ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π.) - Α.Ε.Ι.
Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών Καρβέλης Στέφανος, Πρόεδρος, Τηλ. 2610969480, FAX 2610997204, Κιν. 6947170797, karvelis@upatras.gr
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Μαθηματικών– Εργαστήριο Η/Υ- Κουνιά Σοφία, Γενική Γραμματέας,
Tηλ. 2107276463, Kιν. 6972845132, sophia@math.uoa.gr

Πάτρα, 13 Νοεμβρίου 2018
αριθμ. πρωτ. 274

Προς Συλλόγους - Μέλη ΕΤΕΠ
Θέμα: 24ωρη Γενική Απεργία 14 Νοεμβρίου 2018
Συνάδελφοι,
Η ΠΟΕΤΕΠ - ΑΕΙ καλεί όλα τα μέλη της, στην 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου
2018 και στα κατά τόπους συλλαλητήρια.
Συνάδελφοι η συγκυβέρνηση συνεχίζει παρά τις προεκλογικές της δεσμεύσεις να εφαρμόζει μέτρα
που μας έχουν φέρει σε τραγική οικονομική κατάσταση σε μία κατάσταση που αναζητούμε
βοηθήματα όπως επιδόματα ή διεξόδους διεκδίκησης αναδρομικών με αιτήσεις και αγωγές ως
σωτηρία στη δεινή κατάσταση που έχουμε περιέλθει.
Από το 2009 έχουμε βιώσει μειώσεις στους μισθούς μας με παράλληλη αύξηση της φορολογίας
άμεσης και έμμεσης αλλά και ξαναπληρώνουμε φόρους για τις κατοικίες μας με τον ΕΝΦΙΑ ενώ το
αφορολόγητο κατεβαίνει ακόμη περισσότερο την νέα χρονιά.
Όλοι μαζί πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε να μπει οριστικό τέλος στις παλιές και
νέες μνημονιακές πολιτικές, που καταστρέφουν την ελληνική κοινωνία με την εφαρμογή σκληρών
μέτρων.
Δεν πρέπει και δε πρόκειται να δεχτούμε άλλα βάρη στις πλάτες μας .
Η μαζική και ενωτική συμμετοχή στην 24ωρη Γενική Απεργία θα είναι η δική μας απάντησή.
Διεκδικούμε :
-Αυξήσεις σε βασικούς μισθούς, επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων Πάσχα και του
επιδόματος αδείας
-Αποκατάσταση των συντάξεων
-Αφορολόγητο στις 12.000€ μείωση των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στο 15% και κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ
-Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά (Παιδεία, Υγεία,
Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ). Κατάργηση της ελαστικής,
ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Όχι στις
απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων.
-Λήψη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Επέκταση, αύξηση και μη
περικοπή από κανέναν εργαζόμενο του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που το
λαμβάνει σήμερα.
-Λέμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, κοινωνικών υπηρεσιών και στην
εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών Λέμε οχι στην εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας

στο Υπερταμείο. Αύξηση των κοινωνικών δαπανών για Υγεία, Παιδεία, ασφάλιση, κοινωνική
προστασία και περιβάλλον.
-Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, για τους εργαζόμενους που
αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην 24ωρη Απεργία την Τετάρτη
14 Νοεμβρίου 2018 και στα κατά τόπους απεργιακά συλλαλητήρια
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
ο Πρόεδρος
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