Δυναμϊνουμε τθν οργάνωςθ και τουσ αγϊνεσ μασ
Ενιςχφουμε ακόμα πιο αποφαςιςτικά τθ

ΔΗΜΟΣΙΟΫΡΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Στισ εκλογζσ τθσ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικισ ςτισ 24 Μάθ για τθν ανάδειξθ του νζου
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Αντιπροςϊπων για το ςυνζδριο τθσ
Ομοςπονδίασ μασ (ΡΟΕΜΔΥΔΑΣ), είναι ϊρα αλλαγισ ςυςχετιςμοφ ςε μία
κρίςιμθ περίοδο για τουσ εργαηόμενουσ και όλο το λαό.
ιμερα είναι ακόμθ πιο φανερζσ οι ςυνζπειεσ μιασ πολιτικισ που ζχει ωσ
αποτζλεςμα οι εργαηόμενοι και ο λαόσ να χτυπιοφνται από τθν ακρίβεια,
τουσ χαμθλοφσ μιςκοφσ, τθν ενεργειακι φτϊχεια, τθν εντατικοποίθςθ τθσ
εργαςίασ, τθν απαξίωςθ των δθμοςίων τεχνικϊν υπθρεςιϊν. Οι εκλογζσ
γίνονται ςε μια περίοδο που απαιτεί τα ωματεία, οι Ομοςπονδίεσ, το εργατικό κίνθμα ςυνολικά να
πρωτοςτατιςουν ςτθ ςυςπείρωςθ και κινθτοποίθςθ για να μθν πλθρϊςει ο λαόσ τον άδικο ιμπεριαλιςτικό
πόλεμο και τθν εμπλοκι τθσ χϊρασ μασ ςε αυτόν, τουσ πανάκριβουσ ΝΑΣΟϊκοφσ εξοπλιςμοφσ.

