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Συνάδελφισσα, Συνάδελφε 
 

Μετά τις επαναλαµβανόµενες µειώσεις των µισθών µας το ∆.Σ του Σ.Υ.Κ.Ν.Ε αποφάσισε να 

δηµιουργήσει την εθελοντική οµάδα αλληλεγγύης µε σκοπό να συµβάλει στον περιορισµό του 

χαµένου εισοδήµατος. 

 Αφουγκραζόµενοι τις ανάγκες που δηµιουργούνται στην καθηµερινότητά µας µε την 

αµέριστη συµπαράστασή σας,   στις πρώτες µας «άτυπες» ενέργειες  προχωρήσαµε σε προµήθεια 

ειδών πρώτης ανάγκης όπως  λάδι , αλεύρι, τυρί κ.λ.π µε  µεγάλη επιτυχία  

 Για τον λόγο αυτό ως εθελοντική οµάδα  αλληλεγγύης  προτείνουµε σε όλους τους 

συναδέλφους την σύσταση Συνεταιρισµού για την νόµιµη λειτουργία µας.  

Με το κάλεσµά µας αυτό θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι όσοι επιθυµούν να 

συµµετάσχουν στις διαδικασίες σύστασης του συνεταιρισµού, θα πρέπει να το δηλώσουν στα 

Γραφεία του Σ.Υ.Κ.Ν.Ε υποβάλλοντας την σχετική αίτηση. Κάθε συνάδελφος που επιθυµεί να 

συµµετέχει στην πρωτοβουλία µας αυτή η συνδροµή του ορίζεται σε 50,00 €   για την κάλυψη των 

εξόδων ίδρυσης. Εάν κάποιος συνάδελφος θελήσει να αποχωρήσει θα του επιστραφεί η συνδροµή 

του  µετά το τέλος του έτους είτε σε µετρητά είτε σε είδη αντίστοιχης αξίας. 

Για την λειτουργία του Συνεταιρισµού απαιτείται ένας κατάλληλος επαγγελµατικός χώρος που 

θα πληρεί τις προϋποθέσεις για τον σκοπό που τον θέλουµε. 

  Σκοπός της προσπάθειάς  µας είναι η λειτουργία του Συνεταιρισµού µε το χαµηλότερο κόστος 

εξασφαλίζοντας πρώτα την ζήτηση και µετά προσφορά όπως έχει γίνει ήδη µέχρι σήµερα. 

Θα προµηθευόµαστε µε ανοιχτές διαδικασίες τα προϊόντα που θα χρειαζόµαστε κύρια από 

Αγροτικούς Παραγωγικούς Γυναικείους Συνεταιρισµούς , οµάδες παραγωγών , ανεξάρτητους 

παραγωγούς και εγχώριες βιοτεχνίες.  

Η κάθε δράση έχει σαν σκοπό  να εξασφαλίζει την µέγιστη διαφάνεια και την πλήρη εξάλειψη 

των µεσαζόντων. 

Οι τιµές διάθεσης των προϊόντων θα περιέχουν την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση προκειµένου 

να καλύπτεται το κόστος λειτουργίας πλέον των νόµιµων φόρων. 

Στο τέλους κάθε έτους θα γίνεται οικονοµικός απολογισµός ο οποίος θα υποβάλλεται στην 

Γενική Συνέλευση για έγκριση. 

Το ∆.Σ του Σ.Υ.Κ.Ν.Ε συµπαρίσταται στην πρωτοβουλία αυτή παρέχοντάς µας  την  

απαραίτητη  βοήθεια. 

Η οµαλή λειτουργία αυτού του εγχειρήµατος θέλουµε να στηριχθεί στην ουσιαστική 

εθελοντική συµµετοχή όλων των συναδέλφων µας και των  συνταξιούχων. 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για  συµµετοχή  στην δραστηριότητα αυτή,  σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω  να δηλωθεί έως 10 ∆εκεµβρίου  2012  στο γραφείο του Σ.Υ.Κ.Ν.Ε . 

 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την συµµετοχή σου. 
   


