ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Απεργία την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου!
Μετά τον προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας που κατατέθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
στα μέσα Δεκεμβρίου, μετά τις μεγάλες μειώσεις των μισθών και των συντάξεων όλων των
εργαζόμενων, η κυβέρνηση έφερε προχθές στη Βουλή για να ψηφίσει άμεσα ένα νέο αντιλαϊκό
νομοσχέδιο που περιλαμβάνει 50 προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης. Δίνουν γη
και ύδωρ, δεν αφήνουν τίποτα όρθιο! Μέχρι και το δικαίωμα στην απεργία που κατακτήθηκε από
τους εργαζόμενους με αίμα χτυπάνε!
Στο νέο πολυνομοσχέδιο:
 μπαίνουν νέα εμπόδια για την κήρυξη εργατικών απεργιών - στην ουσία πρόκειται για την
κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία-,
 η λαϊκή περιουσία, κινδυνεύει να χαθεί, με τις νέες διατάξεις επέκτασης των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών και την άρση κάθε προστατευτικού μέτρου ακόμη και για την πρώτη
κατοικία - προχωρούν σε πλειστηριασμούς για χρέη προς το Δημόσιο από 500 ευρώ και
πάνω! Την ίδια ώρα οι «θεσμοί» διαμηνύουν πως μόνο αν γίνουν κανονικά οι επόμενοι
πλειστηριασμοί θα δώσουν την επόμενη δόση!
Τα προαπαιτούμενα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
 υποχρεωτικό 30ωρο στην εκπαίδευση, νέες συγχωνεύσεις σχολείων,
 ουσιαστική κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών για τους
εργαζόμενους,
 νέες περικοπές στις συντάξεις μέχρι και 40% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, για
παλαιούς και νέους ασφαλισμένους,
 επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και γενικό ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας με
τελευταίο λάφυρο τη ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας,
 επανεξέταση των ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο Δημόσιο με στόχο τον περιορισμό των
δικαιούχων,
 θεσμοθέτηση παρεμβάσεων που αφορούν την προστασία των τραπεζικών ομίλων και τις
λεγόμενες «εργαλειοθήκες» του ΟΟΣΑ.
Για όλα τα παραπάνω συντασσόμαστε μαζί με σωματεία και συνδικάτα σε δημόσιο κι ιδιωτικό
τομέα που κήρυξαν απεργιακή κινητοποίηση για την Παρασκευή 12/1 και καλούμε τα μέλη του
Συλλόγου μας σε απεργία την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου.
Όχι στην ψήφιση του αντιλαϊκού πολυνομοσχεδίου!
Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία!
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