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Αζήλα, 07/11/2022
Θέκα: σκκεηέτοσκε ζηελ 24ωρε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ηελ Σεηάρηε 9 Νοεκβρίοσ
Η ΟΔΣΔΔ θαιεί ηηο εξγαδόκελεο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Σερληθνύ Κιάδνπ λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ 24ωρε Γεληθή Παλειιαδηθή Απεργία πνπ έρεη πξνθεξύμεη θαη
δηνξγαλώλεη ε ΓΔΔ ηελ Σεηάρηε 9 Νοεκβρίοσ 2022.
Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζε καδηθή ζπκκεηνρή ηόζν ζηελ Απεξγία όζν θαη ζην
πιιαιεηήξην πνπ ζα γίλεη ζηελ Αζήλα ζηηο 11 ηο πρωί ζηελ Πιαηεία Κιασζκώλος
θαζώο θαη ζηα θαηά ηόπνπο πιιαιεηήξηα ζε όιεο ηηο κεγάιεο πόιεηο ηεο ρώξαο.
Οη ηηκέο ζηελ ελέξγεηα, ηα ηξόθηκα θαη άιια είδε πξώηεο αλάγθεο εθηνμεύνληαη ζε
επίπεδα πνπ νδεγνύλ εθαηνκκύξηα εξγαδόκελνπο ζηε θηώρεηα, ελώ ηελ ίδηα ώξα
Κπβέξλεζε θαη νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί «αλαιπηέο», καο ιέλε όηη ε αύμεζε ησλ κηζζώλ
δελ είλαη απνδεθηή ιύζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πιεζσξηζκνύ. Ωο αληίκεηξν πξνηείλνπλ
ηε ζπλέρηζε ηεο αθαίκαμεο ηνπ πζηεξήκαηνο ησλ θησρώλ, θαη ηελ απόδνζή ηνπ ζε κηθξό
αξηζκό νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ.
Οη κηζζνί δελ είλαη ε αηηία ηνπ πιεζσξηζκνύ. Οη εξγαδόκελνη είλαη ηα ζύκαηα απηήο ηεο
θξίζεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο δσήο, κε ηελ αμία ησλ κηζζώλ λα κεηώλεηαη ελώ νη ηηκέο ησλ
θαζεκεξηλώλ αγαζώλ απμάλνληαη.
Η Κπβέξλεζε, αληί λα θαηαξγεί, ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
εξγαζίαο θαη θαλνληζκνύο εξγαζίαο (βι. πξόζθαηε ηξνπνινγία γηα εηαηξείεο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο), αληί λα επηηξέπεη ζηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα λα ζπξώρλνπλ ηνπο
εξγαδόκελνπο ζηε θηώρεηα, αθόκε θαη όηαλ ε παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο ζπλερίδεη λα
απμάλεηαη, πξέπεη λα πξνσζήζεη άκεζα ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα θοηλή
εσεκερία. Οη εξγνδόηεο θαη ε Κπβέξλεζε έρνπλ επζύλε λα ιάβνπλ επείγνληα κέηξα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο ηνπ θόζηνπο δσήο δηαζθαιίδνληαο απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο,
έθηαθηε ζηήξημε γηα νηθνγέλεηεο πνπ αγσλίδνληαη άληζα απέλαληη ζηελ θξίζε, αλώηαην όξην
ζηηο ηηκέο βαζηθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, δίθαηε θνξνινγία θαη αλαδηαλνκή
πιενλαδόλησλ θεξδώλ θαη πινύηνπ.
Σώξα, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε ζηηγκή είλαη απαξαίηεηε ε αύμεζε ηνπ θαηώηαηνπ
κηζζνύ ζε επξσπατθά επίπεδα (ίζνο κε ην 60% ηνπ δηάκεζνπ κηζζνύ πιήξνπο
απαζρόιεζεο), ε επαλαθνξά ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο
ύκβαζεο Δξγαζίαο θαη ηνπ ζπιινγηθνύ εξγαηηθνύ δηθαίνπ, κε θαζνιηθή ηζρύ ησλ
ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο.
