
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Απαίτησαν την απόσυρση του σχεδίου για το 

Ασφαλιστικό  

 

Με συνθήματα όπως «Τα ταμεία χτίστηκαν στου λαού τις πλάτες δεν τα παζαρεύουμε στους 

κεφαλαιοκράτες», «Όλοι στο δρόμο, ξεσηκωμός, στα μέτρα της κυβέρνησης κανείς 

συμβιβασμός» οι Επιτροπές Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολουμένων 

Επιστημόνων, Μηχανικών - Τεχνικών, Δικηγόρων, Υγειονομικών (γιατροί, 

φαρμακοποιοί και οδοντίατροι) και Οικονομολόγων πραγματοποίησαν δυναμική 

κινητοποίηση για το Ασφαλιστικό στο υπουργείο Εργασίας. 

«Το νομοσχέδιο δεν διορθώνεται. Μπλόκο στην πολιτική ΕΕ - Κεφαλαίου» ανέγράφει το 

πανό με υπογραφή των Επιτροπών Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολουμένων 

Επιστημόνων. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν, επίσης, Ομοσπονδίες και Σωματεία που συσπειρώνουν στις 

γραμμές τους μισθωτούς επιστήμονες, όπως το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων 

Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ), το Σωματείο Εργαζομένων στην 

Ενέργεια (ΣΕΕΝ Α-Β-Ε-Κ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, η Ομοσπονδία 

Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, το Σωματείο Εργαζομένων 

Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Επίσης συμμετέχουν ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων και ο Σύλλογος υποψηφίων διδακτόρων ΕΜΠ. 



Μιλώντας στους συγκεντρωμένους ο Χρήστος Παπάζογλου από την Επιτροπή Αγώνα 

Υγειονομικών σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο δρόμο της μεγάλης απεργίας της 4ης 

Φλεβάρης και των αγροτικών κινητοποιήσεων χρειάζεται να συνεχίσουμε και να 

κλιμακώσουμε τον αγώνα απορρίπτοντας τους ελιγμούς της κυβέρνησης. 

Αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων συναντήθηκε με τον υπουργό Εργασίας Γ. 

Κατρούγκαλο, ο οποίος επανέλαβε ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί μέσα στον Μάρτη. 

Επιπλέον, σημείωσε, πως θεωρεί ότι η αναλογία επί τους εισοδήματος είναι το πιο δίκαιο 

σύστημα που μπορεί να υπάρξει και αυτό θα μείνει. «Οι περιβόητες "εκπτώσεις" στις 

αυξήσεις για εισοδήματα από 8.000 έως 10.000 ευρώ το χρόνο, αφήνουν στην τσέπη μας 

από 340 ως 440 ευρώ εισόδημα το μήνα, κάτω κι από τον κατώτατο μισθό ενώ έχουν 

προσωρινό χαρακτήρα (τριετίας)! Η απαλλαγή πληρωμής εισφορών, λόγω "αναστολής 

επαγγέλματος" έχει στόχο να μας πετάξει οριστικά εκτός επαγγέλματος! Μιλά για τάχα 

"ελαφρύνσεις" εισφορών, συσκοτίζοντας ότι συνοδεύονται με μειώσεις των συντάξεων, 

"ξεχνά" τα όρια συνταξιοδότησης και τις παροχές Υγείας», επισημαίνουν οι Επιτροπές 

Αγώνα. 

Καλούν τους εργαζόμενους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους καθώς «δεν έχουμε να 

περιμένουμε τίποτα θετικό από τη "διαπραγμάτευση" των ηγεσιών των επιστημονικών 

φορέων, θεσμικών συμβούλων του αστικού κράτους, που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τα 

"κοινά" συμφέροντα "όλων των επιστημόνων", γιατί τέτοια κοινά συμφέροντα δεν 

υπάρχουν. Δεν αναθέτουμε στις ηγεσίες των επιστημονικών φορέων να "διαπραγματευτούν" 

το μέλλον μας. Παίρνουμε τον αγώνα στα χέρια μας! Οργανώνουμε την πάλη μας, 

ενισχύουμε την αγωνιστική μας συμπόρευση με το ταξικά προσανατολισμένο εργατικό 

κίνημα και τις ριζοσπαστικές λαϊκές οργανώσεις». 

Απαιτούν: 

 Απόσυρση του νομοσχεδίου! Να μη φτάσει στη Βουλή το αντιασφαλιστικό έκτρωμα 

και κάθε απόπειρα «να μπει χέρι» στην Κοινωνική Ασφάλιση 

 Όχι στα επαγγελματικά ταμεία. Όχι στην ανταποδοτικότητα στην Κοινωνική 

Ασφάλιση. 

 Αποκλειστικά δημόσια - καθολική - υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση στη βάση των 

σύγχρονων αναγκών. 

 Αποκλειστικά δημόσια - δωρεάν υγεία - πρόνοια με κατάργηση των εισφορών στον 

κλάδο υγείας. 

Οι Επιτροπές Αγώνα σημειώνουν ότι «αν τολμήσει η κυβέρνηση και φέρει στη Βουλή το 

νομοσχέδιο έκτρωμα παρά τη γενική κατακραυγή, απαντάμε με 48ωρη Γενική Πανελλαδική 

απεργία! Να νεκρώσει όλη η χώρα!». 



 

 



 

 



 

 

 

 


