
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΠΔΙΡΩΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ 
ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ θαη ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΓΙΑΣΡΟΙ-ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ) 

Αθνύξαζηα ζην δξόκν! Να κελ πεξάζεη ε δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο! 

Σν αληηαζθαιηζηηθό «έθηξσκα» δε δηνξζώλεηαη! 

 Με θάιπηθεο δηνξζώζεηο πνπ δελ αιιάδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη κε ζηεκέλνπο δηαιόγνπο ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα εθηνλώζεη 
ηηο δηαζέζεηο γηα θιηκάθσζε ηνπ αγώλα ζηνπο κηζζσηνύο θαη απηναπαζρνινύκελνπο επηζηήκνλεο.  Δμαγγέιιεη αιιεπάιιειεο 
δήζελ «βειηηώζεηο» πξνθεηκέλνπ λα «ρξπζώζεη ην ράπη» γηα λα πεξάζεη ην λνκνζρέδην θξαηώληαο άζηθην ηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηθήο 
ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ θαηεπζύλζεσλ ηεο Δ.Δ. γηα ην αζθαιηζηηθό, δειαδή ηελ αληαπνδνηηθόηεηα κε λέεο απαιιαγέο ηνπ θξάηνπο 
θαη ησλ εξγνδνηώλ από ηα αζθαιηζηηθά «βάξε». Οη πξνζσξηλέο (γηα κηα ηξηεηία…) «εθπηώζεηο» ζηηο απμήζεηο πνπ αλαθνίλσζε ζηα 
εηζνδήκαηα από 8000 έσο 10000 Δπξώ ην ρξόλν, αθήλνπλ ζηελ ηζέπε καο από 340 σο 440 Δπξώ εηζόδεκα ην κήλα, θάησ θη 
από ηνλ θαηώηαην κηζζό! Βαθηίδεη «απαιιαγή» γηα ηνπο άλεξγνπο λένπο επηζηήκνλεο ηε δπλαηόηεηα λα πιεξώλνπλ 2.500 Δπξώ ην 
ρξόλν αληί γηα ...2.800, ελώ γηα όζνπο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε αλαζηνιή επαγγέικαηνο δίλεη ηε «δπλαηόηεηα» λα πεηαρηνύλ νξηζηηθά εθηόο 
επαγγέικαηνο πξνθεηκέλνπ λα κελ πιεξώλνπλ εηζθνξέο! Μηιά γηα ηάρα «ειαθξύλζεηο» εηζθνξώλ ζπζθνηίδνληαο όηη ζπλνδεύνληαη 
κε κεηώζεηο ησλ ζπληάμεσλ, «μερλά» ηα όξηα ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηηο παξνρέο πγείαο. «Αληαπνδνηηθόηεηα» ζεκαίλεη «ό,ηη 
πιεξώλεηο–παίξλεηο». Όπνηα πξνζσξηλή «ειάθξπλζε» ζηηο αζθαιηζηηθέο καο εηζθνξέο κεηαθξάδεηαη ζε αθόκα κεγαιύηεξν 
θνύξεκα ηεο κειινληηθήο καο ζύληαμεο, κε κόλνπο θεξδηζκέλνπο ηνπο εξγνδόηεο θαη ην θξάηνο ηνπο. 
 

Ο δηάινγόο ηνπο είλαη κηα απάηε... 
 Η θπβέξλεζε θαιεί ππνθξηηηθά ζε δηάινγν γηα ηνπο όξνπο ηεο ζθαγήο καο. Οη εγεζίεο ησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ πξνβάιινπλ κηα 
θάιπηθε γξακκή δήζελ «απόξξηςεο ηνπ λνκνζρεδίνπ». Καζώο απνδέρνληαη πιήξσο ηελ πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ΔΔ γηα 
ηελ αληαπνδνηηθόηεηα, νη πξνηάζεηο ηνπο, ζηελ νπζία, είλαη παξαιιαγέο ηεο θπβεξλεηηθήο πξόηαζεο. Γη’ απηό ε θξηηηθή ηνπο αθνξά 
θπξίσο ηε «κε βησζηκόηεηα» ηνπ αζθαιηζηηθνύ εάλ εθαξκνζηεί ην λνκνζρέδην θαη ηελ έιιεηςε αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ λα 
«δηθαηνινγεί» ηα κέηξα. Οη «κηθξόηεξεο εηζθνξέο» πνπ ηάρα «δηεθδηθνύλ», θηλνύληαη εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη 
νδεγνύλ ζε ρακειόηεξεο ζπληάμεηο, ελώ παξακέλνπλ αθόξεηα πςειέο. Σηόρνο ηνπο είλαη λα δηαηεξήζεη ην ΔΣΑΑ ηελ απηνλνκία ηνπ, 
σο έλα πιήξσο αληαπνδνηηθό (ρσξίο εηζθνξέο θξάηνπο θαη εξγνδνηώλ) ηδησηηθό Σακείν θαη λα θξαηήζνπλ ηνλ έιεγρό ηνπ. 
 Γελ έρνπκε λα πεξηκέλνπκε ηίπνηα ζεηηθό από ηε «δηαπξαγκάηεπζε» ησλ εγεζηώλ ησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ, ζεζκηθώλ 
ζπκβνύισλ ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο, πνπ ηζρπξίδνληαη όηη εθπξνζσπνύλ ηα «θνηλά» ζπκθέξνληα «όισλ ησλ επηζηεκόλσλ», γηαηί ηέηνηα 
θνηλά ζπκθέξνληα δελ ππάξρνπλ. Γελ ζπκβηβάδεηαη ην ζπκθέξνλ ηνπ κηζζσηνύ επηζηήκνλα κε ην ζπκθέξνλ ηνπ εξγνδόηε 
επηζηήκνλα, ην ζπκθέξνλ ηνπ απηναπαζρνινύκελνπ επηζηήκνλα κε ηα ζπκθέξνληα επηζηεκόλσλ-κεηόρσλ ησλ νκίισλ, ησλ 
κεγαινγξαθείσλ θαη ησλ εηαηξηώλ. Οη εγεζίεο ησλ θνξέσλ είλαη ηαγκέλεο ζηελ ππεξεζία ηνπ αληίπαινπ. 
 

