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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφε,

Είναι σε όλους µας προφανές ότι έχουµε µπει σε µια πρωτόγνωρη φάση όπου όλα τα
δεδοµένα της ζωής µας είναι σε πλήρη αµφισβήτηση. Η µονιµότητα µετατράπηκε σε εφεδρεία, σε διαθεσιµότητα, σε αργία, και τελικά σε απόλυση. Ο µισθός και τα επιδόµατα σε βοηθήµατα βαλκανικού ύψους. Η σύνταξη σε άπιαστο όνειρο, το ρεύµα σε χαράτσι, η υγεία σε εµπόρευµα, η "δηµοκρατία" των µνηµονίων σε "επιστράτευση".
Όπως κι ολόκληρη η κοινωνία, έτσι κι εµείς κατρακυλάµε σε έναν -χωρίς πάτο- κατήφορο τον οποίο πάλι εµείς µπορούµε να τον σταµατήσουµε. Σε αυτή την κατάσταση δύο
δρόµοι υπάρχουν: ή σηκώνουµε τα χέρια ψηλά λέγοντας "σφάξε µε πασά µου να αγιάσω", ή
αντιστεκόµαστε µε όλες µας τις δυνάµεις. Τα σωµατεία, µεταξύ των οποίων και η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ,
είναι τα εργαλεία µέσω των οποίων µπορούµε να δρούµε συλλογικά, να αντιστεκόµαστε και
να υπερασπίζουµε την ίδια µας την ύπαρξη.
Γιατί χρειαζόµαστε την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ
Στους δύσκολους αυτούς καιρούς, είναι απολύτως αναγκαία η ύπαρξη της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ,
τόσο για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων που έχουν σχέση µε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου
µας (ξεχωριστή ασφάλιση, αυξηµένες ποινικές ευθύνες, πέντε έτη σπουδών, υποχρέωση εγγραφής στο ΤΕΕ, εφαρµογή τεχνικής νοµοθεσίας, κλπ.), όσο και -κυρίως- για τη διασφάλιση
του δηµόσιου συµφέροντος στον τοµέα ευθύνης µας. Συνεχίζει να είναι επίκαιρο περισσότερο από ποτέ το διαχρονικό µας σύνθηµα για την αναβάθµιση των ∆ηµόσιων Τεχνικών
Υπηρεσιών της χώρας, σε αντίθεση βέβαια µε την υποβάθµισή τους και τη διάλυσή τους που
προωθείται σήµερα από τον αντισυνταγµατολόγο Υπουργό της ∆ιοικητικής Απορύθµισης, µε
τις προτάσεις που έχουµε επανειληµµένα καταθέσει.
Όλοι εξάλλου αναγνωρίζουν ότι η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ στάθηκε στο πλάι των συναδέλφων όλα
τα προηγούµενα χρόνια (παρά τις τυχόν επιµέρους επιφυλάξεις ή διαφωνίες που µπορεί να
έχει κανείς), παλεύοντας όχι µόνο για την θεσµική και οικονοµική αναβάθµιση των ∆ιπλ. Μηχανικών στο ∆ηµόσιο, αλλά και για την προάσπιση του κοινωνικού κράτους, όχι µε συντεχνιακή αντίληψη, αλλά ενωτικά µε τους άλλους εργαζόµενους της χώρας µας. Αυτό οφείλει να
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κάνει και σήµερα και στο µέλλον, συνεχίζοντας την ιστορική της διαδροµή από την ίδρυσή
της το 1947.
Η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ σε χρειάζεται
Όπως ο καθένας µας, έτσι και η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, είναι σε πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Η κατάργηση των επιδοµάτων -που µε πολύχρονους αγώνες είχαµε κατακτήσει- έχει
αφήσει την ένωση χωρίς καθόλου πόρους για τη λειτουργία της. Η τύχη της, αν θέλουµε ένα
σωµατείο χωρίς εξαρτήσεις, είναι στα χέρια όλων µας. Η εγγραφή µας και η καταβολή
των σχετικών συνδροµών (2,5 € το µήνα για Οµοσπονδία και Α΄βάθµια ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, δηλ.,
όχι πάνω από έναν καφέ), είναι ο µοναδικός τρόπος να συνεχίσει να υπάρχει και να υπερασπίζει τα δικαιώµατα µας.
Γιατί όπως είπαµε και παραπάνω ή θα επικρατήσει ο νόµος της ζούγκλας (ο καθένας
µόνος του εναντίον όλων των άλλων), ή συλλογικά θα αντισταθούµε για να ανατρέψουµε τη
βαρβαρότητα που µας περιβάλλει.
Κυρίως όµως για να ξεκινήσουµε µια διαδικασία συµµετοχής, ευθύνης, αξιοπρέπειας και αντίστασης που αφήνει πίσω την ιδιώτευση, τον ατοµισµό και το
βόλεµα.
Οφείλουµε λοιπόν όλοι, σε συνεννόηση µε τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Α΄βάθµιων
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, είτε µέσω της άµεσης καταβολής της συνδροµής µας, είτε µέσω της αποδοχής της διαδικασίας της αυτόµατης είσπραξής της από το µισθό µας (υπάρχει
σχετικό έντυπο και οδηγίες στο site), ή µε όποιον άλλο προσφορότερο τρόπο επιλέξουν οι Α΄βάθµιες ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, να συµβάλλουµε στη σωτηρία του κινήµατός µας.
Καλούµε τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Α΄βάθµιων ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, τους αντιπροσώπους και
όλους τους συναδέλφους σε καµπάνια ενηµέρωσης και εγγραφών από την 20η Ιουνίου έως την 10η Ιουλίου 2013 κατ΄ αρχάς, µε εξορµήσεις σε χώρους εργασίας, συζητήσεις,
συγκεντρώσεις και κάθε πρόσφορο µέσο, ώστε να φτάσει το µήνυµα αυτό σε κάθε συνάδελφο.

Κανένας µόνος του απέναντι στην κρίση.
Όλοι µαζί µε το σωµατείο µας.
Και µην ξεχνάς συνάδελφε, το Σωµατείο είσαι εσύ.
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