Ο αγϊνασ ςυνεχίηεται, ςτο δρόμο, ςτθν πάλθ για τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ μασ!
ε πόλεμο και ςε «ειρινθ», ςε κρίςθ και ςε ανάπτυξθ, ςτακερά ζχουμε απζναντί μασ τθν πολιτικι
κυβερνιςεων - κεφαλαίου, ΕΕ και ΝΑΣΟ που ζχει ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν των επιχειρθματικϊν
ομίλων απ’ τθ δικι μασ εκμετάλλευςθ. Σθν κρατικι ςτιριξθ των επενδφςεων με κρατικό χριμα απ’ τα
ματωμζνα πλεονάςματα τθσ φορολθςτείασ και τθσ περικοπισ κοινωνικϊν δαπανϊν.
Είναι θ κοινι πολιτικι που θ εκάςτοτε κυβζρνθςθ ΝΔ –ΤΡΙΗΑ –ΠΑΟΚ(ΚΙΝΑΛ) υλοποιεί ευλαβικά, παρά τισ
όποιεσ «κορϊνεσ» όςο καιρό είναι ςτθν αντιπολίτευςθ. Οι εργαηόμενοι μθχανικοί ςτο δθμόςιο δεν είδαμε
καμία αποκατάςταςθ ςτισ μιςκολογικζσ, ςυνταξιοδοτικζσ μασ απϊλειεσ παρά τισ υποςχζςεισ για
«ανάπτυξθ για όλουσ», αλλά τθν ολοζνα και μεγαλφτερθ ςυρρίκνωςθ των ειςοδθμάτων μασ.
Αυτό που βιϊνουμε κακθμερινά είναι θ εντατικοποίθςθ λόγω τθσ απαξίωςθσ και τθσ απογφμνωςθσ από
προςωπικό και υλικοτεχνικι υποδομι ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν.
Θ πραγματικότθτα που διαμορφϊνει θ πολιτικι του «ψθφιακοφ» κράτουσ, είτε ςτθ μορφι τθσ «Ελλάδασ 2.0»
τθσ ΝΔ είτε ςτθν εκδοχι «Ελλάδα+» του ΤΡΙΗΑ,
χρθςιμοποιείται ωσ δικαιολογία για τθν εκχϊρθςθ
αρμοδιοτιτων υπθρεςιϊν ςτουσ ιδιϊτεσ και τθν
ιδιωτικοποίθςθ με ζμμεςο τρόπο. Οι δθμόςιεσ
τεχνικζσ υπθρεςίεσ εξαφανίηονται και το
αντικείμενό τουσ παραδίδεται βορά ςτθ δράςθ των
επιχειρθματικϊν ομίλων. Το προςωπικό όλων των
υπθρεςιϊν μειϊνεται ςυνεχϊσ λόγω τθσ μθ
πρόςλθψθσ μόνιμου προςωπικοφ για πάνω από
μία δεκαετία, τισ ςυνταξιοδοτιςεισ, τθν κινθτικότθτα, τισ μετακινιςεισ. Οι όποιεσ εξαγγελίεσ για προςλιψεισ
δεν αρκοφν για να καλφψουν τα τεράςτια κενά.
Τθν ίδια ϊρα που μετατρεπόμαςτε ςε «τεχνικό» τμιμα κρατικισ υποςτιριξθσ των επενδφςεων, με τθν
εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ που ιςοπεδϊνει το δομθμζνο και αδόμθτο περιβάλλον για χάρθ των κερδϊν
των επιχειρθματικϊν ομίλων, κακθμερινά αναδεικνφεται θ πιεςτικι ανάγκθ για υπθρεςίεσ που να
λειτουργοφν για τθν εξυπθρζτθςθ των λαϊκϊν αναγκϊν, για τθ δθμιουργία ςφγχρονων ζργων υποδομισ,
ζργων αντιπλθμμυρικισ, αντιςειςμικισ κωράκιςθσ.
υνολικά τα αςτικά κόμματα, θ ΝΔ ςιμερα απ’ το χιονιά και τθν πυρκαγιά μζχρι τθν πανδθμία, ο ΤΡΙΗΑ χτεσ,
απ’ τθ Μάνδρα μζχρι το Μάτι, προτάςςουν ωσ αιτία τθ λεγόμενθ «κλιματικι αλλαγι», τα φυςικά φαινόμενα
και τθν ατομικι ευκφνθ. ε εμάσ οφείλεται και θ μετάδοςθ του κορωνοϊοφ, οι πυρκαγιζσ, οι πλθμμφρεσ, αλλά
και ο αποκλειςμόσ χιλιάδων ςτθν Αττικι οδό από τα χιόνια... Η δθμόςια περιουςία ξεπουλιζται ςε ντόπιουσ
και ξζνουσ ομίλουσ, οι δθμόςιοι ελεγκτικοί μθχανιςμοί ιδιωτικοποιικθκαν και το αντικείμενο των
μθχανικϊν ςτο δθμόςιο μετατράπθκε ςε «διεκπεραίωςθ επενδυτικϊν ςχεδίων» του ενόσ ι του άλλου
μεγαλοεπενδυτι «αρπακτικοφ».

Εδϊ και πολλά χρόνια βιϊνουμε τισ αντιλαϊκζσ ςυνζπειεσ:
-

-

πλιρθσ παράδοςθ των κερδοφόρων δραςτθριοτιτων ςτουσ
επιχειρθματικοφσ ομίλουσ,
μζτρα για «να γίνει καλφτερθ και παραγωγικότερθ θ δουλειά του
δθμοςίου υπαλλιλου» (ςτοχοκεςία, αξιολόγθςθ, και ανταμοιβι για
τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ)
μζτρα για ζνα Δθμόςιο «ςφγχρονο, παραγωγικό και αποτελεςματικό»,
για ζνα «κράτοσ επιτελικό» του «ψθφιακοφ» μεταςχθματιςμοφ.

