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Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σε συμφωνία με Ευρωπαϊκή Ένωση και τους «Θεσμούς», οργανώνει νέα
αντιλαϊκή επίθεση. Με τη νέα συμφωνία που φέρνει στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα ενταφιάζει ό,τι έχει
απομείνει από τα στοιχειώδη δικαιώματα του ελληνικού λαού. Σύμφωνα με το προσχέδιο που
δημοσιοποιήθηκε, το νέο πακέτο των δημοσιονομικών μέτρων ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ και η υλοποίησή του
απαιτεί την εξασφάλιση πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5% του ΑΕΠ.
Προβλέπονται μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων κατά 1,8 δισ., νέα μείωση του αφορολόγητου
ορίου από τα 8.636 στα 5.630, επιπλέον φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες, περαιτέρω
διευκόλυνση των απολύσεων, αφαίρεση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και πλήθος άλλων αντιλαϊκών μέτρων
που οδηγούν το λαό στην φτώχεια και στην εξαθλίωση. Επίσης προβλέπονται περικοπές στα ειδικά μισθολόγια,
στα οποία εντάσσονται τα μέλη ΔΕΠ, έως και 20% για τους νεοεισερχόμενους, ενώ για τους υφιστάμενους
δημόσιους λειτουργούς η μέση μείωση θα είναι της τάξης του 5-7%, λόγω αύξησης των ασφαλιστικών
εισφορών.
Ταυτόχρονα όμως με όλες αυτές τις περικοπές και την φοροληστεία του λαού ενισχύονται μεγάλοι
επιχειρηματικοί όμιλοι καθώς προβλέπονται φορολογικές μειώσεις των μονοπωλίων, προγράμματα
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις, περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, κατάργηση της
κυριακάτικης αργίας, κ.α. Την ίδια ώρα προσπαθώντας να εξαπατήσει για μια ακόμα φορά τον Ελληνικό λαό, η
κυβέρνηση προωθεί μέτρα διαχείρισης και αναδιανομής της ακραίας φτώχειας, τα λεγόμενα «αντίμετρα», που
η εφαρμογή τους εξαρτάται από την επίτευξη υψηλότατων πλεονασμάτων πέραν του 3,5%. Από την άλλη μεριά
η ΝΔ, παρόλο που δηλώνει για αντιπολιτευτικούς λόγους ότι θα καταψηφίσει μέτρα και αντίμετρα, εντούτοις
σε περίπτωση που έρθει στην εξουσία δεσμεύεται ότι θα τα εφαρμόσει....
Η ΔΗΠΑΚ καλεί τους συναδέλφους να υψώσουν το ανάστημά τους, μαζί με το σύνολο των εργαζομένων, να
αντισταθούν, να κρίνουν και να αντιδράσουν στη νέα συμφωνία κυβέρνησης-ΕΕ. Να απορρίψουμε επιλογές
του δήθεν «μικρότερου κακού», να οργανώσουμε αποφασιστικά την αντεπίθεση, απαιτώντας ανάκτηση των
μεγάλων απωλειών που είχαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης και να συγκρουστούμε με εκείνους που
εκμεταλλεύονται και ξεζουμίζουν τους εργαζομένους και απαιτούν την ισοπέδωση των δικαιωμάτων μας.
Η ΔΗΠΑΚ σας καλεί να απαντήσουμε δυναμικά, να συμμετάσχουμε μαζικά στην 24ωρη γενική πανελλαδική
απεργία την Τετάρτη 17 Μαΐου και να ενισχύσουμε τις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ απαιτώντας:
• Να μην ψηφιστούν τα νέα μέτρα.
• Καμία μείωση στις αποδοχές μας και σταδιακή επιστροφή των μέχρι τώρα περικοπών. Νέο πανεπιστημιακό
μισθολόγιο 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 μην εφαρμοστούν οι νόμοι 4009/11 και 4076/12 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.
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