ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δυνάμεις που στηρίζονται από το ΠΑΜΕ στο Δημόσιο

Η Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα Μηχανικών στο τμήμα Αττικής της ΕΜΔΥΔΑΣ καταγγέλλει τις
απαράδεκτες μεθοδεύσεις όλων των παρατάξεων του απερχόμενου ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
(Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση, Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών - ΔΚΜ, Ενωτική
Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση – ΕΔΑΚ και Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία). Η κάθε μία
από τις παρατάξεις αυτές με τον τρόπο της και υπονομεύει εδώ και 14 μήνες τις διαδικασίες και
τελικά τη μαζική ζωντανή λειτουργία της Ένωσης. Έχουν ως στόχο να μην εκφραστεί η πραγματική
βούληση των εργαζομένων, και να διαμορφώσουν συσχετισμούς που θα τους εξυπηρετούν.
Σε μια περίοδο που η επίθεση απέναντι στα δικαιώματά μας εντείνεται κάθε μέρα όλο και
περισσότερο με τις μεθοδεύσεις τους πέτυχαν να παραμείνει για 5 μήνες «ακέφαλη» χωρίς
συνεδρίαση και αποφάσεις το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, επομένως να λειτουργεί σε “safe mode”
ένας σύλλογος που εκπροσωπεί 3500 μέλη. Κατάφεραν να θέσουν το Σύλλογο μας εκεί που τον
θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση, το κράτος και οι επιχειρηματικοί όμιλοι: εκτός μάχης.
Άλλωστε η θητεία του ΔΣ έχει ολοκληρωθεί από τον Μάρτιο του 2021 ενώ με τις παρατάσεις που
δίνονταν λόγω της πανδημίας η τελική λήξη της θητείας ήρθε το Δεκέμβριο του 2021.
Ως Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα και με δεδομένο ότι την άνοιξη του 2021 βρισκόταν στα σκαριά
τόσο η διαδικασία ψήφισης του νόμου – έκτρωμα Χατζηδάκη, αλλά και μια σειρά άλλων νόμων που
αφορούσαν το κλάδο, όπως οι τροποποιήσεις του 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, όσο και
οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων ενάντια αυτού, θέσαμε ζήτημα για τη διεξαγωγή γενικής
συνέλευσης (ενώ ήδη είχαν αποσυρθεί τα περισσότερα μέτρα περιορισμού κατά της πανδημίας) σε
ανοιχτό χώρο (στάδιο, θέατρο), τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ίσχυαν.
Άλλωστε με αυτούς τους όρους δεκάδες αγωνιστικά σωματεία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μαζικότατες Γενικές Συνελεύσεις και να πάρουν αγωνιστικές
αποφάσεις να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Μάλιστα θα μπορούσαμε να δώσουμε και
χαρακτήρα εκλογοαπολογιστικής ΓΣ εφόσον είχε λήξει ήδη η θητεία του ΔΣ που παρέμενε ακέφαλο,
και δίνονταν η ευκαιρία να αναδειχθούν και να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν τους
εργαζόμενους.
Με πρόσχημα την πανδημία οι παρατάξεις ΔΚΜ, ΕΔΑΚ και «Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία»
αρνήθηκαν να γίνει η συνέλευση, ενώ η «Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση», που είχε και την
ευθύνη του προεδρείου του ΔΣ, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία την παράταση της θητείας των ΔΣ
και της επιδιωκόμενης «ομοφωνίας» μεταξύ των παρατάξεων, πήραν απόφαση να γίνει η
συνέλευση το Σεπτέμβρη, κάτι το οποίο όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκε.
Αποτέλεσμα η περίοδος όπου υπήρχε μείωση των κρουσμάτων και οι συνθήκες έδιναν τη
δυνατότητα διεξαγωγής συνέλευσης σε ανοικτό χώρο να περάσει άγονη. Τελικά δεν έγινε καμία
γενική συνέλευση στη διάρκεια της συγκεκριμένης θητείας, παρόλο που όλο αυτό το διάστημα οι
αντιδραστικές αλλαγές που αφορούσαν και τον κλάδο επιδείνωσαν ριζικά τις συνθήκες που
επικρατούν τόσο στις υπηρεσίες όσο και στην καθημερινότητά μας. Η «πρώτη» προσπάθεια για

γενική συνέλευση έγινε μόλις το Νοέμβρη, μόλις είχε αρχίσει και πάλι η αύξηση των κρουσμάτων.