Πλεσ οι αντιλαϊκζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ αποτελοφν επειςόδια με ςυνζχεια
ςτο ςιριαλ που υλοποιοφν διαδοχικά οι κυβερνιςεισ.
-

-

-

Σροποποιιςεισ του ΝΟΚ και του Ν.4495/2017 με τθν κατάργθςθ και
των υποτυπωδϊν ελζγχων που είχαν παραμείνει για τθ διευκόλυνςθ
τθσ ζκδοςθσ αδειϊν ζργων που αφοροφν «ςτρατθγικζσ» επενδφςεισ.
υνεχείσ
παρατάςεισ
τθσ
διοικθτικισ
υποςτιριξθσ
των
υποςτελεχωμζνων ΤΔΟΜ με ςτόχο τθν αποδυνάμωςι τουσ, τθν εξαφάνιςι τουσ και τελικϊσ τθν
παράδοςι ςτουσ αναπτυξιακοφσ οργανιςμοφσ.
Επίβλεψθ μελετϊν από ιδιϊτεσ Ελεγκτζσ Μθχανικοφσ (Τπουργικζσ Αποφάςεισ για τουσ Ιδιωτικοφσ
Φορείσ Επίβλεψθσ ςτισ Μελζτεσ).
Ν. 4782/2021 τροποποίθςθ του Ν. 4412/2016 για τον εκςυγχρονιςμό, τθν απλοποίθςθ και τθν
αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των Δθμοςίων υμβάςεων.
Νομοκεςία για αναπτυξιακοφσ οργανιςμοφσ και εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων ςτουσ ιδιϊτεσ.
Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Χωροταξικισ και Πολεοδομικισ Νομοκεςίασ.
Ο νόμοσ – ζκτρωμα 4808/21 (Χατηθδάκθ) που αξιοποιεί όλο το αντεργατικό νομοκετικό πλαίςιο των
προθγοφμενων κυβερνιςεων ΝΔ – ΠΑΟΚ – ΤΡΙΗΑ και το προχωράει πολλά βιματα μπροςτά.
Νομοκεςία για τθν εφαρμογι τθσ τθλεργαςίασ ςτο δθμόςιο.
Αςφαλιςτικό με τθν ανταποδοτικότθτα να μειϊνει ςυντάξεισ που θ απονομι τουσ ξεπερνά τα 5
χρόνια και των παροχϊν.

Η επίκεςθ ςε βάροσ μασ δεν πρόκειται να ςταματιςει, αν δεν τθ ςταματιςουμε εμείσ, αν δεν
οργανϊςουμε τθν αντεπίκεςι μασ. Αν δεν υπιρχαν οι αγϊνεσ των εργαηομζνων, όλθ τθν προθγοφμενθ
15ετία τθσ κρίςθσ, των Μνθμονίων και τθσ πανδθμίασ, τα πράγματα κα ιταν πολφ χειρότερα ςιμερα.
Στθ ςθμερινι εποχι των μεγάλων τεχνολογικϊν επιτευγμάτων, που υπάρχουν όλεσ οι αντικειμενικζσ
προχποκζςεισ για να ηιςουμε όπωσ μασ αξίηει, δεν μποροφμε να ανεχτοφμε μια ηωι με ενεργειακι
φτϊχεια, με κίνδυνο επιςιτιςτικισ κρίςθσ, χωρίσ εργαςιακά – κοινωνικά δικαιϊματα, δε μποροφμε να
δεχτοφμε τθ διεφρυνςθ των ταξικϊν φραγμϊν. Δε μποροφμε να δεχτοφμε θ υγεία να είναι εμπόρευμα και
θ ανκρϊπινθ ηωι κόςτοσ. Δεν μποροφμε να ανεχόμαςτε το καλοκαίρι να καιγόμαςτε από τισ φωτιζσ, τον
χειμϊνα να πνιγόμαςτε από τισ βροχζσ και να αποκλειόμαςτε από τα χιόνια.
Ραλεφουμε ενάντια ςτθν πολιτικι τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ τθσ ΝΔ αλλά και των προθγοφμενων, που ζχει
μετατρζψει τθ χϊρα ςε πολεμικό προγεφφρωμα των ΗΡΑ & ΝΑΤΟ. Μια χϊρα κφτθ άλλων λαϊν και κφμα –
ςτόχο ωσ αντίποινα για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτον πόλεμο με τισ βάςεισ των ΘΠΑ, τθν παραχϊρθςθ υποδομϊν,
για τθν προϊκθςθ ςτρατευμάτων και εξοπλιςμϊν ςτα ςφνορα τθσ Ρωςίασ.
Θ όξυνςθ του οικονομικοφ και ενεργειακοφ πολζμου, των ιμπεριαλιςτικϊν ανταγωνιςμϊν ΘΠΑ/ΝΑΣΟ/ΕΕ
ζναντι Κίνασ & Ρωςίασ, για τον ζλεγχο αγορϊν, ςφαιρϊν επιρροισ, πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν, δρόμων
μεταφοράσ, ζχουν ξεκινιςει πολφ πριν τθν απαράδεκτθ ειςβολι τθσ Ρωςίασ που ςιμανε τθν τυπικι ζναρξθ
του πολζμου ΝΑΣΟ – Ρωςίασ που προετοιμαηόταν καιρό και εξελίςςεται ςτο ζδαφοσ τθσ Ουκρανίασ.
Δεν ζχουμε κανζνα ςυμφζρον να ςτοιχθκοφμε πίςω από κανζνα λθςτι, για τα ςυμφζροντα των εφοπλιςτϊν,
των ομίλων τθσ ενζργειασ, των βιομθχάνων και τραπεηιτϊν, πίςω από καμία δφναμθ που δολοφονεί και
ξεηουμίηει τθν εργατικι τάξθ, ςτραγγαλίηει δικαιϊματα. Καμία εμπλοκι και ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτουσ
δολοφονικοφσ ςχεδιαςμοφσ ΘΠΑ, ΝΑΣΟ και ΕΕ που υλοποιεί θ κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ με τθ ςτιριξθ ΤΡΙΗΑ-ΠΑΟΚ
που ςυμφωνοφν και προϊκθςαν τθ μετατροπι ολόκλθρθσ τθσ χϊρασ ςε μια ΝΑΣΟϊκι Βάςθ με τθν
Ελλθνοαμερικανικι ςυμφωνία επζκταςθσ των βάςεων. Είναι αυτοί που για λογαριαςμό του εγχϊριου
κεφαλαίου ευκυγραμμίηουν τθ χϊρα με ΘΠΑ-ΝΑΣΟ, αυτοί που χειροκροτοφν τουσ ναηί του τάγματοσ Αηόφ ωσ
«μαχθτζσ τθσ ελευκερίασ». Αντίςτοιχα επικίνδυνοσ είναι ο ανταγωνιςμόσ τθσ τουρκικισ και τθσ ελλθνικισ
άρχουςασ τάξθσ, που απειλεί τθν ειρινθ και τα κυριαρχικά δικαιϊματα ςτθν περιοχι.