Μπιόθν ζηελ πνιηηηθή θπβέξλεζεο – θεθαιαίνπ - ΔΔ! 
 Οη «απνθνκκέλεο» Γηνηθήζεηο ησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ «δηαπξαγκαηεύνληαη» γηα ινγαξηαζκό καο ην κέιινλ καο. Οη κηζζσηνί θαη 
απηναπαζρνινύκελνη επηζηήκνλεο δελ έρνπκε νύηε ηε ζηνηρεηώδε δπλαηόηεηα λα εθθξαζηνύκε ζε καδηθέο δηαδηθαζίεο γεληθώλ 
ζπλειεύζεσλ ησλ θνξέσλ καο κε ηηο εγεζίεο ησλ θνξέσλ λα ηηο έρνπλ θαηαξγήζεη ζηε πξάμε, όπνπ απηέο πξνβιέπνληαη.  
 Παίξλνπκε ηνλ αγώλα ζηα ρέξηα καο κε δηαξθείο θηλεηνπνηήζεηο ησλ ηαμηθώλ ζσκαηείσλ θαη ησλ επηηξνπώλ αγώλα κηζζσηώλ θαη 
απηναπαζρνινύκελσλ επηζηεκόλσλ. πλερίδνπκε ζην δξόκν ηεο κεγάιεο απεξγίαο ζηηο 4 Φιεβάξε κε ηηο καδηθέο απεξγηαθέο 
ζπγθεληξώζεηο ζε όιε ηε ρώξα, ησλ κεγάισλ ζπιιαιεηεξίσλ ησλ αγξνηώλ ζηελ Αζήλα θαη ησλ κπιόθσλ, πνπ εκπόδηζαλ ηελ θπβέξλεζε 
λα θέξεη ην λόκν έθηξσκα ζηε Βνπιή.  
 Κιηκαθώλνπκε! Γίλνπκε ηε κάρε λα κελ πεξάζεη ην αληηαζθαιηζηηθό λνκνζρέδην ηαθόπιαθα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, λα κε 
θηάζεη ην έθηξσκα ζηε Βνπιή. Πξνεηνηκάδνπκε, νξγαλώλνπκε, καδηθή, καρεηηθή 48σξε απεξγία εάλ ην ηνικήζεη. Η ζύγθξνπζε κε ην 
θεθάιαην, ηνπο κνλνπσιηαθνύο νκίινπο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο είλαη κνλόδξνκνο. Μ' απηή ηελ θαηεύζπλζε, ην ιατθό θίλεκα 
κπνξεί θαη πξέπεη λα πεηάμεη ζηα ζθνππίδηα ην λνκνζρέδην ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο. Κάλνπκε έλα απνθαζηζηηθό 
βήκα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ιατθήο ζπκκαρίαο πνπ βαδίδεη καρεηηθά ελάληηα ζηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν, ηελ αζηηθή ηάμε, ην 
θξάηνο ηεο, ηελ ΔΔ πνπ ηε ζηεξίδεη.  

εθώλνπκε ςειά ηε ζεκαία ησλ αλαγθώλ καο! Απαηηνύκε: 
 ΑΠΟΤΡΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ! ΝΑ ΜΗ ΦΣΑΔΙ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΟ ΑΝΣΙΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΔΚΣΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΔ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ! 

 ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΔ-ΑΡΥΟΤΑ ΣΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ  ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ! 

 ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΓΗΜΟΙΑ - ΚΑΘΟΛΙΚΗ - ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΒΑΗ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑ!  

 ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΩΡΔΑΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΔ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΩΝ ΔΙΦΟΡΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΤΓΔΙΑ! 

Αλ ηνικήζεη ε θπβέξλεζε θαη θέξεη ζηε Βνπιή ην λνκνζρέδην έθηξσκα παξά ηε γεληθή θαηαθξαπγή, απαληάκε κε 
48σξε ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΑΠΔΡΓΙΑ! Να λεθξώζεη όιε ε ρώξα! 

 

ΟΛΟΙ ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ ΜΙΘΩΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, 

ΓΙΑΤΡΟΙ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ) ζην 
Τπνπξγείν Δξγαζίαο (ηαδίνπ 29) Σεηάξηε 2 Μάξηε ζηηο 17:00. 

email: epitropes-agona@dpk gr 


