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Η ΛΑΣΠΗ, Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΝ ΘΑ
ΠΕΡΑΣΟΥΝ!
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 14:00 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Το προηγούμενο διάστημα το σωματείο μας, η ΕΛΜΕ Πειραιά βρέθηκε στο
στόχαστρο κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών, όπως στο ΣΔΟΕ, μετά από ανώνυμη (!)
καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, που έγινε μάλιστα πολλούς μήνες
πριν.
Πρόκειται για ενέργεια πρωτοφανή στα συνδικαλιστικά χρονικά και έχει σαν
στόχο την κατασυκοφάντηση και τρομοκράτηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Έχει
σαν στόχο τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, μέσα
από την παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους στα συνδικάτα. Το
γεγονός, άλλωστε, δεν είναι μεμονωμένο.
Πριν λίγες μέρες, άνδρας του συνδικαλιστικού της Ασφάλειας πιάστηκε (στα
πράσα) να παρακολουθεί το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ενώ η
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, πάλι με πρόσχημα μία ανώνυμη καταγγελία,
απαιτεί στοιχεία και διευθύνσεις μελών του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης!
Οι ευθύνες Δικαιοσύνης και κυβέρνησης είναι πολύ μεγάλες!
Με όπλο μας την πρωτοφανή αλληλεγγύη και την συμπαράσταση των
εκπαιδευτικών του Πειραιά, αλλά και εκατοντάδων σωματείων-φορέων, σταθήκαμε
όρθιοι!
Όχι μόνο δεν έπιασε η λάσπη ενάντια στην ΕΛΜΕ, αλλά γύρισε και μπούμερανγκ
στους εμπνευστές της.
Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, τίποτα να κρύψουμε!
Η ΕΛΜΕ Πειραιά είναι πρωτοβάθμιο σωματείο, που λειτουργεί με βάση το
καταστατικό του και το νόμο 1264/1982.
Η εξελεγκτική επιτροπή, οι Γενικές Συνελεύσεις μας και πάνω από όλα τα ίδια
μας τα μέλη, είναι οι μοναδικοί αρμόδιοι για τον έλεγχο των οικονομικών του
σωματείου.
Κάθε εκπαιδευτικός του Πειραιά, μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση και
να ενημερωθεί για τα οικονομικά της ΕΛΜΕ.
Η ΕΛΜΕ Πειραιά έχει έσοδα αποκλειστικά από τα μέλη της, μόλις 5 ευρώ το
χρόνο (κι όχι από όλους, μια και οι συνάδελφοι του Αργοσαρωνικού πληρώνουν 10
ευρώ συνδρομή, που κατευθύνεται όλη στην ΟΛΜΕ).

Δεν διαχειρίζεται κρατικό χρήμα, δεν έχει έσοδα από εμπορική δραστηριότητα,
δεν μισθώνει κτίριο, δεν απασχολεί υπαλλήλους.
Τα έξοδα της ΕΛΜΕ κατευθύνονται στις ανάγκες της οργάνωσης του Αγώνα και
της πάλης (ανακοινώσεις, αναλώσιμα, πανό κλπ...), σε δικαστικούς αντιπροσώπους
για την πραγματοποίηση αρχαιρεσιών (μεγάλο μέρος), σε έξοδα για τη λειτουργία
του σωματείου, αλλά και την ενίσχυση του ταμείου αλληλοβοήθειας της ΕΛΜΕ.
Όλα τα παραπάνω, ελέγχονται από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή (εκλέγεται από
τους συναδέλφους), που παρουσιάζει απολογισμό στην εκλογοαπολογιστική Γενική
Συνέλευση και έχουν ψηφιστεί από αυτήν.
Συγκεκριμένα, ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τα παρακάτω:
ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ
καθαρά έσοδα ΕΛΜΕ συνδ. χρονιά 2016-2017: 5.069 ευρώ
καθαρά έξοδα ΕΛΜΕ συνδ. χρονιά 2016-2017: 4.667 ευρώ
ενίσχυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας: 2.000 ευρώ
Σε λογαριασμό τραπέζης βρίσκονταν το Δεκέμβρη του 2017 (πριν τις εκλογές της ΕΛΜΕ) και έχοντας αποπληρώσει και
όλες τις οφειλές προς ΟΛΜΕ (μέχρι και τη χρονιά 2016-2017) 13.542,81 ευρώ (Τακτικό Ταμείο).
Τα παραπάνω φαίνονται και στην πράξη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που υπερψηφίστηκε από την εκλογoαπολογιστική
Γενική μας Συνέλευση στις 13 Δεκεμβρίου 2017. Συγκεκριμένα:
"ΠΡΑΞΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στον Πειραιά και στα γραφεία της ΕΛΜΕ Πειραιά, σήμερα Τρίτη 12/12/17 και ώρα 18.00,
συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή της ΕΛΜΕ Πειραιά, για τον έλεγχο των οικονομικών
στοιχείων της ΕΛΜΕ Πειραιά για το συνδικαλιστικό έτος 2016-17:
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε με αντιπαραβολή παραστατικών στοιχείων και
αποδείξεων – τιμολογίων:
ΤΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΣΟΔΑ ΕΛΜΕ: 41033,86 ΕΥΡΩ
ΕΞΟΔΑ ΕΛΜΕ: 27491,05 ΕΥΡΩ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 13542,81 ΕΥΡΩ
Από τα οποία στο βιβλιάριο της ΕΛΜΕ είναι 13.296,21 και στα χέρια του Ταμία είναι 246,6.
