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ηοσς Σσλλόγοσς – Μέλη ηης ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ 
 
 

Η ΠΟΕΤΕΠ θαιεί ηνπο Σπιιόγνπο ΕΤΕΠ ζε όια ηα Ιδξύκαηα ηεο ρώξαο ζε ζπλαγεξκό. Μέζα ζηνλ 

θπθεώλα ησλ λέσλ κέηξσλ βξίζθεηαη θαη ην Αζθαιηζηηθό! Απμήζεηο ζηα όξηα ειηθίαο, λέεο κεηώζεηο θαη 

εμηζώζεηο πξνο ηα θάησ ζε ζπληάμεηο θαη δηθαηώκαηα, ζε ρηύπεκα ηεο Υγείαο θαη ηεο πξόλνηαο, ηεο 

πξνζηαζίαο από ηνλ επαγγεικαηηθό θίλδπλν, ζε απαιιαγή ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εξγνδνζίαο από ηα δήζελ 

βάξε ηνπ αζθαιηζηηθνύ. Τν δήηεκα ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αθνξά ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. Κακηά 

θαηεγνξία, θαλέλαο θιάδνο δελ ζα δηαζσζεί κόλνο ηνπ. 

Τα κέηξα πξέπεη λα επηζηξαθνύλ σο απαξάδεθηα. Είλαη κέηξα πξσηνθαλνύο ζθιεξόηεηαο, ζπλερίδνπλ 

θαη νινθιεξώλνπλ ηελ επίζεζε ζηα αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα, κε ζηόρν ηελ πιήξε 

δηάιπζε ηνπ όπνηνπ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ηεο Αζθάιηζεο έρεη απνκείλεη. Μεηαθέξνπλ ην ζύλνιν ηνπ 

θόζηνπο ηεο αζθάιηζεο, ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ζύληαμεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Εληάζζνληαη ζηελ 

ζηξαηεγηθή πνπ ραξάρηεθε εδώ θαη ρξόληα, πξν θξίζεο, γηα ηελ αύμεζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θεξδνζθνπίαο 

θαη θεξδνθνξίαο ζε βάξνο θάζε θαηεγνξίαο εξγαδνκέλσλ. Η ζπγθπξία αμηνπνηείηαη σο πξόζρεκα γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπο. Δελ είλαη κέηξα γηα λα μεπεξαζηεί κηα "δπζθνιία" αιιά κόληκα.  

Η ΠΟΕΤΕΠ καλεί ηοςρ Σςλλόγοςρ ΕΤΕΠ να πποσυπήζοςν άμεζα ζε Γενικέρ Σςνελεύζειρ. Να 

ςπεπαζπιζηούν ηα μιζθολογικά/αζθαλιζηικά δικαιώμαηα και να αποππίτοςν ηα μέηπα Κςβέπνηζηρ -

ΕΕ-ΔΝΤ και ηηρ "επγαλειοθήκηρ ηος ΟΟΣΑ". Να ειζηγηθούν ηην πποκήπςξη πποειδοποιηηικήρ 

απεπγίαρ ζηιρ 12 Νοέμβπη και να επγαζηούν για ηην επιηςσία ηηρ. Να διεκδικήζοςμε: 

1. Κάλςτη ηος ζςνόλος ηυν εκπαιδεςηικών και επεςνηηικών αναγκών αποκλειζηικά από ηον 

κπαηικό πποϋπολογιζμό. Κάιπςε ησλ ειιείςεσλ ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο (κόληκν 

πξνζσπηθό ζε όινπο ηνπο θιάδνπο, πιηθνηερληθή ππνδνκή, δσξεάλ παξνρή βηβιίσλ θαη 

ζπγγξακκάησλ, ζίηηζε-ζηέγαζε γηα όινπο, θ.α). Κάιπςε όισλ ησλ απσιεηώλ από ην "θνύξεκα" 

ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ ΑΕΙ. Κακία "δέζκεπζε" ησλ ηακεηαθώλ ππόινηπσλ ησλ Ιδξπκάησλ θαη 

ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ. 

2. Διαγπαθή ηυν σπεών ησλ ΑΕΙ θαη ΤΕΙ γηα ειεθηξηζκό, λεξό, αέξην, ηειέθσλν. 

