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Προς:
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ
Κοινοποίηση:
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων του Τ.Ε.Ε.
Θέμα: Απόφαση για την 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΤΙΣ 9 ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ
Συγκέντρωση στα Χαυτεία ώρα 11.00πμ
Συναδέλφισσες οι,
την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι όλης της χώρας καλούμαστε σε 24ωρη Γενική Απεργία για να
εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας και να αγωνιστούμε απέναντι σε μια κοινωνική και οικονομική
κατάσταση που έχει γίνει αβίωτη και απέναντι στην πολιτική που τροφοδοτεί αυτή την κατάσταση.
Το τελευταίο διάστημα, σε αυτή την αφόρητη κατάσταση προστίθενται αποκαλύψεις που αφορούν
στις ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα, όπως οι αποκαλύψεις για τις αυθαίρετες τηλεφωνικές
παρακολουθήσεις χιλιάδων πολιτών, είτε αποκαλύψεις που αφορούν στην εκμετάλλευση χιλιάδων
δανειοληπτών πρώτης κατοικίας είτε αποκαλύψεις μαστροπείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης μιας
12χρονης, από στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο 12 χρόνια ΤΩΡΑ όχι μόνο δεν είδαμε καμία αύξηση στον μισθό μας, αλλά
αντίθετα είχαμε περικοπές που έφτασαν μέχρι και 40%. Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν το
Σεπτέμβριο του 2022 κατά 43% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και οι τιμές των
τροφίμων κατά 20,3%! Όσο για τα ενοίκια όπου ακόμη και στην κυριολεξία τρώγλες με ένα δωμάτιο
νοικιάζονται 400 €. Κι όμως στο ΤΕΕ ακόμη και το αίτημα του ΣΕΤΕΕ, για ένα εφάπαξ συμβολικό ποσό
(100€) που θα αφορά στην σχολική λίστα των παιδιών του δημοτικού αγνοήθηκε.
Η άνοδος των τιμών και η ακρίβεια, είναι η μία μόνο πλευρά απ' την επίθεση στα δικαιώματα των
εργαζομένων. Δίπλα σ' αυτήν, με το φόβητρο της ανεργίας, αυξάνεται η ένταση της εκμετάλλευσης των
εργαζομένων, οι χαμηλοί μισθοί, κατάργηση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, η
υπερφορολόγηση του λαού.
Συνέπεια του πληθωρισμού και της αύξησης της τιμής των καταναλωτικών αγαθών, είναι η πτώση του
πραγματικού μισθού. Ακόμη και όταν δίνονται κάποιες αυξήσεις, η αύξησή του μισθού απέχει πολύ
από το να καλύψει τις αυξήσεις στις τιμές κι έτσι ο πραγματικός μισθός και πάλι μειώνεται. Δηλαδή, ο

πληθωρισμός είναι ο τρόπος με τον οποίο το κεφάλαιο φορτώνει την κρίση στους εργαζόμενους και
αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο αύξησης των κερδών του και μείωσης της δαπάνης για μισθούς.
Αυτή η κατάσταση οικονομικής ασφυξίας για τα λαϊκά στρώματα και σήψης στο περιβάλλον της
ιθύνουσας τάξης οδηγεί την κυβέρνηση να εντείνει τον αυταρχισμό και την καταστολή και να
εφευρίσκει τα εργαλεία εκείνα που θα προστατεύουν το σύστημα παραγωγής σκανδάλων από τις
αντιδράσεις της κοινωνίας.
Ο νόμος 4808/21, ο έλεγχος του τύπου, η συχνή απαγόρευση των διαδηλώσεων, η αυταρχική επιβολή
αστυνομίας στα πανεπιστήμια, η βίαια καταστολή των εργατικών κινητοποιήσεων, όπως στην
«ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ», αποτελούν τα εργαλεία με τα οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγώνες των
εργαζόμενων. Ακόμη και Πρόεδροι πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων
απολύονται και συνδικαλιστικά στελέχη σύρονται στα δικαστήρια, προκειμένου να καμφθεί κάθε
είδους αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική.
Απέναντι στην πολιτική μείωσης των αποδοχών μας και έντασης του αυταρχισμού και της καταστολής
οι εργαζόμενοι πρέπει να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και να διεκδικήσουμε:



Να αποκαλυφθεί σε βάθος και να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση
με την μαστροπεία της 12χρονης από τον Κολωνό.
Να αποκαλυφθεί η υπόθεση εκμετάλλευσης των δανειοληπτών και να τιμωρηθούν όλοι οι
συνένοχοι όπως και οι πολιτικοί προστάτες τους. Να δημευθεί άμεσα η περιουσία του
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Γρεβενών Ανδρέα Πάτση αλλά και όσων άλλων
εμπλέκονται και συνέργησαν στην υπόθεση.

Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα για δουλειά με αξιοπρέπεια:
 Αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα, κατά 20% τουλάχιστον
ου
ου
 Επαναφορά 13 – 14 μισθού
 Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
 Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ
 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.







Όχι στις απολύσεις και στις αναστολές εργασίας υγειονομικών
Στήριξη του ΕΣΥ με την απαραίτητη χρηματοδότηση.
Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21)
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν
στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.α.
Μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε μόνιμες σχέσεις εργασίας.
Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων.