Συνζνοχεσ οι παρατάξεισ τθσ πλειοψθφίασ που είχαν τθν ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ
Απζναντι ςε όλα αυτά, όλεσ οι άλλεσ παρατάξεισ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΕΜΔΤΔΑ (Αριςτερι
Αγωνιςτικι υςπείρωςθ, Δθμοκρατικι Κίνθςθ Μθχανικϊν - ΔΚΜ, Ενωτικι Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ –
ΕΔΑΚ και Αγωνιςτικι Ριηοςπαςτικι υνεργαςία) αρκζςτθκαν και ςε αυτι τθ κθτεία ςτθ μετατροπι του ΔΣ ςε
«βιομθχανία» ζκδοςθσ ανακοινϊςεων «ενάντια» ςτισ αναδιαρκρϊςεισ. Ωςτόςο ςτθν πράξθ, με τθ ςτάςθ
και τθν τοποκζτθςι τουσ βάηουν πλάτθ υποςτθρίηοντασ ότι υπάρχει και «κετικι πλευρά» όλων αυτϊν των
αλλαγϊν, που εάν βάλουμε πλάτθ και ενιςχφςουμε μποροφμε να βγοφμε «κερδιςμζνοι» ωσ εργαηόμενοι.
Στθρίηουν τθ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ και των κυβερνιςεων ΝΔ, ΡΑΣΟΚ ΣΥΙΖΑ που βρίςκεται πίςω από τισ
εφαρμοηόμενεσ αναδιαρκρϊςεισ ςτο δθμόςιο.
Απζφυγαν τθ μαηικι ηωντανι λειτουργία τθσ Ζνωςθσ γιατί ςτθν πράξθ δεν πιςτεφουν ςτθ δφναμθ των αγϊνων
μασ. Προχϊρθςαν αποκλειςτικά με αποφάςεισ Δ και χωρίσ Γ, ςε προκθρφξεισ απεργίασ – ουςιαςτικά
αποχισ από διάφορα κακικοντα προκειμζνου να δθλωκεί θ «αντίδραςι» μασ ςτισ διάφορεσ νομοκετικζσ
ρυκμίςεισ. Μια μορφι που ανάγουν ςε «φψιςτθ» μορφι αγϊνα και πίεςθσ, παρόλο που θ πράξθ ζχει
αποδείξει τθν αναποτελεςματικότθτά τθσ. Προχωροφν ςε δικαςτικζσ προςφυγζσ κατά αναπτυξιακϊν
οργανιςμϊν (προκειμζνου να φρενάρουν τισ ιδιωτικοποιιςεισ) τθν ϊρα που όλα πλζον ζχουν παραδοκεί
ςτουσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ. Σαυτόχρονα, δθλϊνουν ανοιχτά ότι αποφεφγουν να ζρκουν ςε ανοιχτι
ςφγκρουςθ με τθν κυβζρνθςθ προκειμζνου να εξαςφαλίςουν να μασ δοκοφν τα «δωράκια», τα οποία
διεκδικοφν και τάηουν (αποκεματικό, πόροσ). Κανζνα τζτοιο δωράκι όμωσ δεν αναπλθρϊνει ςτο ελάχιςτο τισ
τεράςτιεσ απϊλειεσ που ζχουμε υποςτεί όλθ τθν προθγοφμενθ δεκαετία απ’ τισ περικοπζσ ςτουσ μιςκοφσ και
τθ ςθμερινι ακρίβεια του 10%.
Αυτι είναι θ κοινι αντίλθψθ για το εργατικό κίνθμα που επζτρεψε τα τελευταία χρόνια ςτθν ΕΜΔΤΔΑ να
«ςυγκυβερνοφν» οι «αριςτεροί» τθσ Συςπείρωςθσ που κατακεραυνϊνουν τθν κυβζρνθςθ τθσ «Δεξιάσ» με
τουσ «δεξιοφσ» τθσ ΔΚΜ, διαφθμίηοντασ τα κζρδθ τθσ «διαβοφλευςθσ» με τον εκάςτοτε υπουργό.
Είναι ϊρα να ποφμε «ωσ εδϊ» ςτουσ εργολάβουσ λφςεων που ουςιαςτικά υπονομεφουν τον λαϊκό αγϊνα
για να ανοίξουν το δρόμο για τουσ επόμενουσ νζουσ κυβερνθτικοφσ μεςςίεσ που δικεν κα
«προςτατεφςουν» τθ ηωι και τα δικαιϊματά μασ. Γυρίηουμε τθν πλάτθ ςτθν ολζκρια για το κίνθμα
κατεφκυνςθ του «αντιδεξιοφ – αντικυβερνθτικοφ» μετϊπου που με κορόνεσ ενάντια ςτθ ςθμερινι
κυβζρνθςθ ςυςκοτίηει το κεφάλαιο, τον πραγματικό μασ αντίπαλο, φωτογραφίηει τθ «λφςθ» ςτθν ανατροπι
τθσ «δεξιάσ» κυβζρνθςθσ. Οδθγεί ςε αποκλιμάκωςθ και αναμονι τθσ «λφςθσ απ’ τα πάνω» με μια ψιφο ςτισ
ερχόμενεσ βουλευτικζσ εκλογζσ. Αφινει ορκάνοιχτο το δρόμο για να ςυνεχίηεται θ αντεργατικι επίκεςθ απ’
τθν επόμενθ κυβζρνθςθ των ομίλων, είτε αυτι είναι κεντροαριςτερι των ΤΡΙΗΑ – ΠΑΟΚ, είτε τθσ ΝΔ, είτε
«πολυκομματικι με τεχνοκράτεσ».

