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Πάτρα,   02 Δεκεμβρίου 2015 
               αρ. πρωτ.: 161 

πρoς 
τους Συλλόγους ΕΤΕΠ των ΑΕΙ 
 

Θέμα : Συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ την Πέμπτη 03-12-2015. 
 

Συνάδελφοι / Συναδέλφισσες,  

 

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την εφαρμογή των μέτρων του 3ου μνημονίου και την ψήφιση των 

προαπαιτούμενων προχωράει στην εφαρμογή καταιγισμού μέτρων ενάντια στην εργατική τάξη και τα φτωχά 

λαϊκά στρώματα.  

Με το νομοσχέδιο που σχεδιάζει να ψηφίσει η Κυβέρνηση θα δοθεί το τελειωτικό χτύπημα στην Κοινωνική 

Ασφάλιση με την ενοποίηση όλων των Ταμείων, την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, την 

ολοκληρωτική ανατροπή του χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος που από δημόσιο, αναδιανεμητικό 

και αλληλέγγυο θα μετατραπεί σε κεφαλαιοποιητικό, χωρίς την εγγύηση του κράτους, με δραματικά 

μειωμένες παροχές και κατάργηση των επικουρικών συντάξεων. 

Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται θα είναι η χορήγηση ουσιαστικά προνομιακών επιδομάτων αντί 

συντάξεων αξιοπρεπούς διαβίωσης και η κάλυψη των αναγκών από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για 

όσους μπορούν να καταφύγουν σ” αυτές, διευρύνοντας έτσι τις ανισότητες και τις ταξικές αντιθέσεις. 

Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει νέα φοροκαταιγίδα πλάι στον ΕΝΦΙΑ και τις αυξήσεις στα 

τέλη κυκλοφορίας. Είναι ένας ακόμα προϋπολογισμός νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης καθώς προβλέπει την 

αύξηση των πάσης φύσεως έμμεσων φόρων, που πλήττουν κυρίως τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τη μείωση 

των δαπανών για την παιδεία, την υγεία, την ασφάλιση, την πρόνοια και την αυτοδιοίκηση. 

Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις η ΠΟΕΤΕΠ αποφάσισε να συμμετάσχει στην  Γενική 

Πανελλαδική Απεργία της Πέμπτης, 3 Δεκεμβρίου 2015 που προκήρυξαν ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. 

ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΩΡΑ 

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ - ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ 



ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2015 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΟΡΓΑΝΟΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ. 

 
 

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

      ο Πρόεδρος η Γενική Γραμματέας 

      

  Στέφανος Καρβέλης       Κουνιά     Σοφία 


