∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ‐ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΛΟΙ ΣΤΗ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Συναδέλφισσες/οι,
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ σε αγαστή συνεργασία με το «κουαρτέτο», αγνοώντας τη λαϊκή κατακραυγή,
προχώρησε στη δημοσιοποίηση του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει τη
συντριβή των συντάξεων, την κατάργηση των όποιων ασφαλιστικών δικαιωμάτων είχαν απομείνει και την
αύξηση της φοροληστείας εις βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Η σύνταξη θα αποτελείται
πλέον από ένα επίδομα πτωχοκομείου που βαπτίζεται «εθνική σύνταξη» και ένα «ανταποδοτικό» κομμάτι το
οποίο μειώνεται και ως προς το ποσοστό αναπλήρωσής του αλλά και ως προς τον τρόπο υπολογισμού του μιας
που για τον συντάξιμο μισθό θα υπολογίζεται ο μέσος όρος αποδοχών όλου του εργάσιμου βίου. Αυξάνονται οι
εισφορές σε όλους τους μισθωτούς στην επικούρηση και μειώνονται τα μερίσματα και τα εφάπαξ.
Περικόπτονται οι αποδιδόμενες συντάξεις στους νυν συνταξιούχους που λαμβάνουν πάνω από 1150 €
(άθροισμα κύριας και επικουρικής). ∆ημιουργείται μόνιμος μηχανισμός καθήλωσης και περικοπών των
συντάξεων ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Από την άλλη μεριά το σχέδιο νόμου προβλέπει συρρίκνωση του
αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς και συνταξιούχους και περαιτέρω φορολογικές επιβαρύνσεις που ξεκινούν
από εισοδήματα της τάξης των 650€ το μήνα. Αυξάνεται ο Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
Όλα τα μέτρα θα εφαρμοστούν με την ψήφιση του νόμου και θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1/1/2016,
πράγμα που σημαίνει την άμεση μείωση των μισθών λόγω της αυξημένης παρακράτησης φόρου. Επίσης όσο η
λεγόμενη διαπραγμάτευση παραμένει ανοικτή, συζητούνται επιπλέον μέτρα ύψους 3 δις, ως εγγύηση για την
επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% το 2018. Την ίδια ώρα που τα μέτρα εις βάρος
του λαού δεν έχουν τελειωμό, αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση η στάση της κυβέρνησης η οποία το τελευταίο
διάστημα μ’ ένα μπαράζ τροπολογιών νομοθετεί προκλητικές φοροαπαλλαγές προς τους μεγάλους
επιχειρηματικούς ομίλους.
Μπροστά σ’ αυτήν την συνεχιζόμενη επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα και τη ραγδαία επιδείνωση της
μισθολογικής κατάστασης του ελληνικού λαού έχει ιδιαίτερη σημασία, ως Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, να
δώσουμε το παράδειγμα της αντίστασης και της ανυπακοής. Να αποτάξουμε τη μοιρολατρία και την υποταγή
και να παλέψουμε μαζί με το λαό διεκδικώντας τη ζωή που μας αξίζει. Η αγωνιστική στάση του συνόλου των
εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων μπορεί, όχι μόνο να αποτρέψει την εφαρμογή αυτής της βάρβαρης
πολιτικής, αλλά να θέσει τις βάσεις για τη συνολική ανατροπή της σημερινής κατάστασης ανοίγοντας το δρόμο
για συνολικές αλλαγές σε επίπεδο κοινωνίας.
Συνάδελφοι/ισσες,
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δείχνοντας το πραγματικό της πρόσωπο, κατέθεσε το νομοσχέδιο κατά τη
διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. Νομίζει ότι αυτού του είδους οι ελιγμοί μπορούν να κάμψουν τις λαϊκές
αντιδράσεις. Να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Όλοι στους δρόμους. ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ. Να μην πάει ούτε ώρα
χαμένη. Να συμμετάσχει όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα, μαζί με το ταξικό εργατικό κίνημα στη 48ωρη
Πανελλαδική-Πανεργατική απεργία που θα προκηρυχθεί.
Απαιτούμε:
 Άμεση απόσυρση του αντιασφαλιστικού εκτρώματος της κυβέρνησης. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών
νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων. ∆ωρεάν υγεία-πρόνοια-αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους.
 Άμεση κατάργηση των φορολογικών επιβαρύνσεων των τελευταίων ετών. Αναπλήρωση των μέχρι
τώρα περικοπών στους μισθούς και τις συντάξεις. Να μην τους αφήσουμε να ληστέψουν τις
ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε επί δεκαετίες.
 Να μην περάσει ο νόμος λαιμητόμος.
∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ, 25 Απρίλη 2016

