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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης μας και επειδή συνάδελφοι συγκεκριμένων παρατάξεων με
επικεφαλή την Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση Μηχανικών Δημοσίου, συνεχίζουν και κλιμακώνουν την
πρακτική της απομαζικοποίησης της ΕΜΔΥΔΑΣ, είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε σε όλους τους
συναδέλφους και τις παρατάξεις, να ενημερώσουμε και να καταγγείλουμε για τα εξής γεγονότα:
1. Η πλειοψηφία των εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής επιδιώκει να
διεξαχθούν οι εκλογές του Μαΐου στην Αττική, μόνο δια ζώσης και με κάλπες σε περιοχές που τους
βολεύει για να καλύψουν τα μικροκομματικά τους συμφέροντα.
Η παράταξη μας θέλει την ΕΜΔΥΔΑΣ μαζική αλλά ταυτόχρονα και σύννομη, παρέχοντας υποχρεωτικά
στα μέλη μας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως ψηφοφορία (όπως προβλέπει και ο
Ν.4808/2021).
Θέλουμε μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές του Μαΐου με γνώμονα πάντα τις αρχές της
δημοκρατίας, η οποία διασφαλίζεται και από την ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Συνδικαλισμός σημαίνει πρόσθεση και πολλαπλασιασμός και όχι αφαίρεση και διαίρεση. Δυστυχώς οι
συγκεκριμένοι έχουν μάθει να αφαιρούν και να αποκλείουν, θέλουν μια μικρή ΕΜΔΥΔΑΣ, μια
ΕΜΔΥΔΑΣ των λίγων, κολλημένη σε αντιλήψεις και πρακτικές παλαιότερων ετών.
Εμείς σεβόμαστε το καταστατικό της ΕΜΔΥΔΑΣ, αλλά ταυτόχρονα και τους νόμους του κράτους.
Υπενθυμίζουμε ότι έγιναν εκλογικές διαδικασίες με υβριδικό τρόπο σε πολλά σωματεία της ΑΔΕΔΥ. Το
σύστημα έχει εξυπηρετήσει πάνω από 4.300 ηλεκτρονικές κάλπες και 640.000 ψηφοφόροι και ουδεμία
καταγγελία έγινε, όπου πραγματοποιήθηκαν εκλογές.
Θα ακολουθήσει επόμενη αναλυτική τεχνική ενημέρωση με την οποία αποδεικνύεται η διασφάλιση της
διαφάνειας και της μυστικότητας της ψήφου και καταρρέει ο μύθος της διαβλητότητας με τις
ψευδεπίγραφες προφορικές τους επισημάνσεις που κυκλοφορούν, περί διαβλητού της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας
Η πρακτική της μικροπαραταξιακής και μικροκομματικής τους λογικής στερούμενη βασικών αρχών της
δημοκρατίας, συνεχίζεται όμως και με την επιλογή τους να στήσουν κάλπες όπου τους βολεύει, για να
έχουν μικροπαραταξιακά οφέλη πχ κάλπη στη Νάξο. Θέλουν κάλπες εκεί που πιστεύουν ότι θα τους
ψηφίσουν. Τα κίνητρά τους δεν είναι αγωνιστικά. Κάθε άλλο. Τα ψέματα πρέπει να τελειώσουν.
Διαφωνούμε λοιπόν κάθετα και καλούμε όλες τις άλλες παρατάξεις να καταδικάσουν την
αντιδημοκρατική μεθόδευση, προχωρώντας ενωτικά στις αρχαιρεσίες με εκλογές που θα
πραγματοποιηθούν τόσο δια ζώσης (σύμφωνα με το καταστατικό), όσο και ηλεκτρονικά
(σύμφωνα με το νόμο).
Ας προλάβουμε τις αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν, σε αντίθετη περίπτωση, στη δράση της
ΕΜΔΥΔΑΣ μετεκλογικά.

