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Πάτρα, 13  Αυγούστου 2015 

               αρ. πρωτ. : 150 

προς  

τους Συλλόγους – Μέλη της ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ 
 

 

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες, 

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΤΕΠ όπως αυτό προέκυψε από το 23ο Πανελλαδικό 

Συνέδριο που έγινε τον Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της παιδείας και της 

κοινωνίας γενικότερα. 

Θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για τα αναμενόμενα μέτρα που αποφασίζονται αυτή τη περίοδο 

από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και την Τρόικα που μετονομάστηκε σε θεσμούς. 

Μέτρα που πρέπει μια ακόμη φορά να ληφθούν προκειμένου να επιτευχθεί εκ νέου μία συμφωνία - σωτηρία 

για την οικονομία της χώρα. 

Θέλουμε να θυμίσουμε πως από το 2009 ζούμε τέτοια μέτρα σωτηρίας και ως μόνο αποτέλεσμα έχουμε 

βιώσει απολύσεις και κοινωνική εξαθλίωση σε όλους τους τομείς. Η παιδεία την οποία υπηρετούμε 

αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα χρηματοδότησης και ελλείψεων προσωπικού ενώ δεν ξεχνάμε τις 

απολύσεις εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το κλείσιμο Σχολείων και Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες είμαστε για ένα πράγμα σίγουροι: το επόμενο διάστημα όπως αποδείξαμε και 

τα προηγούμενα χρόνια με τη στάση μας θα είμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια περεταίρω 

φτωχοποίησης της κοινωνίας των εργαζομένων και των συνταξιούχων με κινητοποιήσεις και αγώνα για να 

υπερασπιστούμε όχι μόνο τα όσα μας έχουν απομείνει αλλά και για να δούμε το βιοτικό επίπεδο του λαού 

μας  να είναι αυτό που αρμόζει σε μια σύγχρονη κοινωνία. 

Αν και σε περίοδο διακοπών όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σε επαφή και επικοινωνία και 

φυσικά σε εγρήγορση. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για καλή ακαδημαϊκή χρονιά, 

 

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

      ο Πρόεδρος η Γενική Γραμματέας 

      

  Στέφανος Καρβέλης       Κουνιά     Σοφία 


