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Συναδέλφισσες/οι
Ένας νέος προϋπολογισμός σκληρής λιτότητας για τον ελληνικό Λαό κατατέθηκε από τη
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στη βουλή εγκαινιάζοντας νέο κύκλο αντιλαϊκής κλιμάκωσης
του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021», όπου εκεί
στοιβάζονται όλες οι παρεμβάσεις των προηγούμενων μνημονίων με τις προσθήκες νέων
δυσβάσταχτων μέτρων. Ο διπλασιασμός του «ματωμένου» πρωτογενούς πλεονάσματος
βασίζεται στη διόγκωση της φοροληστείας μέσω της αύξησης της φορολογίας με τους
έμμεσους φόρους να κατέχουν το 56,1% των συνολικών φόρων και τις κοινωνικές δαπάνες
για υγεία, πρόνοια, ασφάλιση να μειώνονται δραματικά κατά 1,7 δις. Η φοροληστεία των λαϊκών
στρωμάτων θα αυξηθεί κατά 900 εκατ. Ευρώ το 2018 ενώ η κυβέρνηση ενισχύει το μεγάλο
κεφάλαιο προσφέροντας ζεστό χρήμα σε μορφή δημόσιων επενδύσεων αλλά και ευνοϊκότερο
επενδυτικό περιβάλλον βάσει των υλοποιούμενων μεταρρυθμίσεων. Πιο συγκεκριμένα, για τις
μεγάλες επιχειρήσεις προβλέπονται περαιτέρω μειώσεις στην φορολογία κατά 3,2% με
πρόβλεψη της τάξης των 3,3 δισ., ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 6,9% των άμεσων και των
έμμεσων φόρων.
Ταυτόχρονα, οι νέες μισθολογικές μειώσεις των Πανεπιστημιακών που φτάνουν μέχρι και το
6,4%, ως εφαρμογή του νέου μισθολογίου, έρχονται να προστεθούν στο πετσόκομα των
τελευταίων 8 ετών διαδοχικά από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε συμφωνία
με Ευρωπαϊκή Ένωση και τους «Θεσμούς». Όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση,
παίζοντας με τη νοημοσύνη μας, εξάγγελλε αυξήσεις (!) σε μισθούς και η πλειοψηφία της
ΠΟΣΔΕΠ καθησύχαζε τους συναδέλφους, μιλώντας για μικρές μειώσεις ή ακόμα και για
αυξήσεις, προτρέποντάς τους να αποδεχτούν την κατάσταση και να αναζητήσουν κάποια
ατομική λύση καταγγέλλοντας την κυβέρνηση γιατί δεν προχωρά γρήγορα τις αντιλαϊκές
«μεταρρυθμίσεις»(!!!). Η ΔΗΠΑΚ αντιπάλεψε τη στάση της ΠΟΣΔΕΠ και κατήγγειλε τον
εμπαιγμό της κυβέρνησης πρότεινοντας κινητοποιήσεις που όμως απορρίφθηκαν από την
πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ.
Η κατάσταση στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χειροτερεύει διαρκώς μιας που όλα
σχεδόν τα τμήματα έχουν «απογυμνωθεί» από προσωπικό και οι Πανεπιστημιακοί υπότροφοι
δουλεύοντας σε καθεστώς γαλέρας αδυνατούν να καλύψουν στοιχειωδώς τα προγράμματα
σπουδών. Οι συνεχείς περικοπές των πιστώσεων των Ανώτατων Ιδρυμάτων, έχουν ως
αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης στοιχειωδών αναγκών των Πανεπιστημίων μας.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετά και από το τελευταίο ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ,
δίνει «γη και ύδωρ» στους φονιάδες των Λαών επιλέγοντας επικίνδυνα μονοπάτια για τις
τύχες των Λαών της περιοχής. Την ώρα που η κατάσταση «μυρίζει μπαρούτι» και οι
περιφερειακές διαμάχες πολλαπλασιάζονται η κυβέρνηση επιλέγει να πουλήσει όπλα (!!) στη
Σαουδική Αραβία, γνωστό τοποτηρητή των ιμπεριαλιστών στην περιοχή.