2. Ο Πρόεδρος της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ και της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής (που ανήκουν στην αρχικά αναφερόμενη
παράταξη), αρνούνται να υλοποιήσουν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για διάθεση χώρου
στην ιστοσελίδες της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ και της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, σε όλες τις παρατάξεις. Εμείς
επιδιώκουμε όπως επιδιώκαμε πάντα στο παρελθόν όταν είχαμε την Προεδρία της ΕΜΔΥΔΑΣ ως
ΠΑΣΚ, την πολυπόθητη πολυφωνία. Η ΕΜΔΥΔΑΣ υπό την προεδρία μας και με δική μας πρωτοβουλία
εξέδιδε το περιοδικό ΑΡΜΟΣ στο οποίο δίναμε κυκλικά το βήμα σε όλες τις παρατάξεις με σειρά και
ανεξάρτητα από τα ποσοστά που είχαν λάβει στις αρχαιρεσίες, υλοποιώντας στην πράξη τη
Δημοκρατική Αρχή της έκφρασης της πολυφωνίας.
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, παρά το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί εδώ και ένα χρόνο να δοθεί
χώρος στις ιστοσελίδες της ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλες τις παρατάξεις, οι δύο Πρόεδροι δεν υλοποιούν τη
συγκεκριμένη Απόφαση, με την δικαιολογία ότι είναι δύσκολο τεχνικό εγχείρημα που ο τεχνικός της
ιστοσελίδας δεν μπορεί να το υλοποιήσει σύντομα. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη: Ο τεχνικός
περιμένει την εντολή από τον Πρόεδρο για να το υλοποιήσει εντός μισής ώρας και αυτή δεν δίνεται.
3. Προσπαθούν ν’ αποκλείσουν από την εκλογική διαδικασία (ως υποψήφιοι) τους μη ταμειακώς
τακτοποιημένους συναδέλφους, τη στιγμή που οι κρατήσεις γίνονται από τους φορείς κατόπιν
έγκρισης/αίτησης που έχουν καταθέσει στην ΕΜΔΥΔΑΣ. Επίσης, ουδέποτε μας απάντησαν για ποιο
λόγο αρνούνται να μας αποστείλουν το μητρώο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και
αναφέρονται σε αυτό κατά βούληση, για να αποκλείσουν συναδέλφους από την εκλογική διαδικασία.
4. Καταγγέλλουμε τη δόλια μεθόδευση πραγματοποίησης των Αρχαιρεσιών μόνο δια ζώσης, μέσω της με
πλειοψηφία έγκρισης του Διοικητικού Απολογισμού. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι το περιεχόμενο του
Απολογισμού δεν μπορεί να διασφαλίσει ούτε συνδικαλιστικά μέσω του καταστατικού, μια παράνομη
διαδικασία και μάλιστα την πρώτιστη ενός συνδικαλιστικού Οργάνου, όπως είναι οι Αρχαιρεσίες.
Γνωρίζουν επίσης και γι αυτό δεν τόλμησαν να θέσουν το θέμα σε ψηφοφορία, ούτε στο ανώτερο
Όργανο που είναι η Γενική Συνέλευση. Για τους λόγους αυτούς καταδικάζουμε την αυθαιρεσία τους να
νομιμοποιήσουν μια παρανομία μέσω του Διοικητικού Απολογισμού, χωρίς να έχουν το σθένος να
φέρουν το θέμα και της υβριδικής ψηφοφορίας ευθέως στη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να
αποφύγουν την έντονη διαφωνία της πλειοψηφίας πιστεύουμε των μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ, καθώς
επίσης και των Παρατάξεων που είχαν καταλάβει τη 2η και 3η θέση στις προηγούμενες Αρχαιρεσίες.
Επειδή ποτέ δεν είναι αργά, γιατί αν εφαρμοστούν οι παραπάνω μεθοδεύσεις θα ντρέπεται και η Ντροπή,
καλούμε όλους και ιδιαίτερα τις παρατάξεις να πάρουν θέση, και να προχωρήσουμε ενωτικά στις
εκλογές για μια ΕΜΔΥΔΑΣ πιο Μαζική, Δημοκρατική, Αγωνιστική & Αποτελεσματική.
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