Δϊςε δφναμθ ςτθ δφναμθ ςου!
Συναδζλφισσα, συνάδελφε
Δεν αποδεχόμαςτε καμία κυςία για τα ςυμφζροντα και τουσ ανταγωνιςμοφσ του κεφαλαίου. Απζναντι ςτο
μζγεκοσ τθσ επίκεςθσ, τισ αυταπάτεσ για λφςθ χωρίσ ςφγκρουςθ, μόνθ διζξοδοσ ο οργανωμζνοσ ςυλλογικόσ
αγϊνασ. Δθμιουργοφμε εςτίεσ αντίςταςθσ ςε κάκε εργαςιακό χϊρο και γειτονιά.
Σε καλοφμε να ςτθρίξεισ αποφαςιςτικά το ψθφοδζλτιο τθσ
“ΔΗΜΟΣΙΟΫΡΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ” που όλο το
προθγοφμενο διάςτθμα ςε ςυμπόρευςθ με τα ταξικά ςωματεία ςε
ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα πρωτοςτάτθςαν για να παρεμποδίςουν τα
αντεργατικά και αντιλαϊκά μζτρα, να οργανωκεί θ αντίςταςθ, οι αγϊνεσ,
θ λαϊκι αντεπίκεςθ, για να μθ γίνουμε κυςία ςτθν ανάπτυξι τουσ, τθν
πολιτικι τθσ Ε.Ε και των κυβερνιςεων που τθ ςτθρίηουν.
Με τθν ψιφο ςου ςτθ “ΔΘΜΟΙΟΫΠΑΛΛΘΛΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ”
ενίςχυςε όςουσ ςτάκθκαν εμπόδιο, ςε κάκε μορφι ιδιωτικοποίθςθσ
υπθρεςιϊν, ςτθν ίδρυςθ και λειτουργία των Αναπτυξιακϊν Οργανιςμϊν, ςτθν αντιδραςτικι «Αξιολόγθςθ»
δομϊν και προςωπικοφ. Αυτοφσ που μπικαν μπροςτά για τθν προςταςία τθσ υγείασ των ςυναδζλφων ςτουσ
χϊρουσ δουλειάσ και ςυνολικά του λαοφ από τθν πανδθμία, απαίτθςαν προςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ ςε
όλεσ τισ υπθρεςίεσ και τθ μονιμοποίθςθ όλων των ςυμβαςιοφχων χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ.