Ακόμα όμως και τότε οι συνάδελφοι έδωσαν μαζικό «παρών» σε εκείνες τις δύσκολες συνθήκες.
Είναι το γεγονός αυτό που αποδεικνύει τη διάθεση και την ανάγκη των εργαζομένων για συμμετοχή
και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση που αποτελεί το ανώτατο όργανο κάθε Σωματείου.
Όμως ακόμα και αυτή τη Γενική Συνέλευση πήραν την ευθύνη οι υπόλοιπες παρατάξεις του ΔΣ να
την «ακυρώσουν» επικαλούμενοι αυτή την φορά την απαρτία και μάλιστα στο τέλος της διαδικασίας
της συνέλευσης και όχι στην έναρξη αυτής ως είθισται.
Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα, όπου μετά από πολλαπλές μεθοδεύσεις, έχει οριστεί ως ημερομηνία
εκλογών η 24η Μαΐου και ως τόπος διεξαγωγής το κλειστό γήπεδο Ρουφ (Σεράφειο κολυμβητήριο),
ένας χώρος που έχει τη δυνατότητα φυσικού αερισμού, και πληροί τις προϋποθέσεις για την
προστασία από τον κορονοϊό, όλων όσων θα συμμετάσχουν στις εκλογικές διαδικασίες. Ενώ έχει
βγει η σχετική ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, με πραξικοπηματικό και ύπουλο τρόπο οι
υπόλοιπες παρατάξεις αλλάζουν τον τόπο διεξαγωγής των εκλογών μεταφέροντάς τις ξανά στο
Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών. Ένα χώρο χωρίς φυσικό αερισμό και αμφίβολο αν διαθέτει
καν εξαερισμό. Ένα μη επαρκή χώρο για να στηθούν οι 7 κάλπες που έχει αποφασιστεί (πάλι για
λόγους πανδημίας), να υπάρχουν κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών και να εξυπηρετήσει τον
αριθμό των μελών που καλούνται για να συμμετάσχουν. Ως δια μαγείας οι όποιοι ενδοιασμοί,
φόβοι για «ευθύνες» και όλα όσα μέχρι σήμερα δεν τους επέτρεπαν να συμφωνήσουν στις
μαζικές διαδικασίες, εξαλείφτηκαν. Όπως άλλωστε και η πανδημία, με μία απόφαση της
κυβέρνησης έπαψε να υφίσταται ενόψει της τουριστικής περιόδου.
Μόνο και μόνο γιατί οι παρατάξεις αυτές θεωρούν ότι στο εν λόγω κτίριο του Υπουργείου
βρίσκονται οι περισσότεροι «ψηφοφόροι» τους, βάζουν σε κίνδυνο την υγεία των συναδέλφων και
των οικογενειών τους, επιλέγοντας ένα χώρο εντελώς ακατάλληλο και προσπαθώντας να το
επιβάλλουν. Μήπως γιατί θέλουν οι εργαζόμενοι να ψηφίζουν κάτω από το «μάτι» της εργοδοσίας,
ώστε να πράξουν αναλόγως;
Για εμάς τόσο οι μαζικές εκλογικές διαδικασίες, όσο και η προστασία της υγείας των εργαζόμενων
είναι βασικά ζητούμενα και δε τα διαπραγματευόμαστε, ούτε και θυσιάζουμε κανένα από τα δύο.
Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να τα διασφαλίσουμε, ενάντια στην υπονόμευση που
επιδιώκουν ώστε να διαλύσουν την οργανωμένη δράση των εργαζομένων μέσα από τα σωματεία
τους.
Καλούμε τους εργαζόμενους Μηχανικούς να τους δώσουν την απάντηση στην κάλπη με τη μαζική
τους παρουσία.
Να καταψηφίσουν τα έργα και τη στάση των παρατάξεων που νέκρωσαν τη λειτουργία και τη μαζική
δράση της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής τα τελευταία χρόνια.
Να στηρίξουν τη Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα, αλλάζοντας τους συσχετισμούς στην Ένωση, να
επιλέξουν το δρόμο της σύγκρουσης με την πολιτική που ρημάζει τη ζωή και το εισόδημα μας, το
δρόμο της ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής.
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