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Προς: Συλλόγους μέλη της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. 

 

Θέμα: Συμμετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 30 Μαΐου 

 

Συνάδελφοι, 

Η ΠΟΕΤΕΠ συμμετέχει στην Τετάρτη 30 Μαΐου στην Παλλαϊκή κινητοποίηση με 24ωρη ΓΕΝΙΚΗ 

ΑΠΕΡΓΙΑ από ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ και πλήθος συνδικαλιστικών φορέων μικρομεσαίων επαγγελματιών, 

εμπόρων και επιστημόνων.  

Βιώνουμε εδώ και χρόνια στο πετσί μας τη λιτότητα, την ανεργία και την υπερφορολόγηση που μας έχουν 

οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισμό, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση εμάς και μαζί χιλιάδες συμπολίτες 

μας και κυρίως νέους, γυναίκες και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες αλλά και τους συνταξιούχους οι 

οποίοι απειλούνται ακόμη περισσότερο εάν εφαρμοστούν οι νέες περικοπές στις συντάξεις τους . 

Ως εργαζόμενοι στο ελληνικό «δημόσιο και δωρεάν» πανεπιστήμιο έχουμε υποστεί τρομακτική μείωση 

στους μισθούς μας ενώ οι συνεχείς συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων κάνει την εργασιακή μας 

καθημερινότητα ακόμη πιο δύσκολη αφού το έργο συνεχίζει να παρέχεται από τους εναπομείναντες. 

Η μείωση των μισθών μας προκύπτει από το πλήθος των χαρατσιών όπως ο  ΕΝΦΙΑ, τα υψηλά επιτόκια 

από το Παρακαταθηκών και Δανείων, η αύξηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, στο αλκοόλ, η αύξηση 

του ΦΠΑ στο 24%, οι μειώσεις στο αφορολόγητο, η υπαγωγή των ειδικών εισφορών σε φόρο, η κατάργηση 

του ειδικού καθεστώτος φορολογίας στα νησιά του Αιγαίου, είναι αυτά που εξατμίζουν τη μισθολογική μας 

δύναμη. 

Ενώ η υποστελέχωση των κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής κρίσης, όπως 

η Παιδεία, η Υγεία – Πρόνοια, η τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινωνική ασφάλιση, ο πολιτισμός κ.ά. εντείνουν 

περαιτέρω τις κοινωνικές ανισότητες και θέτουν εμπόδια στην πρόσβαση, την ποιότητα και επάρκεια τόσο 

κρίσιμων κοινωνικών αγαθών όπως η Υγεία, η Παιδεία, η σύνταξη, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Η 

κάλυψη στους κρίσιμους τομείς του Δημοσίου σε ανθρώπινο δυναμικό δεν υπερβαίνει το 70% των 

οργανικών θέσεων των μνημονιακών οργανογραμμάτων. 

Ενώ στα ιδρύματα που υπηρετούμε βλέπουμε φοιτητές (μεταπτυχιακούς ή σε περιπτώσεις ακόμη και 

προπτυχιακούς) να βαπτίζονται ως προσωπικό και να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαστηρίων με σοβαρά 

ζητήματα να εγείρονται ως προς την ασφάλεια φοιτητών, προσωπικού και εγκαταστάσεων. 

Συνάδελφοι μπορούμε να επεκταθούμε σε πολλά ακόμη όπως  

-Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης 

-Η αξιολόγηση 



-Το συνταξιοδοτικό 

- Ο συνδικαλιστικός νόμος 

-Οι ιδιωτικοποιήσεις 

-Οι πλειστηριασμοί 

Είναι κάποια από τα μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας που όλοι τα συζητάμε 

καθημερινά και μας προβληματίζουν. 

Τα προβλήματα αυτά δεν απασχολούν τους ελάχιστους προνομιούχους που ωφελούνται διαχρονικά από τις 

περιόδους μεγάλης κρίσης αλλά εμάς τους πολλούς μη προνομιούχους. 

Συνάδελφοι δε θα μας λύσει κανείς αυτά τα προβλήματα παρά μόνο ο δικός μας αγώνας και προσπάθεια για 

αυτό το λόγο οφείλουμε  όλοι να  συστρατευτούμε στους συλλόγους μας και να συμμετέχουμε μαζικά στις 

κατά τόπους κινητοποιήσεις που οργανώνονται. 

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ λοιπόν στην Απεργία την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2018 και στις Απεργιακές 
Συγκεντρώσεις! 
 

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

                       ο Πρόεδρος   η Γενική Γραμματέας 

                                  
                  Στέφανος Καρβέλης          Κουνιά     Σοφία 


