
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ και ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΓΙΑΤΡΟΙ-Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ) 

Ακούραστα στο δρόµο! Να µην περάσει η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης! 

Το αντιασφαλιστικό «έκτρωµα» δε διορθώνεται! 

 Με κάλπικες διορθώσεις που δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα του και µε στηµένους διαλόγους η κυβέρνηση προσπαθεί να εκτονώσει 
τις διαθέσεις για κλιµάκωση του αγώνα στους µισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες.  Εξαγγέλλει αλλεπάλληλες 
δήθεν «βελτιώσεις» προκειµένου να «χρυσώσει το χάπι» για να περάσει το νοµοσχέδιο κρατώντας άθικτο τον πυρήνα της πολιτικής 
του κεφαλαίου και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. για το ασφαλιστικό, δηλαδή την ανταποδοτικότητα µε νέες απαλλαγές του κράτους 
και των εργοδοτών από τα ασφαλιστικά «βάρη». Οι προσωρινές (για µια τριετία…) «εκπτώσεις» στις αυξήσεις που ανακοίνωσε στα 
εισοδήµατα από 8000 έως 10000 Ευρώ το χρόνο, αφήνουν στην τσέπη µας από 340 ως 440 Ευρώ εισόδηµα το µήνα, κάτω κι 
από τον κατώτατο µισθό! Βαφτίζει «απαλλαγή» για τους άνεργους νέους επιστήµονες τη δυνατότητα να πληρώνουν 2.500 Ευρώ το 
χρόνο αντί για ...2.800, ενώ για όσους έχουν προχωρήσει σε αναστολή επαγγέλµατος δίνει τη «δυνατότητα» να πεταχτούν οριστικά εκτός 
επαγγέλµατος προκειµένου να µην πληρώνουν εισφορές! Μιλά για τάχα «ελαφρύνσεις» εισφορών συσκοτίζοντας ότι συνοδεύονται 
µε µειώσεις των συντάξεων, «ξεχνά» τα όρια συνταξιοδότησης και τις παροχές υγείας. «Ανταποδοτικότητα» σηµαίνει «ό,τι 
πληρώνεις–παίρνεις». Όποια προσωρινή «ελάφρυνση» στις ασφαλιστικές µας εισφορές µεταφράζεται σε ακόµα µεγαλύτερο 
κούρεµα της µελλοντικής µας σύνταξης, µε µόνους κερδισµένους τους εργοδότες και το κράτος τους. 
 

Ο διάλογός τους είναι µια απάτη... 
 Η κυβέρνηση καλεί υποκριτικά σε διάλογο για τους όρους της σφαγής µας. Οι ηγεσίες των επιστηµονικών φορέων προβάλλουν µια 
κάλπικη γραµµή δήθεν «απόρριψης του νοµοσχεδίου». Καθώς αποδέχονται πλήρως την πολιτική του κεφαλαίου και της ΕΕ για 
την ανταποδοτικότητα, οι προτάσεις τους, στην ουσία, είναι παραλλαγές της κυβερνητικής πρότασης. Γι’ αυτό η κριτική τους αφορά 
κυρίως τη «µη βιωσιµότητα» του ασφαλιστικού εάν εφαρµοστεί το νοµοσχέδιο και την έλλειψη αναλογιστικής µελέτης που να 
«δικαιολογεί» τα µέτρα. Οι «µικρότερες εισφορές» που τάχα «διεκδικούν», κινούνται εντός του πλαισίου της ανταποδοτικότητας και 
οδηγούν σε χαµηλότερες συντάξεις, ενώ παραµένουν αφόρητα υψηλές. Στόχος τους είναι να διατηρήσει το ΕΤΑΑ την αυτονοµία του, 
ως ένα πλήρως ανταποδοτικό (χωρίς εισφορές κράτους και εργοδοτών) ιδιωτικό Ταµείο και να κρατήσουν τον έλεγχό του. 
 ∆εν 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. ∆εν συµβιβάζεται το συµφέρον του µισθωτού επιστήµονα µε το συµφέρον του εργοδότη 
επιστήµονα, το συµφέρον του αυτοαπασχολούµενου επιστήµονα µε τα συµφέροντα επιστηµόνων-µετόχων των οµίλων, των 
µεγαλογραφείων και των εταιριών. Οι ηγεσίες των φορέων είναι ταγµένες στην υπηρεσία του αντίπαλου. 
 

Μπλόκο στην πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ! 
 Οι «αποκοµµένες» ∆ιοικήσεις των επιστηµονικών φορέων «διαπραγµατεύονται» για λογαριασµό µας το µέλλον µας. Οι µισθωτοί και 
αυτοαπασχολούµενοι επιστήµονες δεν έχουµε ούτε τη στοιχειώδη δυνατότητα να εκφραστούµε σε µαζικές διαδικασίες γενικών 
συνελεύσεων των φορέων µας µε τις ηγεσίες των φορέων να τις έχουν καταργήσει στη πράξη, όπου αυτές προβλέπονται.  
 Παίρνουµε τον αγώνα στα χέρια µας µε διαρκείς κινητοποιήσεις των ταξικών σωµατείων και των επιτροπών αγώνα µισθωτών και 
αυτοαπασχολούµενων επιστηµόνων. Συνεχίζουµε στο δρόµο της µεγάλης απεργίας στις 4 Φλεβάρη µε τις µαζικές απεργιακές 
συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, των µεγάλων συλλαλητηρίων των αγροτών στην Αθήνα και των µπλόκων, που εµπόδισαν την κυβέρνηση 
να φέρει το νόµο έκτρωµα στη Βουλή.  
 Κλιµακώνουµε! ∆ίνουµε τη µάχη να µην περάσει το αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο ταφόπλακα της κοινωνικής ασφάλισης, να µη 
φτάσει το έκτρωµα στη Βουλή. Προετοιµάζουµε, οργανώνουµε, µαζική, µαχητική 48ωρη απεργία εάν το τολµήσει. Η σύγκρουση µε το 
κεφάλαιο, τους µονοπωλιακούς οµίλους και την πολιτική τους είναι µονόδροµος. Μ' αυτή την κατεύθυνση, το λαϊκό κίνηµα 
µπορεί και πρέπει να πετάξει στα σκουπίδια το νοµοσχέδιο της κυβέρνησης και την πολιτική της. Κάνουµε ένα αποφασιστικό 
βήµα για την οργάνωση της λαϊκής συµµαχίας που βαδίζει µαχητικά ενάντια στον πραγµατικό αντίπαλο, την αστική τάξη, το 
κράτος της, την ΕΕ που τη στηρίζει.  

Σηκώνουµε ψηλά τη σηµαία των αναγκών µας! Απαιτούµε: 
• ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ! ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ! 

• ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΕ-ΑΡΧΟΥΣΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ! 

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ - ΚΑΘΟΛΙΚΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ!  

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΥΓΕΙΑΣ! 

Αν τολµήσει η κυβέρνηση και φέρει στη Βουλή το νοµοσχέδιο έκτρωµα παρά τη γενική κατακραυγή, απαντάµε µε 
48ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ! Να νεκρώσει όλη η χώρα! 

 

ΟΛΟΙ στη συγκέντρωση των ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ, ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ, 

ΓΙΑΤΡΟΙ, Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ) στο 
Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29) Τετάρτη 2 Μάρτη στις 17:00. 

email: epitropes-agona@dpk gr 


