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ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Αριστερή Συσπείρωση συνεχίζει ακάθεκτη παραμονές των εκλογών την πρακτική της μικροπαραταξιακής και μικροκομματικής τους
λογικής στερούμενη βασικών αρχών της δημοκρατίας, να δημιουργεί προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν, αμφισβητώντας το μητρώο
των μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής.
Σύμφωνα με το καταστατικό μέλη της ΈΜΔΥΔΑΣ Αττικής γίνονται διπλωματούχοι μηχανικοί Ανωτάτων Σχολών δημόσιοι υπάλληλοι
και ταμειακώς ενημερωμένα μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος, οπότε και
έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφια, να παίρνουν το λόγο και να ψηφίζουν στις Γενικές συνελεύσεις και φυσικά να ψηφίζουν για
την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης. Δεδομένου ότι τα μέλη έχουν εξουσιοδοτήσει τους φορείς τους να γίνεται η κράτηση της
συνδρομής στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, όλα τα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής είναι ταμειακώς ενημερωμένα.
Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές η Αριστερή Συσπείρωση προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο, αμφισβητώντας την ταμειακή
ενημέρωση αρκετών μελών, με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Να τους υπενθυμίσουμε ότι στη Γενική Συνέλευση που διεξήχθη στις 3
Μαρτίου 2022, θεωρήθηκε ως μητρώο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών το μητρώο της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. Κανείς συνάδελφος
δεν αποκλείστηκε από τη Γενική Συνέλευση, για κανέναν συνάδελφο δεν τέθηκε θέμα σχετικά με την ταμειακή του ενημέρωση. Για
ποιο λόγο θέτετε τώρα τέτοιο θέμα; Θέλετε να μας πείτε ότι η Γενική Συνέλευση είναι άκυρη διότι πραγματοποιήθηκε με βάση ένα
άκυρο μητρώο; Η παράταξή μας ΕΔΑΚ – ΔΗΣΥΜ δεν θέτει κανένα ζήτημα και θεωρεί ότι όλα τα μέλη είναι οικονομικά
τακτοποιημένα, άποψη που είχαμε και είχατε και στη Γενική Συνέλευση.
Ο τέως Πρόεδρος της Αριστερής Συσπείρωσης Μαρίνος Κρητικός απέστειλε εχθές λίστες με τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη οι
οποίες αφενός δεν διαβάζονται, αφετέρου είναι ελλιπείς και καλείται η εφορευτική επιτροπή να ελέγξει εάν οι υποψήφιοι είναι
τακτοποιημένοι με βάση αυτή τη λίστα, με βάση μια λίστα που δεν έχει ουδεμία αξία και μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει.
Κύριοι της Αριστερής Συσπείρωσης, το καταστατικό δεν διαχωρίζει τα μέλη σε υποψηφίους και εκλογείς. Δύο μέτρα και δύο
σταθμά δεν μπορεί να υπάρξουν. Εάν ακυρώσετε την υποψηφιότητα ενός συναδέλφου θα «τινάξετε τις εκλογές στον αέρα». Αυτό
θέλετε συνάδελφοι; Φτάνει πιά κύριοι της Αριστερής Συσπείρωσης. Τα κίνητρά σας δεν είναι αγωνιστικά. Κάθε άλλο. Τα ψέματα
πρέπει να τελειώσουν. Ήδη έχετε βάλει την ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής σε περίεργα μονοπάτια με την άρνησή σας να πραγματοποιηθούν οι
εκλογές και δια ζώσης και με ηλεκτρονικό τρόπο.
Καλούμε ενωτικά όλους τους συναδέλφους και τις Παρατάξεις. Στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε η ΕΜΔΥΔΑΣ χρειάζεται να
συνεχίσει ομαλά την ιστορική της πορεία και για το λόγο αυτό απαιτείται μια ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ.
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