3. Άμεζη επιζηποθή ηυν μέσπι ηώπα μιζθολογικών απυλειών. Κακία πεξηθνπή ζε 

εθάπαμ/ζπληάμεηο. Κακία αύμεζε ζηα όξηα ειηθίαο. 

4. Να εκδοθούν ηα Π.Δ πνπ αθνξνύλ ηνλ θιάδν. Απόδνζε ζε όια ηα κέιε ΕΤΕΠ ησλ Μ.Κ θαη 

ησλ αλαδξνκηθώλ. Ξεπάγσκα ησλ εμειίμεσλ θαη κεηαηάμεσλ. Νέν κηζζνιόγην βαζηζκέλν ζην 



παλεπηζηεκηαθό, θιηκαθνύκελν αλαινγηθά κε άμνλεο: α) θαηάξγεζε ηνπ επηδνκαηηθνύ 

ραξαθηήξα κε ελζσκάησζε όισλ ησλ επηδνκάησλ ζην βαζηθό κηζζό, β) αλαγθαίεο  απμήζεηο γηα 

αμηνπξεπή δηαβίσζε θαη επηζηεκνληθή ελεκέξσζε, γ) θαζηέξσζε ηεο ζύληαμεο ζην 80% ηνπ 

κηζζνύ ηνπ ηειεπηαίνπ εξγαζηαθνύ έηνπο, δ) αμηνπξεπή δσξεάλ θαη ρσξίο ραξάηζηα 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε αλαβαζκηζκέλν δεκόζην ζύζηεκα Υγείαο. 

5. Διοπιζμοί μελών ΕΤΕΠ νξγαληθέο-κόληκεο ζέζεηο ζε αθαδεκατθέο κνλάδεο, πνπ θαιύπηνπλ ηηο 

εθξεθηηθέο αλάγθεο ησλ Ιδξπκάησλ. 

6. Να καηαπγηθεί ηο ανηιδπαζηικό νομοθεηικό πλαίζιο πος διέπει ηα ΑΕΙ 

(ν.4009/11,4076/12,κηλ). Να κελ εθαξκνζηνύλ νη αληηδξαζηηθέο αλαδηαξζξώζεηο ζηα ΑΕΙ πνπ 

ζηνρεύνπλ ζηελ δηακόξθσζε επέιηθησλ αλαιώζηκσλ εξγαδόκελσλ, πεγή θηελήο εξγαηηθήο 

δύλακεο. 

7. Να απαλειθθεί θάζε δπλαηόηεηα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη δεκηνπξγίαο εηαηξεηώλ 

νπνηνπδήπνηε ηύπνπ ζηα παλεπηζηήκηα.  

8. Να μην επιηπέπεηαι η λειηοςπγία ιδιυηικών πανεπιζηημίυν ππό κνξθή θνιεγίσλ, λα 

θαηαξγεζεί ην "εζληθό πιαίζην" επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, λα κελ εθαξκνζηεί ε εμίζσζε ησλ 

ηξίρξνλσλ ζπνπδώλ κε ηηο ηεηξάρξνλεο θαη πεληάρξνλεο ησλ ΑΕΙ.  

9. Να παξζνύλ κέηξα ώζηε να μην εγκαηαλείτει κανέναρ θοιηηηήρ ηιρ ζποςδέρ ηος για 

οικονομικούρ λόγοςρ. Άκεζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο θαη ηεο δσξεάλ 

δηαλνκήο ζπγγξακκάησλ. Δσξεάλ ζηέγαζε-ζίηηζε γηα όινπο όζνπο ζπνπδάδνπλ καθξηά από ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Καηάξγεζε θάζε κνξθήο δηδάθηξσλ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν. Παξνρή 

ππνηξνθηώλ γηα όινπο ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. 

10. Δπαζηική αύξηζη ηυν δημοζίυν δαπανών κε ηζόηηκε ρξεκαηνδόηεζε ηεο έξεπλαο από ην 

ΥΠΠΕΘ, γηα όιεο ηηο επηζηήκεο. Σπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε πιήξε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα 

ζηνπο εξεπλεηέο θαη θαηάξγεζε ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ. 

 

για ηο Δ.Σ. ηης Ομοζπονδίας 

      ο Πρόεδρος η Γενική Γραμμαηέας 

      

  Σηέθανος Καρβέλης       Κοσνιά     Σοθία 


