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A Μέλη σωµατείων επιστηµόνων στη χθεσινή συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας. Ενθετη φωτά: Ο πρόεδρος 
του ∆ΣΑ Γάννης Αδαµόπουλος 

Ρεπορτάζ 
βασο παλαιου 
vpalaiou® dimokratianews.gr 

πί ποδός βρίσκονται 
m X οι επιστηµονικοί 
3*Sr φορείς της χώρας, 

διαµαρτυρόµενοι για την 
ένταξη των ασφαλιστικών 
τους ταµείων στον ΕΟΠΥΥ, 
αλλά και για τα προωθούµενα 

φορολογικά µέτρα από 
την κυβέρνηση για τους 
ελεύθερους επαγγελµατίες. 
∆ικηγόροι, γιατροί, µηχανικοί, 

οδοντίατροι, φαρµακοποιοί, 
συµβολαιογράφοι και 

δικαστικοί επιµελητές, σε 
κοινή συνέντευξη Τύπου 
χθες, εξέφρασαν ηιν ανηθεσή 

τους στην περαιτέρω 
υποβάθµιση των κλάδων 
τους από τα προωθούµενα 
µέτρα και ανακοίνωσαν κινητοποιήσεις. 

Σε διακήρυξη τους µάλιστα 
οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι 

των επιστηµονικών 
φορέων που συµµετέχουν 
στο κοινό µέτωπο επισηµαίνουν 

on n µεγάλη πλειονότητα 
των επαγγελµαηών επιστηµόνων 

ανήκα «στον κόσµο 
της εργασίας», σηµειώνοντας 

ότι «κάποιοι που 
ευθύνονται για το κατάντηµα 

της Ελλάδας εξακολου- 

Λένε «όχι» 
σε ΕΟΠΥΥ 
και µέτρα! 

Οι επιστηµονικοί φορείΒ Tns χώραε 
βγαίνουν µαζικά otous 6popous για 

την υποβάθµιση των κλάδων tous 

θούν, σε συνθήκες οµολογούµενης 
οικονοµικής κρίσης, 

να βρίσκονται στο απυρόβλητο». 

Ειδικότερα, εξηγούν: 
«Είναι οι τράπεζες που εξακολουθούν 

να πωλούν πανάκριβα 
τα προϊόντα τους, 

είναι οι εκµεταλλευτές των 
δηµόσιων τηλεοπτικών συχνοτήτων 

που από δηµόσιο 
αγαθό τις µετέτρεψαν 

-και µάλιστα δωρεάν- σε µέσο 
πνευµατικού και ηθικού 

εξανδραποδισµού των πο¬ 

λιτών, είναι οι αλυσίδες µεγαλοκαταστηµάτωνπου 
πωλούν 

βασικά καταναλωτικά 
αγαθά σε τιµές απλησίαστες 

για τους πολίτες, που 
είδαν τους µισθούς τους και 
τα εισοδήµατά τους να αποµυζώνται 

από τα Μνηµόνια 
και τα αλλεπάλληλα δήθεν 
τέλη (χαράτσια) που δυστυχώς 

επισφραγίστηκαν και 
µε αποφάσεις µνηµονιακής 
σκοπιµότητας του Συµβουλίου 

της Επικρατείας». 
Κατά τη διάρκεια της συ¬ 

νέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος 
της Ολοµέλειας των 

∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 
και πρόεδρος του ∆ικηγορικού 

Συλλόγου της 
Αθήνας Γιάννης Αδαµόπουλος 

τόνισε ότι n «βίαιη ένταξη 
των ταµείων στον ΕΟΠΥΥ» 

γίνεται µε στόχο να 
υφαρπαχθούν τα αποθεµαηκά 

τους. 
Στο ίδιος µήκος και ο 

πρόεδρος των συµβολαιογράφων 
Κωνστανηνος Βλαχάκη, 

ο οποίος ανέφερε on 
«n ένταξη στον ΕΟΠΥΥ θα 
γίνει µε νοµοθετικό πραξικόπηµα». 

Ιδιαίτερα επικριτικός 
µε κυβέρνηση και τρόικα, 
ο πρόεδρος του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος 

Χρήστος Σπίρτζης ανέφερε 
ότι «έχουν βάλει στόχο 

τη µεσαία τάξη και τους επιστήµονες», 
ενώ τόνισε ότι 

το 35% των µηχανικών δεν 
µπορεί να ασκήσει το επάγγελµα 

λόγω των ασφαλισηκών 
εισφορών. 

Μετά το τέλος της συνέντευξης, 
οι εκπρόσωποι 

των φορέων µετέβησαν στο 
υπουργείο Εργασίας, ενώ 
µερίδα των διαδηλωτών συγκεντρώθηκε 

έξω από την 
Τράπεζα της Ελλάδος στην 
οδό Πανεπιστηµίου. 

Λένε «όχι» 
σε ΕΟΠΥΥ 
και µέτρα! 
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