
Ιδρυτική διακήρυξη του ψηφοδελτίου, 4/4/2022

«Ενωμένοι Εργαζόμενοι Δήμου Παύλου Μελά»

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Εμείς που εργαζόμαστε στον Δήμο Παύλου Μελά, που αγωνιούμε για το παρόν και το μέλλον μας και
καθημερινά βαλλόμαστε από διάφορους παράγοντες μέσα αλλά και έξω από τις δουλειές μας, αποφασίσαμε να
δημιουργήσουμε μια Νέα Κίνηση και να διεκδικήσουμε, στις επερχόμενες εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων του
Δήμου  μας,  την  εκλογή  μας  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο.  Ο  λόγος; Η  κάκιστη  διαχείριση  που  έκανε  όλο  το
προηγούμενο διάστημα η πλειοψηφούσα παράταξη Α.Σ.Ε του απερχόμενου Δ.Σ.. Η πλήρης απαξίωση του οργάνου,
με  ελάχιστες  συνεδριάσεις (12)  και  καμία  Γενική  απολογιστική  Συνέλευση (Προτείναμε  επανειλημμένα  να
γίνονται συνεδριάσεις έστω και διαδικτυακά, αλλά χωρίς ανταπόκριση).

Το «σωματείο» μας, όπως λαϊκά το ονομάζουμε,  δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων,  δεν στήριξε
τους  εργαζόμενους  στα  καθημερινά  προβλήματα  της  εργασίας,  δεν  κράτησε  ίσες  αποστάσεις μεταξύ  των
εργαζόμενων.  Αντί  αυτού  μερολήπτησε,  χρησιμοποίησε  την  εξουσία που  έχει  φοβίζοντας,  τρομοκρατώντας,
δυσφημώντας και  κάνοντας bulling σε εργαζόμενους σε πολλά, πολλά περιστατικά.

Σαν να μην έφτανε αυτό,  τελείωσε την θητεία του χωρίς να κάνει τον παραμικρό απολογισμό για τα
οικονομικά του συλλόγου μας, για την διαχείρισή τους και για το υπόλοιπο του «ταμείου». 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι!

Η διαφάνεια στα οικονομικά του συλλόγου είναι πολύ σοβαρή υπόθεση καθώς, όπως είναι γνωστό,  τα
έσοδα του συλλόγου από τις συνδρομές των εργαζομένων είναι μόνιμα και αδιάλειπτα .  Το προηγούμενο ΔΣ
παρέδωσε  στο  νέο  ΔΣ  8.319,84  € (Έκθεση  ελεγκτικής  επιτροπής  14-3-2018).  Εγκρίθηκε  από  το  ΔΣ,  όπως  το
καταστατικό προβλέπει, κάθε δαπάνη, με αναλυτικό απολογισμό εξόδων. Σε αντίθεση, το νυν απερχόμενο ΔΣ, με
αποκλειστική ευθύνη της πλειοψηφούσας παράταξης  Α.Σ.Ε, ενέκρινε ελάχιστες, δαπάνες όπως από τα πρακτικά
προκύπτει  (έξοδα  συνεδρίου  ΠΟΕ  ΟΤΑ  2018,  απολογισμό  Τσικνοπέμπτης  2019  15-11–2019  με  9  μήνες
καθυστέρηση και μετά από πίεση, οικονομική στήριξη  συναδέλφων σε 1 ή 2 περιπτώσεις). Από το τέλος του 2019
δε έως το 2022 οι εγκεκριμένες δαπάνες ήταν μόλις 1250 €.

Θέλουμε  ο  σύλλογος  μας  να  απαλλαγεί  από  κάθε  είδους  αυταρχικές  συμπεριφορές  απέναντι  σε
συναδέλφους. Θέλουμε έναν Ενωτικό Δημοκρατικό Σύλλογο να μας στηρίζει πραγματικά, με τακτικές ενημερώσεις
και συνεδριάσεις, που να στέκεται σε όλους τους εργαζόμενους μαζί, αλλά και σε κάθε έναν χωριστά όταν βάλλεται
και  αδικείται.  Θέλουμε τους  συναδέλφους ενεργούς,  συμμετοχικούς  σε  ένα δραστήριο σωματείο,  που δεν θα
αναπαραγάγει μόνο τις ανακοινώσεις της ΠΟΕ ΟΤΑ. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι!  Εμείς δεν νιώθουμε σήμερα ότι έχουμε σύλλογο.

Είναι δικαίωμα  και απαίτησή μας να θέλουμε έναν σύλλογο παρόντα.

Θέλουμε τον σύλλογο πρωταγωνιστή, με διεκδικητική διοίκηση, που να στηρίζει τους εργαζόμενους στους
αγώνες τους απέναντι στην αδικία, από όπου κι αν αυτή προέρχεται. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι! Θέλουμε ο σύλλογος να ανταποδίδει το μεγαλύτερο μέρος από τα χρήματα που
κάθε  χρόνο  εισπράττει,  αφού  καλύψει  τις  λειτουργικές  και  συνδικαλιστικές  υποχρεώσεις  του,  στον  ίδιο  τον
εργαζόμενο (με  την  μορφή  κοινωνικών  παροχών,  γιορτών,  δώρων,  αριστείων,  εκδρομών,  εισιτηρίων  σε
παραστάσεις συναυλίες  κ.α.) και όχι μόνο σε δικαστικούς αγώνες (τις περισσότερες φορές χωρίς απόφαση του ΔΣ
και στηρίζοντας προκλητικά ένα συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο!!!).

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι!
Ας ξεκινήσουμε ΜΑΖΙ να εκλέξουμε ΔΣ για έναν   ΣΥΛΛΟΓΟ μακριά από εργατοπατέρες, 

 με την παρουσία και την δυναμική του καθενός από εμάς
Δήλωσε συμμετοχή στο ψηφοδέλτιό μας  

ή ενίσχυσε όπως εσύ μπορείς την προσπάθεια να βελτιώσουμε τον εργασιακό μας χρόνο 
με έναν ΣΥΛΛΟΓΟ
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