Συνεδέλφισσες/οι δεν πάει άλλο. Οι περικοπές στις συντάξεις, τόσο για τους συνταξιούχους
όσο και για όσους πρόκειται να βγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια θα είναι δραματικές. Οι
αυξήσεις στη φορολογία (μείωση του αφορολόγητου, αύξηση συντελεστών φορολόγησης,
αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α κ.α.) θα επιφέρουν νέες δραματικές μειώσεις των
εισοδημάτων μας. Ο νέος συνδικαλιστικός νόμος που έχει στα σκαριά η κυβέρνηση, καθ’
υπόδειξη της Ε.Ε. και των «θεσμών», επιχειρεί να επιβάλλει «σιγή νεκροταφείου» στους
εργασιακούς χώρους ορθώνοντας νομικά εμπόδια στην εκδήλωση απεργιακών
κινητοποιήσεων.
Συνεδέλφισσες/οι να βγούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε την ακύρωση των μειώσεων που
μας έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Να ενώσουμε δυναμικά τις φωνές μας μαζί με τους
άλλους εργαζόμενους και να αντισταθούμε στη διαρκή λιτότητα που μας καταδικάζουν να
ζούμε.
Η ΔΗΠΑΚ καλεί να απαντήσουμε δυναμικά, να συμμετάσχουμε μαζικά στην 24ωρη γενική
πανελλαδική πανεργατική απεργία την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου και να ενισχύσουμε τις
συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, απαιτώντας:
• Να μην εφαρμοστεί ο νέος αντιλαϊκός προϋπολογισμός.
• Καμία μείωση στις αποδοχές μας και σταδιακή επιστροφή των μέχρι τώρα περικοπών.
ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Να γίνει καινούργιο με
άξονες α) την κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα με την ταυτόχρονη ενσωμάτωση
όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό, β) τις αναγκαίες αυξήσεις για την αξιοπρεπή
διαβίωση και την επιστημονική μας ενημέρωση, γ) την Πλήρη και Αποκλειστική
απασχόληση των μελών ΔΕΠ, δ) την καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του μισθού.
• Καμία περικοπή στις συντάξεις και στο εφάπαξ. Να επιστραφούν τα κλεμμένα από τα
ασφαλιστικά ταμεία.
• Να αυξηθεί άμεσα η χρηματοδότηση των ΑΕΙ για την αντιμετώπιση των μεγάλων
αναγκών λειτουργίας τους, ιδιαίτερα της φοιτητικής μέριμνας και της δωρεάν διανομής
συγγραμμάτων.
• Να καταργηθούν τα δίδακτρα και κάθε μορφή επιχειρηματικότητας στα ΑΕΙ.
• Να καταργηθούν τα μνημόνια, οι εφαρμοστικοί τους νόμοι και να καταγγελθούν οι
δανειακές συμβάσεις που έχουν ως προαπαιτούμενο την εφαρμογή των μνημονίων.
• Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία.
Υπάρχει διέξοδος για τον ελληνικό λαό: Αποδέσμευση από την ΕΕ με λαϊκή εξουσία, που
θα προχωρήσει στη μονομερή διαγραφή του χρέους και στην κοινωνικοποίηση των
μονοπωλίων, θα κάνει το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει και θα αξιοποιήσει όλες
τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.
Mόνο ο αγώνας, η οργάνωση, η συμμαχία των λαϊκών στρωμάτων μπορεί να βάλει φρένο,
να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα, ν΄ ανοίξει δρόμο υπέρ των εργαζομένων!
Δε θα δεχτούμε ως Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι να εκπαιδεύουμε τους φοιτητες μας για
να γίνουν οι σύγχρονοι δούλοι του 21ου αιώνα.
ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, 28/11/2017