Οι ςυνάδελφοι που ςυμμετζχουν ςτα ψθφοδζλτια τθσ ΔΘΜΟΙΟΫΠΑΛΛΘΛΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ βρζκθκαν το
προθγοφμενο διάςτθμα ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ πάλθσ ενάντια ςτθν αντιλαϊκι πολιτικι. Ζδωςαν και δίνουν
αταλάντευτα τθ μάχθ για τθν υπεράςπιςθ των εργαςιακϊν και μιςκολογικϊν μασ δικαιωμάτων,
ςθμαδεφοντασ τον πραγματικό αντίπαλο, τθν άρχουςα τάξθ, τθν ΕΕ και το ΝΑΣΟ που τθ ςτθρίηουν. Άνοιξαν
δρόμουσ ςτθν πάλθ του κινιματοσ για αλλαγι των ςυςχετιςμϊν ςε όλα τα επίπεδα, βαδίηοντασ μαηί με τισ
ταξικζσ δυνάμεισ που ςυςπειρϊνονται ςτο ΠΑΜΕ.
Με τθν ψιφο ςου καταδίκαςε τον εργοδοτικό και κυβερνθτικό ςυνδικαλιςμό, τθ λογικι του κοινωνικοφ
εταιριςμοφ των πλειοψθφιϊν ςε ΓΕΕ - ΑΔΕΔΤ που αφοπλίηουν το εργατικό ςυνδικαλιςτικό κίνθμα.
Καταδίκαςε αυτζσ τισ δυνάμεισ που πιςτζσ ςτο δρόμο τθσ ςτιριξθσ των αφεντικϊν ςυςτρατεφονται με ΝΑΣΟ
και Ε.Ε., μασ καλοφν να ςτθρίξουμε το «δικό μασ» ιμπεριαλιςτι – λθςτι, καλοφν τουσ εργαηόμενουσ ςε κυςίεσ
για ςτιριξθ τθσ οικονομίασ μπροςτά ςτον πόλεμο, να εγκαταλείψουμε ότι καταφζραμε να κρατιςουμε ωσ
δικαιϊματα μζχρι ςιμερα, να κυςιάςουμε τα πάντα για τθν ανάκαμψθ των κερδϊν των επιχειρθματικϊν
ομίλων.
Να μθ ςκφψουμε το κεφάλι! Υπάρχει ελπίδα! Είναι θ πρωτοπόρα δράςθ των εργαηομζνων μζςα από τα
ςυνδικάτα τουσ, ο κοινόσ μαηικόσ και ςυντονιςμζνοσ αγϊνασ όλων των εργαηομζνων ςε κάκε κλάδο και
χϊρο δουλειάσ.
Καλοφμε κάκε ςυνάδελφο που αγωνιά για το μζλλον του και το μζλλον των παιδιϊν του, ακόμα και αν δεν
ςυμφωνεί με το ςφνολο των πολιτικϊν εκτιμιςεων μασ, να ςυμπορευτεί με τισ ταξικζσ δυνάμεισ, ςτθν
ΕΜΔΤΔΑ, να κινθκεί ςτο δρόμο μαηί με τον ταξικό πόλο του κινιματοσ, να δϊςει ϊκθςθ ςτον ταξικό αγϊνα
ςυμβάλλοντασ ςτθν αλλαγι ςυςχετιςμοφ ςτο κίνθμα.