Δπηπιένλ, ε έιιεηςε Γεκνθξαηίαο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο
θαζηζηά ηελ εργαζία ζηελ τώρα κας επηθίλδσλε θαη αλζσγηεηλή, θαζώς 76 εργαδόκελοη
έτοσλ τάζεη ηελ δωή ηοσς από ηελ αρτή ηες τροληάς ζε έλα καύξν ξεθόξ, ππνβάζκηζεο
ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ.
ηνλ ηερληθό θιάδν παξάιιεια κε ην ξεθόξ ησλ εξγαηηθώλ δπζηπρεκάησλ, ηξέρεη
ζύκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ησλ ηξαπεδώλ, έλα λέν ξεθόξ θεξδώλ γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο νη
νπνίνη θάλνληαο ρξήζε ησλ κλεκνληαθώλ ππέξ ηνπο επεξγεηεκάησλ, αξλνύληαη θαη’
επαλάιεςε ηελ ππνγξαθή Δζληθήο Κιαδηθήο ύκβαζεο.

Σαπηόρξνλα ε Κπβέξλεζε ππνβαζκίδεη ηνλ αλαπηπμηαθό ξόιν ησλ Σερληθώλ Α.Δ. θαη
ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, ζθνξπώληαο δηζεθαηνκκύξηα ζε "αλεμάξηεηνπο"
ρξπζνπιεξσκέλνπο ζπκβνύινπο ακθηζβεηνύκελεο αξηηόηεηαο.
Οη εξγαδόκελνη θαη ηα πλδηθάηα απαηηνύκε από ηελ Κπβέξλεζε έλα ζπλνιηθό ζρέδην
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο ηνπ θόζηνπο δσήο θαη ηελ νηθνδόκεζε κηαο νηθνλνκίαο
πνπ λα πξνζθέξεη νθέιε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο.
Απαηηούκε:
1. Αύμεζε ησλ κηζζώλ ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο γηα λα θαιπθζεί ε αύμεζε
ηνπ θόζηνπο δσήο θαη λα δηαζθαιηζηεί όηη νη εξγαδόκελνη ιακβάλνπλ δίθαην κεξίδην
από ηα θέξδε, θαζώο θαη κέηξα γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ
σο ηνλ θαιύηεξν ηξόπν γηα ηελ επίηεπμε δίθαησλ ακνηβώλ θαη βηώζηκεο νηθνλνκίαο.
2. Αλάιεςε πνιηηηθώλ πξσηνβνπιηώλ ζε όια ηα επίπεδα γηα ηελ αλάζρεζε ηεο ηξαγσδίαο
ησλ ζαλάησλ πνπ εμειίζζεηαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
3. Άκεζε ελίζρπζε ησλ επάισησλ θαηεγνξηώλ πνπ αγσλίδνληαη λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά
ηνπο ινγαξηαζκνύο ελέξγεηαο, ην θόζηνο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. Σν δηθαίσκα ζην
θαγεηό θαη ζ΄ έλα δεζηό ζπίηη είλαη αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη πξέπεη λα
πξνζηαηεύνληαη. Απαγόξεπζε ησλ απνζπλδέζεσλ.
4. Αλώηαηα όξηα ηηκώλ εηδηθά ζην θόζηνο ησλ ινγαξηαζκώλ ελέξγεηαο θαη απζηεξόο
θόξνο ζηα ππεξβνιηθά θέξδε ησλ εηαηξεηώλ ελέξγεηαο θαη άιισλ εηαηξεηώλ γηα λα
δηαζθαιηζηεί όηη δελ ζα ζπλερίζνπλ λα θεξδνζθνπνύλ ζ’ απηή ηελ θξίζε. Πεξηνξηζκόο
ησλ κεξηζκάησλ θαη ε απνηξνπή ηεο θεξδνζθνπίαο ζηηο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ.
