Όπως ήταν αναμενόμενο ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος. Και ξεκίνησε δυστυχώς με το γνωστό
παλαιοκομματικό τρόπο: καταγγελίες, υπονοούμενα, ανακρίβειες. Κανονικά κάθε παράταξη και κάθε
εκλεγμένος στα όργανα θα έπρεπε να αφήσει να μιλήσουν τα έργα και η δράση του, αλλά από την άλλη
μεριά δεν είναι και σωστό να αφήνονται ασχολίαστα τα αναφερόμενα στην ανακοίνωση της ΕΔΑΚ που
αναρτήθηκε πρόσφατα.
Υπενθυμίζουμε λοιπόν στους συναδέλφους της ΕΔΑΚ ότι το ανώτερο όργανο της Ομοσπονδίας, το
Γενικό Συμβούλιο στις 3/12/2021 κατόπιν ομόφωνης εισήγησης του ΔΣ, στο οποίο η ΕΔΑΚ συμμετείχε,
αποφάσισε ομόφωνα επίσης ότι θα αντισταθεί στην εφαρμογή του Νόμου Χατζηδάκη για τα Σωματεία
σεβόμενοι τα καταστατικά μας και τις προβλέψεις αυτών. Εδώ είναι η εισήγηση με τις αποφάσεις στην
τελευταία
σελίδα:
https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/2.12.21_gen_symv_12_2021_8650.pdf
και
εδώ
ολόκληρη η συνεδρίαση https://www.youtube.com/watch?v=-DcoK0fWbqc
Για αυτό άλλωστε και η έκπληξή μας με το ύφος και τα αναφερόμενα στην ανακοίνωση της! Αλλά
είπαμε, ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος!
Άλλωστε αντίστοιχες αποφάσεις έχουν πάρει πλήθος Σωματείων και Ομοσπονδιών καθώς και η
ΑΔΕΔΥ. Οι εκπαιδευτικοί Α' βάθμιας (ΔΟΕ), και Β' βάθμιας (ΟΛΜΕ), οι γιατροί (ΟΕΝΓΕ), οι Περιφέρειες
(ΟΣΥΑΠΕ), οι Δήμοι (ΠΟΕ ΟΤΑ) και πλήθος ακόμα Σωματείων πραγματοποιούν κανονικά δια ζώσης εκλογές
και Συνέδρια. Ηλεκτρονικές εκλογές πραγματοποιούν άλλου τύπου Σύλλογοι, αλλά όχι Σωματεία, όπου η
ψήφος αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο πολιτικού-συνδικαλιστικού χαρακτήρα που δε μπορεί
να γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από αμφίβολες διαδικασίες και συστήματα. Εξάλλου δεν
σκοπεύουμε να ακυρώσουμε τη ζωντανή επικοινωνία με τα μέλη μας με τις συνελεύσεις, τις περιοδείες,
τα Γενικά Συμβούλια, τα Συνέδρια και τις εκλογές, κόντρα στις προβλέψεις του καταστατικού μας, επειδή η
κυβέρνηση θέλει να επέμβει στα εσωτερικά των Σωματείων. Γιατί οι «ηλεκτρονικές εκλογές» σημαίνουν να
ψηφίζεις από τη δουλειά με τα τεχνολογικά μέσα (υπολογιστές, δίκτυο, email) της Υπηρεσίας, σε κοινή
θέα, με αμφισβητούμενα συστήματα και υπό το άγρυπνο βλέμμα των πολιτικών προϊσταμένων τους ή
όποιων άλλων θέλουν να επηρεάσουν τη διαδικασία. Στις δια ζώσης εκλογές η παρουσία της Εφορευτικής
Επιτροπής και των Δικαστικών Αντιπροσώπων διασφαλίζει τη μυστικότητα της ψήφου και την άσκηση της
ελεύθερης και αβίαστης εκδήλωσης της βούλησής του ψηφοφόρου, γεγονός που δε μπορεί να
διασφαλίσει η υπάρχουσα ηλεκτρονική διαδικασία.
Αντίστοιχη απόφαση έχει πάρει και το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, αλλά και οι υπόλοιπες
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις όπου και πραγματοποιούν δια ζώσης όλες τις μέχρι τώρα εκλογικές τους
διαδικασίες.
Και ερχόμαστε στην ουσία. Ότι η παράταξη της ΕΔΑΚ δια της ανακοίνωσης αυτής επιλέγει να γίνει
η επισπεύδουσα της εφαρμογής του Νόμου Χατζηδάκη της κυβέρνησης της ΝΔ στα Σωματεία, κόντρα
στις αποφάσεις του συνόλου του συνδικαλιστικού κινήματος. Ας το πουν τουλάχιστον καθαρά και να
μην κρύβονται πίσω από ανακρίβειες. Και αν θέλουν τόσο πολύ να τον εφαρμόσουν, να ζητήσουν να
εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις του. Δηλαδή να περιορίσουμε τα μέλη του ΔΣ από 15 σε 11 στην ΠΟ, να
μην προκηρύσσουμε Απεργίες – Αποχές, παρά μόνο μετά από 3 μήνες και με προσωπικό ασφαλείας, να
αυτολογοκριθούμε, μέχρι ακυρώσεως. Δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος Νόμος που το κίνημα
των εργαζομένων στη χώρα μας αλλά και διεθνώς θα ανατρέψει. Αρκεί να μην κυριαρχήσουν οι
δουλοπρεπείς της εκάστοτε εξουσίας.