Δυναμϊνουμε τον αγϊνα και παλεφουμε για:


Μόνιμθ και Στακερι δουλειά με δικαιϊματα για όλουσ.



Μαηικζσ προςλιψεισ Μόνιμου Ρροςωπικοφ όλων ειδικοτιτων ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν.



Κατάργθςθ όλων των αντιαςφαλιςτικϊν - φορομπθχτικϊν νόμων.



Κατάργθςθ όλων των μορφϊν ελαςτικισ εργαςίασ. Μονιμοποίθςθ όλων των ςυμβαςιοφχων χωρίσ
όρουσ και προχποκζςεισ.



Κάτω τα ξερά ςασ από τθ ηωι και τθ δράςθ των Σωματείων και τθν απεργία. Να μείνει ςτα χαρτιά
ο νόμοσ Χατηθδάκθ!



Καμιά ιδιωτικοποίθςθ υπθρεςιϊν και εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων ςτον ιδιωτικό τομζα, κανζνασ
αναπτυξιακόσ οργανιςμόσ!



Αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ και τισ ςυντάξεισ. Αναπλιρωςθ όλων των απωλειϊν ςτο ειςόδθμα και ςτα
άλλα δικαιϊματά μασ.



Επαναφορά του 13ου και 14ου μιςκοφ. Ξεπάγωμα τθσ διετίασ 2016 – 2017.



Μζτρα προςταςίασ τθσ υγείασ και
χϊρουσ. Αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ εργαςίασ.



Ανκυγιεινό επίδομα για όλουσ όςουσ εργάηονται ςε ανκυγιεινό περιβάλλον.



Να ςταματιςει τϊρα θ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ μασ ςτον πόλεμο!

αςφάλειασ

των

εργαηομζνων

Μποροφμε να τα καταφζρουμε!

ςε

όλουσ

τουσ

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δυνάμεις που στηρίζονται από το ΠΑΜΕ στο Δημόσιο

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΒΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΓΚΟΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΖΕΠΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΛΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΣΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΛΕΚΑΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΗΛΙΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΜΠΙΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΡΕΚΕΤΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΡΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΣΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΙΩΤΑΚΗ ΝΑΝΤΕΝΤΖΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
ΧΡΙΣΤΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
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ΠΜ
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ΑΤΜ
ΠΜ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΥΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ. ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. ΚΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΜ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δυνάμεις που στηρίζονται από το ΠΑΜΕ στο Δημόσιο

Υποψήφιοι για αντιπροσώπους στην Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
1.
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32.
33.
34.
35.
36.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΒΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΓΚΟΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΖΕΠΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΛΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΣΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ
ΚΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΛΕΚΑΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΗΛΙΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΜΠΙΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΡΕΚΕΤΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΡΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΣΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΙΩΤΑΚΗ ΝΑΝΤΕΝΤΖΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
ΧΡΙΣΤΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΥΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ. ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