5. Μείσζε ηνπ ΦΠΑ ζηα είδε βαζηθήο δηαηξνθήο θαζώο θαη ζηα πγξά θαύζηκα (πεηξέιαην
ζέξκαλζεο, θπζηθό αέξην).
6. Μέηξα ζηήξημεο θαηά ηεο θξίζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ ηύπνπ SURE γηα ηελ
αληηκεηώπηζε απηήο ηεο θξίζεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηώλ δίθαηεο κεηάβαζεο.
7. Μεηαξξύζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο Δλέξγεηαο. Να αλαγλσξηζηεί όηη ε ελέξγεηα
είλαη δεκόζην αγαζό θαη λα ππάξμνπλ άκεζεο επελδύζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
βαζύηεξσλ αηηηώλ ηεο θξίζεο, όπσο είλαη ε αλεπαξθήο ελεξγεηαθή εζσηεξηθή
δηαζύλδεζε θαη ε πξαγκαηηθή επίηεπμε Βηώζηκεο Αλάπηπμεο κε δηεζπαξκέλα, ινγηθνύ
κεγέζνπο ζπζηήκαηα παξαγσγήο ΑΠΔ θαη παξάιιειε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο. Αθόκα θαη ε Πξάζηλε Δλεξγεηαθή Αλάπηπμε έρεη ράζεη ην δηεζλέο
επηζηεκνληθό λόεκά ηεο ζηελ ρώξα καο θαζώο ζπκβαδίδεη κε θαηαζηξνθηθή ρξήζε
ηεξάζηησλ εληαίσλ εθηάζεσλ παξαγσγηθήο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο γεο θαη κε
θαηαζηξνθή πεξηνρώλ ηδηαίηεξνπ πεξηβαιινληηθνύ θάινπο.
8. Ρύζκηζε ηεο αγνξάο θαηνηθίαο θαη ησλ εθθξεκώλ δαλείσλ ώζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα
πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο κηζζσηήο εξγαζία.

Οη εξγαδόκελνη θαη ηα πλδηθάηα επηβάιιεηαη λα έρνπλ κηα ζέζε ζην ηξαπέδη ηνπ
θνηλσληθνύ δηαιόγνπ, γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαηά ηεο θξίζεο.
Η Κπβέξλεζε δείρλεη αδύλακε ή αδηάθνξε λα αληηκεησπίζεη ηελ ζπλερηδόκελε θξίζε θαη
λα πξνζηαηέςεη νπζηαζηηθά ηνπο αδύλακνπο. Σν ηίκεκα ηεο αδξάλεηαο ή ηεο πηνζέηεζεο
ιαλζαζκέλσλ πνιηηηθώλ επηινγώλ, όπσο είλαη νη απμήζεηο επηηνθίσλ, ην πάγσκα κηζζώλ
θαη ε επηζηξνθή ζηελ απνηπρεκέλε αηδέληα ιηηόηεηαο, ζα είλαη θαηαζηξνθηθό.
Θα ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε ηελ κάρε καο, κε θαζεκεξηλέο, νπζηαζηηθέο ελέξγεηεο θαη
δξάζεηο δίπια ζηνπο εξγαδόκελνπο, ώζηε λα αιιάμνπλ νη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο εξγαζηαθήο,
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δνύγθιαο. Μεηά ηα βάξε ησλ κλεκνλίσλ, ηηο νηθνλνκηθέο
επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο, ηώξα ζεθώλνπκε ζηελ πιάηε καο θαη ην θόζηνο ηεο αθξίβεηαο.
Σελ Σεηάρηε 09 Νοεκβρίοσ Απεργούκε θαη σκκεηέτοσκε
ηέιλοσκε έλα ηζτσρό κήλσκα Εηρεληθής Δύλακες
θαη Κοηλωληθής σιιογηθόηεηας
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