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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

∆ιαµαρτύρονται για την ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ ∆ιαµαρτύρονΣε 
κινητοποιήσεις και απεργίες 

θα βρίσκονται αυτή τη βδοµάδα 
οι επιστηµονικοί φορείς διαµαρτυρόµενοι 

για την ένταξη του ΕΤΑΑ 
(Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητων 

Απασχολούµενων) στον Ε0ΠΥΥ, 
καθώς και για τις προωθούµενες 
ρυθµίσεις αναφορικά µε τη φορολόγηση 

των ελεύθερων επαγγελµατιών. 
Συγκέντρωση διαµαρτυρίας πραγµατοποίησαν 

χτες το µεσηµέρι στο 
υπουργείο Εργασίας, επί της οδού 
Σταδίου, δικηγόροι, γιατροί, µηχανικοί, 

συµβολαιογράφοι, δικαστικοί 
επιµελητές κ.ά., ζητώντας να µη θιγούν 

ασφαλιστικά δικαιώµατα των 
κλάδων τους. Πάντως, δυναµική ήταν 

η παρουσία των ταξικών δυνάµεων 
από τους παραπάνω επιστηµονικούς 

φορείς, µε δικό τους µπλοκ 
και πανό. 

Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή 
των ∆ικηγορικών Συλλόγων 

αποφάσισε χτες τη µετατροπή της 
µονοήµερης πανελλαδικής αποχής 
που έχει κηρύξει για αύριο Τετάρτη 
17 Οκτώβρη 2012, σε τριήµερη αποχή 

και εποµένως οι δικηγόροι θα 
απέχουν πανελλαδικά κατά το τριήµερο 

17, 18 και 19 Οκτώβρη. 
Οι κινητοποιήσεις των επιστηµονικών 

φορέων θα κορυφωθούν αύριο, 
Τετάρτη, µε συγκέντρωση διαµαρτυρίας 

έξω από το υπουργείο Οικονοµικών. 
Οι επιτροπές αγώνα αυτοαπασχολούµενων 

µηχανικών, δικηγόρων 
και υγειονοµικών καλούν ων ης ής τη 

αθα ήούαΟιυδιύν 

στην κινητοποίηση και πορεία αύριο, 
Τετάρτη 17 Οκτώβρη, στις 

13.00, που θα ξεκινήσει Ακαδηµίας 
και Μαυροµιχάλη, απ' τα γραφεία 
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 
και θα κατευθυνθεί στο υπουργείο 
Οικονοµικών. 

Σε κοινή συνέντευξη χτες κατηγόρησαν 
την κυβέρνηση και την 

τρόικα για συλλήβδην στοχοποίηση 
των ελεύθερων επαγγελµατιών και 
διακήρυξαν την αντίθεσή τους στην 
ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ. Ο 
εκπρόσωπος της «Αγωνιστικής Συ¬ 

σπείρωσης ∆ικηγόρων», Αγ. Βρεττός, 
ζήτησε οι επιστηµονικοί φορείς 

να συµµετέχουν και να συµπαραστέκονται 
στις κινητοποιήσεις των 

άλλων εργαζοµένων, ώστε ο κοινός 
αγώνας να αποκτήσει αποτελεσµατικότητα. 

Κάλεσµα της «Αγωνιστικής 
Συσπείρωσης ∆ικηγόρων» 

Κάλεσµα στους δικηγόρους µικρών 
και µεσαίων εισοδηµάτων να 

συµµετάσχουν στις συγκεντρώσεις 

πόλοιπους ασφαλισµένους. Λες και 
η προωθούµενη ένταξη δεν αποτελεί 

συστατικό της αντιλαϊκής επίθεσης 
ενάντια στα ασφαλιστικά δικαιώµατα 

και το δικαίωµα στην Υγεία 
όλου του λαού. Ζητούν την 

αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ, παραλείποντας 
να αναφέρουν ότι κάτι 

τέτοιο ισοδυναµεί µε ταφόπλακα 
του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα 
της Ασφάλισης, σηµαίνει ιδιωτικοποίηση 

του Ταµείου, θα φέρει µε 
µαθηµατική ακρίβεια παραπέρα αύξηση 

των ήδη δυσβάσταχτων ασφαλιστικών 
εισφορών». Α 

στον ΕΟΠΥΥ 
των επιστηµονικών φορέων αλλά 
και στην πανεργατική απεργία της 
Πέµπτης, καθώς και στη συγκέντρωση, 

στις 10.30 π.µ. στην Οµόνοια, 
µαζί µε τις ταξικές δυνάµεις 

του ΠΑΜΕ, απευθύνει η «Αγωνιστική 
Συσπείρωση ∆ικηγόρων». 

Στην ανακοίνωσή της σηµειώνει 
ότι οι ηγεσίες του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου Αθήνας, της Ολοµέλειας 
των ∆ικηγορικών Συλλόγων και 
των άλλων επιστηµονικών φορέων 
καλλιεργούν συντεχνιακές αυταπάτες 

«όταν το µόνο που βλέπουν 
στην ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ 

είναι η στήριξη άλλων προβληµατικών 
Ταµείων και κλάδων 

Υγείας. Λες και οι δικηγόροι και 
οι άλλοι αυτοαπασχολούµενοι επαγγελµατίες 

(µηχανικοί, γιατροί, 
φαρµακοποιοί κ.λπ.) έχουµε συµφέρον 

από µια κόντρα µε τους υπόλοιπους 
ασφαλισµένους. Λες και 

η προωθούµενη ένταξη δεν αποτελεί 
συστατικό της αντιλαϊκής επίθεσης 

ενάντια στα ασφαλιστικά δικαιώµατα 
και το δικαίωµα στην Υγεία 

όλου του λαού. Ζητούν την 
αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ, παραλείποντας 

να αναφέρουν ότι κάτι 
τέτοιο ισοδυναµεί µε ταφόπλακα 
του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα 
της Ασφάλισης, σηµαίνει ιδιωτικοποίηση 

του Ταµείου, θα φέρει µε 
µαθηµατική ακρίβεια παραπέρα αύξηση 

των ήδη δυσβάσταχτων ασφαλιστικών 
εισφορών» 
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