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Συνάδελφοι/σες 

Δέκα χρόνια μνημόνια δεν ήταν αρκετά. Σε συνδυασμό 

με τα δύο χρόνια πανδημίας και το εν εξελίξει κύμα 

ακρίβειας μας έχουν γονατίσει ως κλάδο αλλά και ως 

κοινωνία. Όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουμε 

σκληρές αντεργατικές πολιτικές με κύρια 

χαρακτηριστικά την τεράστια υποστελέχωση 

υπηρεσιών, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, 

το ασφαλιστικό χάος, τις επαυξημένες ποινικές 

ευθύνες, την επαγγελματική και μισθολογική 

υποτίμηση. Αλλά και αυταρχισμό, περιορισμό των 

δημοκρατικών δικαιωμάτων, ιδιωτικοποιήσεις, φοροεπιδρομή και τεράστια περιβαλλοντική 

υποβάθμιση. Καμία σχέση δηλαδή με την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ. Τα 

παραπάνω δεν είναι μια προσωρινή επιλογή, αλλά ένα καθεστώς ακραίας νεοφιλελεύθερης 

διαχείρισης υπέρ του κεφαλαίου και των ημετέρων συμφερόντων, ένα υπόδειγμα για το παρόν και 

το μέλλον, με υπερκέρδη για τους λίγους και υποτίμηση για τους πολλούς.  

Χαμένος αγώνας, είναι μόνο ο αγώνας που δε δόθηκε 

Οι βαρύνουσες κυρίαρχες πολιτικές έχουν φέρει κούραση και απογοήτευση. Είναι κατανοητό, όμως 

αυτή η ηττοπάθεια δεν οδηγεί πουθενά. Ας αναλογιστούμε ότι αν δεν υπήρχε το Σωματείο μας και 

οι αγώνες μας, πόσο δυσμενέστερες θα ήταν οι εξελίξεις. Η Ένωση μας, η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής (αλλά 

και η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) κρατήθηκε ζωντανή με δουλειά, συνέπεια και αγωνιστικότητα όλα αυτά τα 

χρόνια. Ενδεικτικά τ’ αποτελέσματα της πάλης και της δράσης της είναι: 

 Κέρδισε και κατοχύρωσε ξανά τον πόρο 6ο/οο, αλλά και την εκκαθάριση του αποθεματικού, 

η οποία πρόσφατα ολοκληρώθηκε 

 Επανασυσπείρωσε τον κλάδο μας, μαζικοποίησε σε ένα βαθμό το Σωματείο μας 

 Πέτυχε θετικές αποφάσεις στο ΣτΕ για το προβάδισμα κατηγοριών 

 Στάθηκε στο πλάι δεκάδων συναδέλφων απέναντι στον αυταρχισμό αιρετών και πολιτικών 

ηγεσιών 

 Τάχθηκε ενάντια στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και στους ιδιώτες επιβλέποντες με την 

προκήρυξη 16 + 5 συνολικά εβδομάδων απεργίας – αποχής από Επιτροπές, αλλά και για 

πρώτη φορά με 2 βδομάδες αποχή από τις ΥΔΟΜ για τα τεράστια προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν 

 Ακόμα και εν μέσω πανδημίας, ενημέρωνε, οργάνωνε παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις, 

διαδικτυακά σεμινάρια με χιλιάδες συμμετοχές και άλλες δράσεις 

 Ανέδειξε ζητήματα για τις Πολεοδομίες, τα ΣΔΙΤ, τα Ιntegrated Master, τους Οργανισμούς 

των Υπηρεσιών, τις αποζημιώσεις, τα παράλληλα καθήκοντα, τη Νομική Κάλυψη 

 Ξαναέβαλε στο τραπέζι τα μισθολογικά μας θέματα (5ετία σπουδών, αναγνώριση 

προϋπηρεσίας, integrated master, δώρα, εκτός έδρας κλπ) μπροστά στη γιγαντιαία ακρίβεια 

 Τάχθηκε ενάντια σε όλες τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις που διαλύουν το ασφαλιστικό 

σύστημα κι έκανε παρεμβάσεις που προστατεύουν τα δικαιώματα μας (τρόπος υπολογισμού 

συντάξεων, λανθασμένες οφειλές, ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικού φορέα κλπ) 



 Κινήθηκε δικαστικά εναντίον του Ν.4495/17, των Αναπτυξιακών Οργανισμών, των ΚΥΑ για 

τους ιδιώτες επιβλέποντες, Εγκυκλίων του ασφαλιστικού 

 Διεκδίκησε προσλήψεις με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας ενάντια στην 

υποστελέχωση και για πρώτη φορά πετύχαμε να προκηρυχτεί ΑΣΕΠ με περίπου 650 θέσεις 

Μηχανικών. 

 Για πρώτη φορά συνεργαστήκαμε στις κινητοποιήσεις μας με άλλες Ομοσπονδίες 

εργαζομένων αναδεικνύοντας τις τεράστιες επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων στην κοινωνία 

 Αντισταθήκαμε στο Νόμο Χατζηδάκη που προσπαθεί να ποδηγετήσει τη λειτουργία των 

Σωματείων 

Και, όλα τα παραπάνω τα πράξαμε με διάθεση ανιδιοτέλειας, ενωτική, αγωνιστική και χωρίς 

εξαρτήσεις. Η πορεία της ΕΜΔΥΔΑΣ τα τελευταία χρόνια έχει ενοχλήσει. Δεν ταιριάζει στον 

φιλοκυβερνητικό και κομματικό συνδικαλισμό που κυριαρχεί. σε άλλα σωματεία. Η αδιαμφισβήτητη 

δουλειά μας και οι όποιες επιτυχίες έχουμε, ακριβώς λόγω της μαχητικότητας και της ανεξαρτησίας 

μας, είναι το αντίπαλο δέος που ενοχλεί όσους κινούνται από προσωπική ή κομματική ιδιοτέλεια. 

Επιθυμούμε  και ζητάμε να ενισχυθεί η ΕΜΔΥΔΑΣ με τις ιδέες, τις γνώσεις και τις δυνατότητες  

καθεμίας και καθενός από εμάς, και να μην περιοριζόμαστε στις δράσεις και δυνατότητες των 

εκλεγμένων του ΔΣ.  Η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων μας στις δράσεις, στις εκλογές 

αλλά και στους αγώνες είναι ο μόνος δρόμος για να διατηρήσουμε την αξιοπρέπεια του 

εργαζόμενου επιστήμονα που τόσο θέλουν να εξαφανίσουν. Για το λόγο αυτό καλούμε όλους και 

όλες να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές. 

Παλεύουμε για τα κλαδικά, αλλά και για τα συνολικά αιτήματα των εργαζομένων και της 

κοινωνίας, με την ενεργό συμμετοχή όλων μας  

Για μια ΕΜΔΥΔΑΣ αυτόνομη και μαχητική 
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Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 24/5/2022 στο αμφιθέατρο του Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών (στ. Μετρό Εθνική Άμυνα) από τις 8πμ έως τις 7μμ 
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