ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (27/4/2016)

Να μη ψηφιστεί το νέο ασφαλιστικό-φορολογικό νομοσχέδιο!
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ δημοσιοποίησε το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο
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. Πρόκειται για μέτρα-σφαγή που έρχονται να προστεθούν πάνω στα μέτρα των
προηγούμενων μνημονίων και θα βυθίσουν παραπέρα την ελληνική κοινωνία στην απόλυτη φτώχεια
και απόγνωση. Συγκεκριμένα:
Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο καταργείται η ουσία της ασφάλισης σαν κοινωνικό δικαίωμα
και γίνεται ατομική υποχρέωση και ατομικό βάρος του εργαζόμενου. Επιβάλλονται μεγάλες
μειώσεις στις συντάξεις μέσα από τον «επανυπολογισμό» του «συντάξιμου μισθού» σε όλο τον
συντάξιμο βίο, που υπολογίζεται ότι θα επιφέρει μία μείωση των συντάξεων της τάξης του 25-30%.
Περικόπτονται οι αποδιδόμενες συντάξεις στους νυν συνταξιούχους που λαμβάνουν πάνω από 1150
€ (άθροισμα κύριας και επικουρικής). Αυξάνονται οι εισφορές σε όλους τους μισθωτούς στην
επικούρηση και μειώνονται τα μερίσματα και τα εφάπαξ. Επιταχύνεται η κατάργηση του ΕΚΑΣ.
Δημιουργείται μόνιμος μηχανισμός καθήλωσης και περικοπών των συντάξεων ως ποσοστό επί του
ΑΕΠ. Όλα αυτά τα μέτρα την στιγμή που για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια των ταμείων (από το PSI,
την εισφοροκλοπή των εργοδοτών κλπ.) δεν μιλάει και δεν λογοδοτεί κανείς.
Με το νέο φορολογικό, με τη μείωση του αφορολόγητου αυξάνεται ο φόρος στα πιο φτωχά λαϊκά
στρώματα, παγιώνεται και αυξάνεται η εισφορά αλληλεγγύης. Προβλέπονται περαιτέρω
φορολογικές επιβαρύνσεις που ξεκινούν από εισοδήματα που αντιστοιχούν σε αποδοχές της τάξης
των 650€ το μήνα. Αυξάνεται το Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. Όλα αυτά τα μέτρα την ίδια ώρα που η
κυβέρνηση νομοθετεί προκλητικές φοροαπαλλαγές προς τους μεγάλους επιχειρηματικούς και
τραπεζικούς ομίλους και αφήνει το μεγάλο κεφάλαιο να φοροδιαφεύγει.

Επίσης όσο η λεγόμενη διαπραγμάτευση παραμένει ανοικτή, συζητούνται επιπλέον μέτρα ύψους 3
δις ευρώ ως εγγύηση για την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% το 2018.
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.
Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς. Δεν μας ταιριάζει ούτε η
μοιρολατρεία, ούτε λογικές του τύπου να σωθεί ο δικός μας κλάδος. Γιατί η επίθεση στα
ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζόμενων και των συνταξιούχων είναι τόσο μεγάλη, που
μόνο ο συντονισμός με τους υπόλοιπους κλάδους μπορεί να την αποτρέψει.
Ζητάμε:






Άμεση απόσυρση του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και των Μνημονίων
Κατάργηση όλων των μνημονιακών περικοπών σε μισθούς και συντάξεις
Δωρεάν υγεία-πρόνοια-αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους/ες
Άμεση κατάργηση των φορολογικών επιβαρύνσεων των τελευταίων ετών



Επιστροφή των κλεμμένων από τα ταμεία

Συμμετέχουμε στη 48ωρη απεργία, με την εκκίνηση της διαδικασίας της συζήτησης του
νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής!

