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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 7 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης και σημαντικότερης φάσης της δημιουργίας του ειδικού 
λογ/σμου – Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών και τη ρύθμιση των δόσεων των δανείων, το Διοικητικό 
Συμβούλιο, παράλληλα με το ανοιχτό πρόβλημα ΗΔΙΚΑ, προβαίνει στην υλοποίηση αποφάσεων σχετικών 
με την προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών στους συναδέλφους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό 
του Συλλόγου. Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να εξασφαλισθεί αξιόπιστη και με αντικειμενικά 
κριτήρια παροχή «υλικής και ηθικής βοήθειας» σε αναξιοπαθούντες και έχοντας απόλυτο ανάγκη 
συναδέλφους και ενόψει συγκρότησης επιτροπών καλούνται σε συνάντηση – συζήτηση στις 
23/10/13 ημέρα Τετάρτη στις 10:30 οι συνάδελφοι που: 
1. Ενδιαφέρονται ή έχουν ιδέες – απόψεις για τον τρόπο εκδήλωσης αλληλεγγύης στα μέλη μας, όπως 

και  προτάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του λογ/σμου Αλληλεγγύης 
2. Ασχολούνται με τον πολιτισμό και την τέχνη (π.χ. θεατρική ομάδα) 
3. Διαθέτουν δεξιότητες σε μουσικά όργανα, στο τραγούδι, στο χορό (μουσικές συντροφιές κλπ) 
4. Διατίθενται να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες 
5. Προσφέρονται να τροποποιήσουμε το καταστατικό του Συλλόγου μας 
6. Ασκούν δραστηριότητες αθλητισμού – ψυχαγωγίας 
7. Επιθυμούν να συμβάλλουν στη βελτίωση επικοινωνίας (ιστοσελίδα, εφημερίδα…) 
 Στην επικρατούσα ανασφάλεια – αβεβαιότητα, χωρίς να ατονήσει η διεκδικητική διάθεσή μας για 
την ανατροπή των μνημονιακών νόμων και την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, ας αντιτάξουμε την 
αποφασιστικότητα μας για αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, κάνοντας χρήση των μεγάλων 
δυνατοτήτων και των ικανοτήτων των πολυάριθμων μελών μας, αναβαθμίζοντας έτσι την εσωτερική 
λειτουργία του Συλλόγου μας. Άλλωστε ένας ζωντανός σύλλογος με συσπειρωμένα τα μέλη του έχει 
μεγάλη διεκδικητική δύναμη.  
 Η συρρικνώμενη, πλέον, περιουσία του Συλλόγου μας και τα περιορισμένα έσοδά του (λόγω του 
PSI στο ομόλογό μας, της μείωσης των αποδόσεων των μετοχών των Τραπεζών, της μείωσης εισφοράς 
υπέρ Συλλόγου λόγω του μετεργασιακού προγράμματος) δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο στη δημοκρατική 
λειτουργία του Συλλόγου μας. 
 Η μεγάλη, πλέον, αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης μας, η συμπόρευση με το ΣΥΤΕ και η 
δυνατότητα στήριξης κοινών εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων και η αποφασιστικότητα του Διοικητικού 
Συμβουλίου μας αποτελούν επαρκείς εγγυήσεις για ένα καλό ξεκίνημα. 
 Σας περιμένουμε την Τετάρτη 23/10/2013 για μια πραγματική συζήτηση, ελεύθερη 
κατάθεση άποψης – γνώμης αναγκαία βήματα για συγκεκριμένες δράσεις για τις επόμενες 
κινήσεις – αποφάσεις του Δ.Σ. 
 Ανάλογο προσανατολισμό συνιστούμε στα παραρτήματα του Συλλόγου με ανάλογη ενεργοποίηση 
των «Γραμματειών» τους. 
 Αν δεν μπορέσεις να παρευρεθείς στη συγκέντρωση της 23/10/2013 μπορείς να ζητήσεις 
ενημέρωση στα τηλέφωνα του Συλλόγου, όπως στην ιστοσελίδα και να συμπληρώσεις σχετικό έντυπο, 
εκδηλώνοντας έτσι το ενδιαφέρον σου. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Ίκαρος Πετρόπουλος 

 

Υ.Γ. Η μηνιαία συγκέντρωση του Συλλόγου μας θα γίνει στις 16/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης μας (Λέκκα 23-25 β’ όροφος) 
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Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………… 

Τηλέφωνο:  ……………………………………………… 

Α.Μ.:   ……………………………………………… 

 

Δηλώνω το ενδιαφέρον μου για τη συμμετοχή και τη στήριξη των παρακάτω δράσεων: 

Αλληλεγγύης στα μέλη του Συλλόγου 

Πολιτισμού – Τέχνης (θεατρική ομάδα… ) 

Μουσικές συντροφιές (όργανα – τραγούδι – χορός.. ) 

Προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών σε συναδέλφους 

Τροποποίησης καταστατικού 

Αθλητισμού – ψυχαγωγίας 

Επικοινωνίας (εφημερίδα, ιστοσελίδα, έντυπα) 

Κανονισμού Λειτουργίας του λογ/σμου Αλληλεγγύης 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 


