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Προς: Συλλόγους ΕΤΕΠ ΑΕΙ

Θέμα: Συμμετοχή ΠΟΕΤΕΠ στην Απεργία 7/4/2016

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Όλοι  οι  εργαζόμενοι  του  Δημοσίου  μαζί  με  τους  εργαζόμενους  του  Ιδιωτικού  Τομέα,  τους
αυτοαπασχολούμενους, τους  αγρότες, τους  επιστήμονες,  τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους,
τους  άνεργους,  πρέπει  να  εκφράσουμε  την  αντίθεσή  μας  στις  προτάσεις  της  Κυβέρνησης  για  το
ασφαλιστικό. Μόνο με ενότητα και αγώνα μπορούμε να νικήσουμε,  μπορούμε να αναγκάσουμε την
Κυβέρνηση να αποσύρει το αντιασφαλιστικό της έκτρωμα.

Τα  μέτρα-σφαγείο  που  προτείνουν δεν  συνιστούν  «μεταρρύθμιση  που  θα  σώσει  την  Κοινωνική
Ασφάλιση»  αλλά  τμήμα  των  δεσμεύσεων  του  τρίτου  μνημονίου  που  ψήφισε  και  εφαρμόζει  η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την περικοπή  των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 1,8 δις ευρώ για
το 2016 και τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να τα δώσει στους δανειστές για την αποπληρωμή του
επαχθούς, παράνομου και άδικου δημοσίου χρέους της χώρας.

 

Η βίαιη μνημονιακή, νεοφιλελεύθερη «μεταρρύθμιση» της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  συνεχίζει 
την  πολιτική  λιτότητας  των  Κυβερνήσεων  της  ΝΔ και  του  ΠΑΣΟΚ.,  έρχεται  να  προστεθεί  στους
προηγούμενους  αντιασφαλιστικούς  νόμους  (Σιούφα,  Ρέππα,  Πετραλιά,  Λοβέρδου-Κουτρουμάνη
κ.λπ.), στην αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια (ή στα 62 με 40 χρόνια εργασίας), στην αύξηση
των εισφορών για την περίθαλψη στους ήδη συνταξιούχους καθώς και νέες μειώσεις σε παροχές και
συντάξεις για  όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων, σημερινών και μελλοντικών. Ήδη
αποφάσισαν τη νέα περικοπή (κατά 32,5%) του μερίσματος του ΜΤΠΥ.

 

Παράλληλα, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο η Κυβέρνηση προωθεί  νέες σημαντικές  αυξήσεις σε
άμεσους και έμμεσους φόρους  για να εξασφαλίσει την είσπραξη πρόσθετων φορολογικών εσόδων
ύψους 2 δισ. ευρώ το 2016 και το 2017. Τα νέα μέτρα στο ασφαλιστικό μαζί με την υπερφορολόγηση



των εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιστημόνων, των αυταπασχολουμένων, 
των αγροτών κλπ,  φτωχοποιούν  και  εξαθλιώνουν τους  εργαζόμενους  και  τα  λαϊκά  στρώματα και
στέλνουν τη νεολαία στην ξενιτιά.

Στις  «διαπραγματεύσεις»  το  κουαρτέτο  των  δανειστών  θέτει  το  δίλημμα  «είτε  απελευθερώνεται  η
πώληση όλων των κόκκινων δανείων στα funds είτε θα βρεθείτε προ του κινδύνου κουρέματος των
καταθέσεων» και η Κυβέρνηση υποχωρεί ατάκτως.

Η  ΠΟΕΤΕΠ  καλεί  όλους  τους  συναδέλφους  να  συμμετέχουν  μαζικά  στην  απεργιακή
κινητοποίηση κλιμακώνοντας τον αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.

Όλοι και Όλες στην Απεργία, την Πέμπτη 7 Απρίλη 2016
και στις κατά τόπους  απεργιακές συγκεντρώσεις

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

ο Πρόεδρος                                                                                                             η Γενική Γραμματέας

Στέφανος Καρβέλης                                                                                                       Κουνιά Σοφία


