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Προς: Συλλόγους μέλη ΕΤΕΠ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνάδελφοι, 

 Από το 2009 οι πολιτικές ηγεσίες έχουν επιβάλει στον ελληνικό λαό με εντολή τρόικας ή θεσμών ή 
όπως αλλιώς θέλει να το ονομάσει κανείς απίστευτα μέτρα στο όνομα της «ευημερίας» της 
κοινωνίας, της επιστροφής στην «ανάπτυξη», της «ασφάλειας», της «μεταρρύθμισης» και του 
«εξορθολογισμού». 

Μέτρα που λαμβάνονται για να ευημερούν  οι αριθμοί στις στατιστικές αρχές, οι ισολογισμοί 
τραπεζών και όσοι κατά καιρούς έχουν χρεώσει τον ελληνικό λαό με συνεργάτες διεφθαρμένους 
πολιτικούς ψεύτες και απατεώνες και όχι ο ελληνικός λαός. 

Η Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. συνεχίζει το έργο αυτό και επιδεινώνει με τη πολιτική της τη 
φτώχεια και την εξαθλίωσή μας.  

Συνεχίζει να νομοθετεί με διαδικασίες κατεπείγοντος ή Σαββατοκύριακα και αργίες με πρακτικές 
που κατακεραύνωνε στο πρόσφατο παρελθόν. 

Εδώ και πολύ καιρό βιώσαμε μειώσεις σε μισθούς περικοπή επιδομάτων ή δώρων. 

Καθημερινά βιώνουμε αυξήσεις σε κάθε είδους αγαθό με αποτέλεσμα κάθε μικρή υλική 
ικανοποίηση που μπορεί να απολαμβάναμε ως πολίτες να είναι πλέον δυσπρόσιτη να θεωρείται 
πολυτέλεια και να μας δημιουργεί ενοχές η επιθυμία και μόνο. 

Ξεκάθαρα και ξεδιάντροπα τα ΜΜΕ προβάλουν ως μοναδική λύση τη πολιτική που ακολουθείται 
προβάλλοντας έντονα τα χειρότερα ανά το πλανήτη παραδείγματα διαφορετικών πολιτικών 
επιλογών δημιουργώντας εκφοβισμό και ανασφάλεια στο λαό ενώ στο ελληνικό κοινοβούλιο 
βλέπουμε απαράδεκτες εικόνες εκφράσεις  συμπεριφορές που το απαξιώνουν και μας κάνουν να 
σκεφτόμαστε πως και πίσω από αυτό υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός. 

Φυσικά ως εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια βιώνουμε την ανθρωποφαγία από τα ΜΜΕ εφόσον για 
όλα τα δεινά της χώρας ευθύνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. 

Πρόσφατα η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. με νόμο μερίμνησε και : 

·         Αυξάνεται ο ΦΠΑ από 23% στο 24%, γεγονός που θα προκαλέσει νέες μαζικές αυξήσεις σε 
προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. 

·         Αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που επιβάλλονται σε βενζίνη, 
πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο και κηροζίνη, με εφαρμογή από 1η 
Ιούνη .Επίσης, είναι προγραμματισμένη η επιβολή νέων φόρων σε τηλεφωνία, συνδρομητική 
τηλεόραση, τσιγάρα, καφέ, ποτά και τέλη αυτοκινήτων. 



·         Απελευθερώνονται σταδιακά οι πλειστηριασμοί και για την πρώτη κατοικία. 

·         Δημιουργείται νέο ταμείο ιδιωτικοποιήσεων με στόχο το ξεπούλημα μεγάλης αξίας 
περιουσιακών στοιχείων – «φιλέτων» του δημοσίου και των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, 
ΕΛΠΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, κτλ). Τουλάχιστον τα μισά χρήματα θα πηγαίνουν άμεσα στους δανειστές. 

·         Θεσμοθετείται αυτόματος μηχανισμός – «κόφτης» περικοπής μισθών, συντάξεων και 
κοινωνικών δαπανών. Θα προκαλεί αυτόματα περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, καθώς και 
σε κονδύλια προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους 
δήμους, κτλ, όταν θα διαπιστώνεται πως δεν επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι του 
μνημονίου, γεγονός σίγουρα αναμενόμενο. Αποτελεί ένα διαρκές συμπληρωματικό μνημόνιο 
που θα επιβάλλεται αυτόματα χωρίς οποιαδήποτε άλλη έγκριση. 

·         Από τις περικοπές αυτές εξαιρείται το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή η κρατική 
αιμοδοσία των ομίλων στις κατασκευές, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και τις δημόσιες 
συμβάσεις. 

 Σαν πρώτο μέτρο είδαμε όλοι ή θα δούμε στο εκκαθαριστικό του Ιουνίου την αύξηση των 
κρατήσεων στο ΦΜΑ και στο ΤΕΑΔΥ στα εκκαθαριστικά μας και σας είχαμε εδώ και καιρό 
επισημάνει εγγράφως «Δεκ. 15 …. Σε μια διαρκή περίοδο επιβολής νέων φόρων και τελών, 
αυξήσεων σε πάσης φύσης αγαθά και περικοπής παροχών κάθε είδους, μέρος των  ΜΜΕ τολμούν 
να μιλούν ακόμη για τους συνήθης ύποπτους “κακούς” δημόσιους υπαλλήλους που έχουν 
προκαλέσει όλα τα δεινά σε αυτόν το τόπο και τώρα για “αυξήσεις” που θα λάβουν με το νέο 
μισθολόγιο. Δε πείθουν κανέναν. Η δύσκολη καθημερινότητα που ζούμε αλλάζει μόνο με συνεχείς 
διεκδικήσεις και αγώνες, στους οποίους πρέπει να είμαστε πάντα παρόν..» 

Δυστυχώς τα αντιλαϊκά αυτά μέτρα ήταν και θα είναι ατελείωτα συνάδελφοι. Για αυτό το λόγο σας 
καλούμε να είστε κοντά στους συλλόγους σας σε διαρκή ενημέρωση και φυσικά σε συμμετοχή σε 
κατά τόπους κινητοποιήσεις  

  
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

                       ο Πρόεδρος   η Γενική Γραμματέας 

         
           Στέφανος Καρβέλης          Κουνιά     Σοφία 