Και μάλιστα έφτασαν στο πρωτοφανές για την ιστορία της ΕΜΔΥΔΑΣ να συμμετάσχουν με
εκπρόσωπο τους σε διαδικτυακή συνάντηση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και της ΟΛΜΕ με τον Πρόεδρο της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να υποστηρίζουν όχι τις θέσεις της Ομοσπονδίας και
του Σωματείου, αλλά τις αντίθετες προσωπικές τους!!! Θέσεις που και η ΕΔΑΚ ομόφωνα είχε ψηφίσει στο
ΔΣ και το ΓΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Θέσεις που με πολύ τεκμηριωμένο τρόπο καταθέσαμε με αναφορά μας στην
ΑΠΔΠΧ https://www.emdydas.gr/images/stories/news/21.3.2022_anafora_apdph_8744.pdf
Τώρα για το ποι-ες/οι θέλουν «μια μικρή ΕΜΔΥΔΑΣ, μια ΕΜΔΥΔΑΣ των λίγων, κολλημένη σε
αντιλήψεις και πρακτικές παλαιότερων ετών» μιλάνε τα ίδια τα γεγονότα.
•

Τα εγγεγραμμένα μέλη και οι ψηφίσαντες και στις 19 Α βάθμιες Ενώσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα
τελευταία πέντε έτη παρά τις αποχωρήσεις πολλών συναδελφ-ισσών/ων.

•

Οι συνελεύσεις σε όλες τις Α'Βάθμιες πραγματοποιούνται με μεγάλη προσέλευση και εντός των ορίων
απαρτίας

•

Οι ανακοινώσεις έχουν πολλαπλασιαστεί για πληθώρα ζητημάτων

•

Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της ΠΟ, emdydas.gr έχει εκτοξευτεί

•

Δημιουργήθηκε κανάλι της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στο Youtube με δεκάδες χιλιάδες προβολές

•

Εγκαινιάστηκε η μαζική αποστολή email σε όλ-ες/ους τους συναδέλφ-ισσες/ους με περιοδικό τρόπο

•

Διοργανώθηκαν διαδικτυακά σεμινάρια με χιλιάδες συμμετέχ-ουσες/οντες

•

Έγινε ηλεκτρονική δημοσκόπηση με 2500 συμμετοχές (την οποία η ΕΔΑΚ καταψήφισε στο ΔΣ με
αντίστροφα επιχειρήματα από αυτά που χρησιμοποιεί σήμερα)

•

Έγιναν δεκάδες διαδικτυακές συσκέψεις με Υπηρεσίες, Συναδέλφ-ισσες/ους, Γενικά Συμβούλια εν
μέσω lock down

•

Η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις με τη μορφή της Απεργίας-Αποχής τόσο για τα έργα το 2020-2021
όσο και για τις ΥΔΟΜ είχαν πολύ ικανοποιητική συμμετοχή παρά τους περιορισμούς της πανδημίας

Τέλος, όσον αφορά το χώρο των παρατάξεων, αποφασίσθηκε από το ΔΣ και ζητήθηκε να σταλεί
κάποια ανακοίνωση ώστε να αναρτηθεί. Η πρώτη που στάλθηκε είναι η εν λόγω καταγγελία η οποία και
αναρτήθηκε.
Η δύναμη της ΕΜΔΥΔΑΣ μέχρι σήμερα ήταν η ενωτική λειτουργία της για την οποία έχουμε
παλέψει πάρα πολύ μέχρι σήμερα κάνοντας πλήθος υποχωρήσεων, σε πάρα πολλά θέματα, ώστε να
εκφράζεται μια κοινή συνισταμένη. Ελπίζουμε η ατυχής αυτή ανακοίνωση να εντάσσεται απλά σε έναν
προεκλογικού χαρακτήρα διαγκωνισμό και όχι σε μια συνολική αλλαγή κατεύθυνσης. Και η διαπάλη να
περιστραφεί γύρω από τα πραγματικά προβλήματα των συναδελφ-ισσών/ων. Εκεί που φαίνεται το τι έχει
να πει αλλά και να πράξει η/ο καθε-μια/νας.
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