταξης του Συνεδρίου.
Με εκτίµηση,
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