Τα έξοδα και τα έσοδα είναι ισοσκελισμένα.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 8.845,40 ΕΥΡΩ (μεταφορά από προηγούμενη χρονιά, τα 2000 ευρώ προέρχονται από το Τακτικό
Ταμείο)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 2.358,42 ΕΥΡΩ (αναλυτικά παρακάτω)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 6486,98 ΕΥΡΩ (στο βιβλιάριο τραπέζης)
Αναλυτικά: 1600 ΕΥΡΩ στις οικογένειες τεσσάρων συναδέλφων που απεβίωσαν και 750 ΕΥΡΩ σε τρεις συναδέλφους
για αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας, επιπλέον 8,42 ΕΥΡΩ σε φόρους.
Το υπόλοιπο βρίσκεται στο βιβλιάριο τραπέζης για χρήση την επόμενη χρονιά".
Σημειώνουμε ότι τα έσοδα και τα έξοδα στην Πράξη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν είναι τα καθαρά έσοδα και έξοδα
της ΕΛΜΕ Πειραιά, καθώς μέσα σε αυτά περιέχονται και οι συνδρομές που αποδόθηκαν στην ΟΛΜΕ (20.824 ευρώ για
τις συνδικαλιστικές χρονιές 2015-2016 και 2016-2017-αποτελούν δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος τους), καθώς και το
υπόλοιπο του λογαριασμού που μεταφέρθηκε από την προηγούμενη χρονιά.
Όσον αφορά τα περιβόητα ... δάνεια, δηλαδή την οικονομική αλληλοβοήθεια
προς τα μέλη μας, ξεκαθαρίζουμε ότι αποτελεί υποχρέωση του καταστατικού μας
(άρθρο 3, παράγραφος ζ).

Αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση των συνδικάτων, που την ασκούν από την
ίδρυσή τους, εδώ και 150 χρόνια.
Δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό, ειδικά σε συνθήκες οικονομικής καπιταλιστικής
κρίσης.
Τα ποσά που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια ρίχνουν στο καλάθι των
αχρήστων ανώνυμες καταγγελίες, την λάσπη που επιχειρούν να εκτοξεύσουν
ορισμένοι ενάντια σε ένα σωματείο γνωστό για την ιστορία του και τους αγώνες του.
Συγκεκριμένα, ενημερώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια (από την συνδικαλιστική χρονιά 2012-2013), έχουν δοθεί:
 4.800 ευρώ σε 12 συναδέλφους με πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή με προβλήματα υγείας. Δηλαδή,
κάτω από 1000 ευρώ αθροιστικά ανά έτος, κατά μέσο όρο σε μόλις 2-3 συναδέλφους το χρόνο, σε μια ΕΛΜΕ
με χιλιάδες μέλη και τεράστια έκταση.
 3800 σε 7 οικογένειες θανόντων (εν ενεργεία) συναδέλφων μας.
 1790 σε ενισχύσεις συνδικάτων-φορέων εργαζομένων που βρίσκονται σε αγώνες, ζητούν αλληλεγγύη κλπ...
Βασίζονται σε ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν
εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις, το ανώτερο όργανο της ΕΛΜΕ.
Όλα τα παραπάνω, μπορεί ο οποιοσδήποτε να τα δει και στο site της ΕΛΜΕ
(www.elmepeiraia.gr).
Ματαιοπονούν λοιπόν όσοι νομίζουν ότι βρήκαν ευκαιρία να συκοφαντήσουν το
σωματείο μας.
Άδικα κουράζονται...Δεν μάς τρομάζουν, ούτε θα κάνουμε πίσω. Θα
συνεχίσουμε τη δράση μας, δίπλα σε κάθε συνάδελφο, σε κάθε σχολείο, σε κάθε
μαθητή μας.
Καλούμε Εισαγγελία Πειραιά και Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσουν την
στοχοποίηση της ΕΛΜΕ, με αστήρικτες και ανυπόστατες καταγγελίες. Να παραδοθεί
στην ΕΛΜΕ ο Η/Υ που κατασχέθηκε από την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία μας.
Καλούμε τους συναδέλφους να συνεχίσουν την συλλογή υπογραφών στο κείμενο
στήριξης της ΕΛΜΕ και να πάρουν μαζικά μέρος στην κινητοποίηση στο
Υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη 21/11 14:00 (Νίκης 5-7, Σύνταγμα),
που θα καταθέσουμε τις υπογραφές αυτές. Καλούμε και άλλα σωματείαφορείς, να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση αυτή.

