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Κοινοποίηση:
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ
Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ
Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ
Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στη συνεδρίασή του, που έγινε την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου, αποφάσισε ομόφωνα τη
συμμετοχή του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ στην απεργία της Τετάρτης, 14 Νοεμβρίου με το παρακάτω
κάλεσμα στους εργαζόμενους.

ΟΛΟΙ στην 24ωρη απεργία Τετάρτη 14.11.2018
Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργιακή κινητοποίηση την
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συνεχίζοντας την πολιτική αφαίμαξης των μισθωτών με τα ματωμένα
πλεονάσματα που επιβάλλουν τα μνημόνια, μεταβιβάζει κοινωνικούς πόρους για την εξυπηρέτηση του
χρέους. Δηλαδή η αποτυχημένη πολιτική συνταγή που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο των μνημονίων από τις
προηγούμενες κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ - ΝΔ) συνεχίζεται με την τωρινή κυβέρνηση και με τα ίδια
αποτελέσματα.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής συμπιέστηκαν κάτω από το όριο διαβίωσης μισθοί και συντάξεις ενώ 13ος
και 14ος μισθός μετατράπηκαν σε επιδόματα και κατόπιν καταργήθηκαν. Παράλληλα, ενώ οι απολαβές
των εργαζόμενων στο δημόσιο μειώθηκαν ο χρόνος εργασίας αυξήθηκε κατά 12,5 ώρες το μήνα.
Η πολιτική περικοπών στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού οδήγησε την Παιδεία, Υγεία και τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες σε πλήρη αποδυνάμωση. Την κατάργηση των προσλήψεων τακτικού προσωπικού
ακολούθησαν προσλήψεις ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας που υποβαθμίζουν
ακόμη περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις και εμπεδώνουν τον εργασιακό μεσαίωνα πια και στο
δημόσιο. Συνέπεια αυτής της πολιτικής είναι η αύξηση της μετανάστευσης του εξειδικευμένου εργατικού
δυναμικού που αναζητά αλλού μια ευκαιρία αξιοπρεπούς ζωής.
Στο κρεματόριο των μνημονίων όμως οι εργαζόμενοι επιδιώχθηκε να παραδοθούν δεμένοι, διαιρεμένοι
και τρομοκρατημένοι. Αυτό το σκοπό εξυπηρέτησε ο αντιαπεργιακός νόμος που επιβάλλει 50+1 για λήψη
αποφάσεων για απεργία και ο απεργοσπαστικός νόμος της τροπολογίας Γεροβασίλη (άρθρο 24Α Ν.
4396/2016) για την αξιολόγηση.
Συναδέλφισες συνάδελφοι,
στο πλαίσιο της λογικής που διέπει τα πολιτικό σύστημα και τις κυβερνήσεις που άσκησαν την εξουσία στη

χώρα, η οικονομική κρίση και η χρεοκοπία επιμερίστηκε άνισα και τελικά φορτώθηκε στο λαό και τους
εργαζόμενους. Η μόνη δυνατή ελάφρυνση των λαϊκών βαρών είναι συνυφασμένη με το υπέρογκο δημόσιο
χρέος και μπορεί να γίνει μόνο με μονομερή διαγραφή του.
Γι αυτό ο αγώνας των εργαζόμενων στο ΤΕΕ πρέπει να είναι αλληλέγγυος με τον αγώνα των υπόλοιπων
εργαζόμενων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την κατάργηση των μνημονίων και των αντεργατικών
νόμων.
Με αυτό το πνεύμα το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καλεί τους εργαζόμενους μαζικά στην απεργία και τις διαδηλώσεις
στις 14 Νοεμβρίου.
Ζητάμε:









Ένταξη του ΤΕΕ στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κάλυψη των οικονομικών του από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό
Ογανόγραμμα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου του χωρίς μείωση
Τμημάτων και οργανικών θέσεων. Απορρίπτουμε το οργανόγραμμα που καρατομεί υπηρεσίες
και οδηγεί τα Περιφερειακά Τμήματα σε κλείσιμο.
Να πάψει η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του ΤΕΕ
Γιατρό Εργασίας για τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ
Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μείωση του χρόνου εργασίας.
Να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας. Διαγραφή των χρεών
για πρώτη κατοικία σε ανέργους και μισθωτούς.
Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων.

