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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  

ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ 2014 

ΝΑΙ!! Στην Τροποποίηση του Καταστατικού !!!! 

 

Ανακοίνωση Νο 14 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

            Σας υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 ο Σύλλογός μας  επιχειρεί μια βαθειά 

εκσυγχρονιστική τομή στα συλλογικά πράγματα. Την ημέρα αυτή, μετά από εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου μας και απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μας της 27ης Μαρτίου 2014 καλείστε να 

ψηφίσετε την τροποποίηση ορισμένων άρθρων του καταστατικού. 

Το σχέδιο του νέου  καταστατικού που υποβάλλεται σε ψηφοφορία, είναι το “τελικό  προϊόν” μιας 

μακράς συζήτησης που αρχικά ξεκίνησε από ανοιχτή διαπαραταξιακή επιτροπή με τη συμμετοχή 

μεγάλου αριθμού συναδέλφων και εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων 

και των παρατάξεων του Συλλόγου μας.  

         Με την τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του καταστατικού εκτός από την ικανοποίηση 

αιτήματος πολλών δεκαετιών, θα επιτύχουμε την εξοικονόμηση πόρων, την εξάλειψη αναχρονιστικών 

διατάξεων του ισχύοντος καταστατικού, την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας 

του Συλλόγου  και την τόνωση της αντιπροσωπευτικότητας του.  

         Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους συναδέλφους την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 να πάρουν 

μέρος στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί κάτω από την ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, για τους 

διαμένοντας στην Αττική στη Λέσχη Λέκκα 23 – 25, κατά τις ώρες 8:30 έως 18:00, για δε τους 

συναδέλφους των παραρτημάτων σε τόπο και ώρες που έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως και για τους  

εκτός κέντρου και παραρτημάτων συνάδελφους.  

 

Υ.Γ. Σας κάνουμε γνωστό ότι έχει κατατεθεί στις 5/5/2014 εξώδικη πρόσκληση εναντίον του 

Συλλόγου Συνταξιούχων και των τεσσάρων (4) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής που 

εκλέχτηκαν στην τελευταία Γενική Συνέλευση, με το πρόσχημα  ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις που 

προβλέπονται  από το καταστατικό του Συλλόγου μας για την συγκεκριμένη τροποποίηση άρθρων 

του καταστατικού μας. Την εξώδικη πρόσκληση – διαμαρτυρία υπογράφουν 18 συνάδελφοι οι 

περισσότεροι μέλη της συντονιστικής επιτροπής  συγκεκριμένης συνδικαλιστικής κίνησης. 

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
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