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Κοινή δράση των υορέων Επιστημόνων και ΜΜΕ για το Ασυαλιστικό.  
 
Πξόεδξνη ησλ ζπιινγηθώλ θνξέσλ θαη αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ησλ ειιήλσλ 
Επηζηεκόλσλ θαη ησλ αλζξώπσλ ηνπ Σύπνπ απνθάζηζαλ, νκόθσλα θαη 
νκόζπκα, λα ζπκπηύμνπλ θνηλό κέησπν θαη λα νξγαλώζνπλ από θνηλνύ 
δξαζηεξηόηεηεο θαη παξεκβάζεηο πξνο θάζε θαηεύζπλζε, γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε θαη επίιπζε ησλ θνηλώλ αζθαιηζηηθώλ ηνπο ζεκάησλ.  
Παξάιιεια, απνθάζηζαλ λα ελώζνπλ ηηο δπλάκεηο θαη ηνλ αγώλα ηνπο, κε 
ην ζύλνιν ησλ θιάδσλ ησλ ειιήλσλ εξγαδνκέλσλ, γηα ηελ πξνάζπηζε 
ηνπ Κνηλσληθνύ Αζθαιηζηηθνύ Σπζηήκαηνο ηεο ρώξαο, πνπ απεηιείηαη 
πιένλ κε βίαηε θαη νξηζηηθή θαηάξξεπζε. 
 
Οη εθπξόζσπνη ησλ δηνηθήζεσλ επαγγεικαηηθώλ, ζπλδηθαιηζηηθώλ θαη 
αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηα Μέζα 
Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, δηθεγόξσλ, δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, ηαηξώλ, 
κεραληθώλ, νδνληηάηξσλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, θαξκαθνπνηώλ ζπλαληήζεθαλ 
ζε επξεία ζύζθεςε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ 
Σερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο ζηελ Αζήλα.  
 
Εηδηθόηεξα ζηε ζπλάληεζε: 

 ΔΙΑΠΙΣΩΘΗΚΑΝ νη βαξύηαηεο επζύλεο πνπ πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ 
θαη λα θαηαινγηζηνύλ ζε όια ηα επίπεδα, αιιά θαη νη ζπλέπεηεο, πνπ 
πξνθύπηνπλ γηα ην κέιινλ ησλ Σακείσλ θαη ηνπ Αζθαιηζηηθνύ 
πζηήκαηνο ηεο ρώξαο, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ PSI θαη ηελ 
«ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΗ ΔΗΜΕΤΗ» ησλ απνζεκαηηθώλ θαη  ησλ δηαζεζίκσλ 
θεθαιαίσλ ηνπο.  

 ΕΓΙΝΑΝ εθηελείο αλαθνξέο θαη πξνζεγγίζεηο, ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο 
ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδαο, πνπ, θαίηνη γλώξηδε ηνπο θηλδύλνπο, 
ζπλέρηδε λα επελδύεη κνλνκεξώο θαη παξαλόκσο ζε Οκόινγα ηνπ 
ειιεληθνύ δεκνζίνπ, ην ζύλνιν (!) ησλ απνζεκαηηθώλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνζεκαηηθώλ όινπ ηνπ Κνηλνύ 
Αζθαιηζηηθνύ Κεθαιαίνπ όισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ, όισλ ησλ 
Ειιήλσλ πνιηηώλ.  
 
Σα Αζθαιηζηηθά Σακεία, ηα νπνία βεβαίσο δελ είλαη ηδηώηεο επελδπηέο 
θαη ηνπνζεηνύλ ππνρξεσηηθά από ηνλ λόκν ηηο νηθνλνκίεο ηνπο ζηελ 
ΣηΕ ππέζηεζαλ κε κνλνκεξείο θαη ππνρξεσηηθέο απνθάζεηο 
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απνκείσζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, ελώ δελ ππάξρεη, κέρξη ηώξα, 
απνιύησο  θακία δέζκεπζε γηα ηελ κειινληηθή απνθαηάζηαζε ηεο 
δεκηάο θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ θεθαιαίνπ. 

 ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ όηη ηα ηακεία ησλ επηζηεκόλσλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηνλ 
Σύπν (ΕΣΑΑ, ΕΣΑΠ-ΜΜΕ θαη ΕΔΟΕΑΠ) βξίζθνληαη ζην ζηόραζηξν γηα 
ηνλ ηδηαίηεξν ιόγν όηη σο απνηέιεζκα ηεο δηαρξνληθήο νξζνινγηθήο θαη 
ρξεζηήο δηαρείξηζεο ηνπο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ κειώλ ηνπο 
δηαζέηνπλ ζεκαληηθά απνζεκαηηθά θεθάιαηα, ελώ κεηά ην «θνύξεκα» 
ηνπ PSI θαίλεηαη λα απνηεινύλ λέν ζηόρν ιεζηξηθήο επέιαζεο.  

 ΣΟΝΙΣΗΚΕ όηη ηα ζπγθεθξηκέλα Σακεία πθίζηαληαη ηεξάζηηεο 
απώιεηεο απνζεκαηηθνύ θεθαιαίνπ θαη θινλίδεηαη ε πξννπηηθή 
βησζηκόηεηαο ηνπο, θαίηνη ζε θακία πεξίπησζε  δελ βαξύλνπλ ηνλ 
θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη δελ επηδνηνύληαη από ην ειιεληθό δεκόζην.  

 ΤΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΚΕ όηη όινη νη θνξείο ησλ Επηζηεκόλσλ θαη ησλ 
αλζξώπσλ ηνπ Σύπνπ ζα πξνζηαηέςνπλ θαη ζα ζηεξίμνπλ ηηο 
δηνηθήζεηο ησλ Σακείσλ ηνπο  από  επηινγέο πνπ ζα εμππεξεηνύλ λέα 
επέιαζε ζηα απνζεκαηηθά ηνπο. ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΔΤΩΠΟ  είλαη έηνηκν λα 
απνθξνύζεη δπλακηθά ηηο απεηιέο, πνπ έρνπλ εθηνμεπηεί από επίζεκα 
θπβεξλεηηθά θέληξα θαη ηηο κεζνδεύζεηο, πνπ εμπθαίλνληαη, κε ζηόρν 
ηνλ απνθεθαιηζκό ησλ δηνηθήζεσλ ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ, πνπ 
άζθεζαλ ην λόκηκν θαη αθόκε θαη από ην «κλεκόλην» πξνβιεπόκελν 
δηθαίσκα ηνπο θαη επέιεμαλ κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο λα πνπλ όρη 
ζην «εζεινληηθό θνύξεκα». 

 
ηελ επξεία ζύζθεςε, όπνπ απνθαζίζηεθε, επίζεο, όινη νη θνξείο λα 
ζπληνλίζνπλ ηηο ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπο ζε λνκηθό, πνιηηηθό, 
ζπλδηθαιηζηηθό θαη αγσληζηηθό επίπεδν - θαη ήδε λνκηθή νκάδα κε 
ζπληνληζηή ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΓΣΑ επεμεξγάδεηαη ηελ άκεζε ιήςε 
λνκηθώλ κέηξσλ - ζπκκεηείραλ νη:  
 
Αδακόπνπινο Γηάλλεο, Πξόεδξνο ηνπ Δηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ θαη 
Πξόεδξνο ηεο Οινκέιεηαο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Δηθεγνξηθώλ πιιόγσλ 
Ειιάδνο, 
Ακπαηδόγινπ Θεόδσξνο, Πξόεδξνο Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνύ 
πιιόγνπ,  
Βιαζηαξάθνο Μηράιεο, Πξόεδξνο ηνπ Παλειιήληνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ,  
Βιαράθεο Κώζηαο, Πξόεδξνο Παλειιήληνπ πιιόγνπ πκβνιαηνγξάθσλ,  
Καηζίθεο Θαλάζεο, Πξόεδξνο Παλειιήληνπ Οδνληηαηξηθνύ πιιόγνπ, 
Κξηαξήο Γηνλύζεο, Πξόεδξνο Παλειιελίνπ πιιόγνπ Δηθαζηηθώλ 
Επηκειεηώλ,  
Παηνύιεο Γηώξγνο, Πξόεδξνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ,  
Σαββίδεο Γηώξγνο, Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Ελώζεσλ 
πληαθηώλ,  
Σπαλνπνύινπ Διέλε, Πξόεδξνο Εληαίνπ Δεκνζηνγξαθηθνύ Οξγαληζκνύ 
Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πεξίζαιςεο,  
Σπίξηδεο Χξήζηνο, Πξόεδξνο Σερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο.     

 


