
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ 

 

1. Εκείο πνπ ζπγθεληξσζήθακε ζηελ Αζήλα θαη ζε άιιεο πόιεηο, ζπληαμηνύρνη ηεο ΤηΕ, 

αποθαζίζαμε, ςπεπβαίνονηαρ ηηο όπνηεο παξαηαμηαθέο, θνκκαηηθέο ή άιιεο δηαθνξέο, 

να ενωθούμε σο ζπληαμηνύρνη γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ καο, ζε μια Νέα 

Σςνδικαλιζηική Ενόηηηα, ζηο σώπο ηος Σςλλόγος ηων ζςνηαξιούσων ηηρ ΤηΕ 
 

2. Η Σπλδηθαιηζηηθή καο Ελόηεηα θαζνξίδεη ηηο δξάζεηο ηεο θαη ην πεξηερόκελν ησλ 

δηεθδηθήζεώλ ηεο με ανοικηέρ και δημόζιερ ζςγκενηπώζειρ ηων ζςναδέλθων πος 

ζςμμεηέσοςν ζε αςηήν, ηόζο ζηην Αθήνα όζο και ζε κάθε πεπιθέπεια. Σπλάδειθνη 

πνπ βξίζθνληαη ζε κεκνλσκέλα κέξε θαη δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζπλάζξνηζεο θαη 

ζπδήηεζεο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο, μποπούν να κοινοποιήζοςν γπαπηώρ ηιρ 

πποηάζειρ ηοςρ ζηην Διοικούζα Επιηποπή ηηρ Σςνδικαλιζηικήρ Ενόηηηαρ. 
  

3. Η Δηνηθνύζα Επηηξνπή απνηειείηαη από ένηεκα μέλη, κέζα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 

και ηα εκλεγμένα κέιε ζην Δ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ ησλ Σπληαμηνύρσλ. Η ππώηη Διοικούζα 

Επιηποπή  ζα ζπγθξνηεζεί ζε ζπγθέληξσζε ηεο Σπλδηθαιηζηηθήο καο Ελόηεηαο, αμέζωρ 

μεηά ηιρ εκλογέρ ηος Σςλλόγος Σςνηαξιούσων. 
 

4. Επζύλε ηεο Δ.Ε. είλαη η ςλοποίηζη ηων αποθάζεων ηων Ολομελειών ηηρ Σ.Ε. Οη  

Οινκέιεηεο ζπγθξνηνύληαη από ηο άθποιζμα όλων ηων ημημάηων ζε Αθήνα και άλλερ 

πόλειρ ζηηο νπνίεο ππάξρεη εθπξνζώπεζε ηεο Σ.Ε. Σε θάζε πεξηθεξεηαθό θέληξν, ε 

Σπλδηθαιηζηηθή καο Ελόηεηα εκλέγει ηπιμελείρ επιηποπέρ ζύλδεζεο θαη ζπιινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο κε ηελ Δηνηθνύζα Επηηξνπή.  
 

5. Μηα θνξά ηνλ ρξόλν θαη εηδηθά ηελ πεξίνδν πνπ ζπλέξρεηαη ε ηαθηηθή ζπλέιεπζε ηνπ 

Σπιιόγνπ, ππαγμαηοποιείηαι κοινή ζςνεδπίαζη ηηρ Διοικούζαρ Επιηποπήρ με ηιρ 

ηπιμελείρ επιηποπέρ ηων πεπιθεπειακών κένηπων θαη από θνηλνύ εθηηκνύληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηεο Σ.Ε. θαη απνθαζίδνληαη ηα ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνύ γηα 

ηνλ επόκελν ρξόλν. 
 

6. Κάζε ζπλάδειθνο ζπληαμηνύρνο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Σπλδηθαιηζηηθή Ελόηεηα, έσει 

δικαίωμα να ενημεπώνει όια ηα κέιε ηεο ελόηεηαο γηα ηηο απόςεηο ηνπ, θαζώο και να 

ζςμμεηέσει ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ή ησλ επί κέξνπο 

πεξηθεξεηαθώλ επηηξνπώλ, οι ζςνεδπιάζειρ ηων οποίων είναι δημόζιερ και ανοικηέρ. 
 

7. Μεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Δηνηθνύζαο εθιέγεηαη ν Τακίαο ηεο Σπλδηθαιηζηηθήο καο Ελόηεηαο, 

ν νπνίνο ηεξεί ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία και ελέγσεηαι από αςηήν γηα ηελ ζσζηή 

δηαρείξηζή ηνπο. Κάζε ρξόλν θαη εηδηθά πξηλ ηελ ηαθηηθή ζπλέιεπζε ηνπ Σπιιόγνπ, 

γίνεηαι παποςζίαζη ηηρ οικονομικήρ καηάζηαζηρ.   
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