Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τις Αρχαιρεσίες στον Προμηθευτικό
& Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού ΕΥΔΑΠ
Αγαπητοί συνάδελφοι & συναδέλφισσες εργαζόμενοι & συνταξιούχοι,
Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 θα ψηφίσουμε για να επιλέξουμε το νέο διοικητικό και εποπτικό
συμβούλιο του Συνεταιρισμού.
Ο Συνεταιρισμός εδώ και αρκετά χρόνια, με ευθύνη όλων των διοικήσεών του, έχει μετατραπεί σε
μια απλή «υπηρεσία» χορήγησης δανείων και προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας. Το κεφάλαιο του
(πάνω από 1 εκατ. ευρώ) έχει μοιραστεί σχεδόν στο σύνολό του σε δάνεια. Ο Συνεταιρισμός έχει
στερηθεί την δυνατότητα να αξιοποιήσει τους πόρους του σε δραστηριότητες που θα ωφελούν
διαρκώς το σύνολο των χιλιάδων μελών του.
Στις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες λεηλασίας των εισοδημάτων και δικαιωμάτων
των εργαζομένων, ο Συνεταιρισμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει:
• δίχτυ προστασίας των μελών του απέναντι στην κρίση τόσο των εργαζομένων, όσο κυρίως των
συνταξιούχων, οι οποίο έχουν τεθεί «εκτός» από τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού
• οικονομικό και παραγωγικό εργαλείο αλληλέγγυας οικονομίας, ανταγωνιστικό με την κυρίαρχη
λογική του καταναλωτισμού και του ατομικισμού.
• θεσμό συνεργασίας, αλληλεγγύης, δημοκρατίας και συμμετοχής, ώστε να καλλιεργηθούν ιδανικά και αξίες που θα έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι το κέρδος.
Προϋπόθεση για να γίνουν τα παραπάνω είναι να υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εμπνέεται και θα εμπνεύσει και στα μέλη του από τις παραπάνω αρχές, θα θέλει και θα μπορεί να τις
υλοποιήσει.
Τα μέλη κι οι φίλοι του ΣΕΚΕΣ με τη συμμετοχή τους στις διοικήσεις των Συλλόγων, της Ομοσπονδίας
και του Πολιτιστικού έχουν καθοριστική συμβολή στη διαφάνεια, τη χρηστή διαχείριση και την αποτελεσματικότητα. Είναι σταθερά προσανατολισμένα στην ενότητα και συνεργασία των εργαζομένων, μακριά από παραταξιακούς φανατισμούς και διχαστικές ανακοινώσεις, που επιδιώκουν όσοι
αντιμετωπίζουν τους φορείς των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ ως μέσα ικανοποίησης κομματικών, παραταξιακών και προσωπικών επιδιώξεων.
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Καλούμε όλους και όλες να συμμετάσχουν μαζικά στην εκλογική διαδικασία και με την
ψήφο τους να ενισχύσουν το ψηφοδέλτιο του ΣΕΚΕΣ ώστε:
•

•

•

Να αποτελέσει την εναλλακτική λύση: στον παραγοντισμό, που χρησιμοποιεί τις συλλογικότητες των εργαζομένων για την αναπαραγωγή παραταξιακών και κομματικών πελατειακών δικτύων. Στις παρατάξεις και τους παράγοντες που στήριξαν και στηρίζουν το μνημονιακό κατεστημένο και τώρα «συνασπίζονται» σε κοινό ψηφοδέλτιο για να ξεχαστεί ότι στο
πρόσφατο παρελθόν επέδειξαν «ταλέντο» στη σπατάλη, την κακοδιαχείριση και την οικονομική «αταξία». Στις παρατάξεις που έχουν σαν βασική τους αρχή τον διαχωρισμό των συναδέλφων σε «δικούς» μας και «άλλους».
Να λειτουργήσει ως η καταλυτική δύναμη που αλλάζει την πορεία των πραγμάτων προς το
καλύτερο, όπως αποδεδειγμένα έχει συμβεί στην οικονομική διαχείριση του Πολιτιστικού
και της ΟΜΕ και όπως διαπιστωμένα πλέον από όλους συνέβη με την υπογραφή της συμπληρωματικής ΣΣΕ που είναι η καλύτερη που έχει υπογραφεί για εργαζόμενους, στην Ελλάδα τα
τελευταία 10 χρόνια.
Να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συνεργασία, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και στα μέλη
του, ώστε ο Συνεταιρισμός των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΕΥΔΑΠ, να βγει από
το λήθαργο και να ξεκινήσει μια νέα δημιουργική πορεία, με στόχους:
1. Να ανοίξουν δυναμικά τις πύλες του Συνεταιρισμού σε όλους τους συναδέλφους.
2. Να καθιερωθεί η διαφάνεια, σε όλα τα επίπεδα (διοικητικό, οργανωτικό, οικονομικό), η
διαρκής ενημέρωση, η λογοδοσία (ιστοσελίδα, ενημερωτικά έντυπα), να ακούγεται συχνότερα η φωνή των μελών.
3. Να εκπονηθεί μελέτη για την αποδοτικότερη αξιοποίηση της καταναλωτικής ισχύος των
μελών αλλά και των ίδιων κεφαλαίων του Συνεταιρισμού. Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση
με χαμηλό κόστος σε είδη καθημερινής χρήσης (διατροφή, υγιεινή, ένδυση, υπόδηση),
αλλά και αναψυχής (πολιτιστικά αγαθά, τουρισμός, διακοπές κ.α.)
4. Να υπάρξει σταθερή και δημιουργική συνεργασία με άλλους συνεταιρισμούς (αγροτικούς, παραγωγικούς, καταναλωτικούς) αλλά και μεμονωμένους παραγωγούς για την εύκολη και οικονομική πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα.
5. Να δημιουργηθεί Ταμείο Αλληλοβοηθείας για τη ενίσχυση μελών – συναδέλφων, που
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Οι υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο του ΣΕΚΕΣ
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΗΣ ΜΙΝΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΑΣΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΖΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
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