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Ζωγράφου, 28.01.2016
Aρ. Πρωτ. 35
ΠΡΟΣ:
- Προέδρους των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων - Μελών της
Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.
- Τα μέλη της Δ.Ε της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι
ΚΟΙΝ:
- Γραφείο Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Νίκου
Φίλη
- Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας &
Θρησκευμάτων, κα Σία Αναγνωστοπούλου

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ, ΠΕΜΠΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι.
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π) προκηρύσσει εικοσιτετράωρη απεργία την Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου
και
συμπαρατάσσεται με τους άλλους συνδικαλιστικούς φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας,
εκδηλώνοντας την αντίθεσή της στον ασφαλιστικό νόμο που σχεδιάζει να ψηφίσει η κυβέρνηση.
Η αύξηση των εισφορών για την περίθαλψη στους συνταξιούχους, οι περικοπές δαπανών για
την κοινωνική ασφάλιση, η αύξηση των ορίων ηλικίας αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς
όμως ανάλογη προσαρμογή στα ποσοστά αναπλήρωσης, θα έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την
αύξηση της ‘’μαύρης εργασίας’’ και της εισφοροδιαφυγής, αλλά και την ‘’πρόωρη συνταξιοδότηση’’
των εργαζομένων, αφού δεν θα έχουν πλέον κανένα κίνητρο να εργαστούν πέρα από τα τριάντα έτη
ασφάλισης! Με τους όρους αυτούς βέβαια ούτε για βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα μπορεί να μιλά
κανείς ούτε όμως και για αξιοπρεπή κοινωνική ασφάλιση, πολύ περισσότερο δε για ‘’αλληλεγγύη
των γενεών’’. Ο λογαριασμός στις νεώτερες ηλικίες! Εξάλλου, το μόνο που μας εγγυώνται πλέον
είναι η εθνική σύνταξη των 360 ευρώ!
Σε αυτό το δυσοίωνο οικονομικό περιβάλλον, η θεσμική ομηρία των μελών του κλάδου μας σε
συνδυασμό με την οικονομική του εξαθλίωση και την κοινωνική του ‘’απ-ασφάλιση’’ δεν μας
αφήνουν κανένα άλλο περιθώριο αντίδρασης!
Υπερασπιζόμαστε τα μισθολογικά/ασφαλιστικά δικαιώματά μας, απορρίπτουμε και
καταδικάζουμε τα μέτρα κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Είμαστε αντίθετοι στον ασφαλιστικό νόμο. Καμία
περικοπή στις δαπάνες για μισθούς, συντάξεις, εφάπαξ, ασφαλιστικό.
Συναδελφικά,
Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Τέλλης

Ο Γ. Γραμματέας

Ιωάννης Μητροφάνης

