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Κοινό μέτωπο των επιστημονικών Φορέων με Πανεπιστημονικές κινητοποιήσεις 

 
 
 
Οη επηζηεκνληθνί θνξείο ησλ δηθεγόξσλ, δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, δηπι. κεραληθώλ, ηαηξώλ, 
ζπκβνιαηνγξάθσλ, νδνληνγηαηξώλ,  θαξκαθνπνηώλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή θαη 
δηαρξνληθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο, ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο, αλαπηύζζνπλ λέεο 
πξσηνβνπιίεο θαη κε θνηλό αγσληζηηθό θαη δηεθδηθεηηθό πιαίζην πξαγκαηνπνηνύλ: 
 
• Κνηλή ζπλέληεπμε Τύπνπ ησλ πξνέδξσλ ησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ ηε Δεπηέξα 15 
Οθησβξίνπ 2012 ζηηο 10.30 ην πξσί ζηα γξαθεία ηνπ ΔΣΑ ζηελ Αζήλα (Αθαδεκίαο 60,1νο 
όξνθνο).  
• Παλεπηζηεκνληθή ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο επίζεο ηε Δεπηέξα 15 Οθησβξίνπ 2012 
ζηηο 12 ην κεζεκέξη έμσ από ην ππνπξγείν Εξγαζίαο ζηελ νδό Σηαδίνπ. 
• Παλεπηζηεκνληθή ζπγθέληξσζε ηελ Τεηάξηε 17 Οθησβξίνπ 2012 έμσ από ηα γξαθεία 
ηνπ ΔΣΑ ζηε 1 ην κεζεκέξη, ζηελ νδό Αθαδεκίαο θαη ελ ζπλερεία θαη πνξεία δηακαξηπξίαο ζην 
ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ. 
 
 
Οι Φορείς ηων επιζηημόνων αγωνίζονηαι προκειμένοσ να αποηραπούν: 
α) αθελόο κελ ε επηρεηξνύκελε – δηά ηεο ζρεδηαδόκελεο έληαμεο ησλ θιάδσλ πγείαο ηνπ 
Εληαίνπ Τακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (ΕΤΑΑ) ζηνλ ΕΟΠΥΥ – θαιθίδεπζε ησλ 
αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ κειώλ ηνπο θαη ε πθαξπαγή ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ Τακείσλ 
ηνπο, πξνο όθεινο ηεο ζηήξημεο άιισλ πξνβιεκαηηθώλ ηακείσλ θαη θιάδσλ πγείαο, 
β) αθεηέξνπ δε ε πηνζέηεζε θνξνινγηθώλ ξπζκίζεσλ εμνλησηηθώλ, βξαρππξόζεζκεο θαη 
θνληόθζαικεο ινγηθήο, νη νπνίεο – θαηά πιήξε βεβαηόηεηα – αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε 
αθαληζκό ηνπ θιάδνπ ησλ επηζηεκόλσλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο 
εμαζιίσζε θαη, εληέιεη, ζηελ επίηαζε ησλ αληηαλαπηπμηαθώλ αδηεμόδσλ ηεο ρώξαο. Καη  
γ) λα αλαηξαπνύλ νξηζηηθά νη πνιηηηθέο ηεο ύθεζεο, ησλ νξηδόληησλ πεξηθνπώλ θαη ηεο 
δηαξθνύο εμαζιίσζεο ηνπ ειιεληθνύ επηζηεκνληθνύ, παξαγσγηθνύ δπλακηθνύ θαη ηεο 
θαηάιπζεο ηνπ Κξάηνπο Δηθαίνπ.  
 
Οι Φορείς ηων επιζηημόνων αναπηύζζοσν κοινή δράζη και διεκδικούν:  
1. Τε κείσζε ησλ παγίσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ηελ αύμεζε ησλ αλαινγηθώλ 
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. 
2. Τελ ύπαξμε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο γηα όινπο. 
3. Τελ απηνδηαρείξηζε ηνπ ΕΤΑΑ, ησλ Κιάδσλ ηνπ, ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ, ηελ 
παξακνλή ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο ζην ΕΤΑΑ θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ Ν. 2469/1997 
πνπ ππνρξεώλεη ηα αζθαιηζηηθά Τακεία λα θαηαζέηνπλ ηα απνζεκαηηθά ηνπο ζηελ Τξάπεδα 
ηεο Ειιάδνο. 
4. Τελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ Κιάδνπ Πξνλνηαθώλ Παξνρώλ θαη ηελ θάιπςε ηεο 
αλεξγίαο ηελ νπνία επηδνηνύκε. 
5. Τελ αλαπιήξσζε ησλ πεξίπνπ 3 δηο. € πνπ απώιεζε ην Τακείν από ηελ 
αλαδηάξζξσζε ησλ Οκνιόγσλ θαη ηηο παξάλνκεο αιρεκείεο πνπ ζπλερίδεη ε Τξάπεδα ηεο 
Ειιάδνο θαζώο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο νθεηιήο ηνπ Κξάηνπο, από ηελ ηξηκεξή ρξεκαηνδόηεζε 
ηνπ Ν. 2084/1992, πξνο ην Τακείν καο, ύςνπο πιένλ ησλ 1000 εθ. €. 
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6. Τελ αθύξσζε ησλ αλάιγεησλ δηαηάμεσλ θαηάξγεζεο ηνπ εξγαζηαθνύ πιαηζίνπ θαη 
ηεο νξηδόληηαο άδηθεο θαη ζπλερνύο θνξνιόγεζεο. 
7. Τε κε θαηάξγεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ θαη ηε καηαίσζε ηνπ άδηθνπ εληαίνπ 
θνξνινγηθνύ πνζνζηνύ 35% γηα όια ηα εηζνδήκαηα από ην πξώην επξώ. 
8. Τελ ύπαξμε ελόο ηεξαξρεκέλνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε 
ηνπ ΕΣΠΑ θαη ηελ αύμεζε ηνπ ΠΔΕ θαη κε επαξθείο Δεκόζηεο Υπεξεζίεο. 
9. Τν ζηακάηεκα ηεο απαμίσζεο ησλ ειιήλσλ επηζηεκόλσλ, ηδίσο ησλ λέσλ κε ηηο 
ζπλερείο κεηώζεηο κηζζώλ θαη ηα άδηθα θαη νξηδόληηα ραξάηζηα θαη ηελ 
10. Αλαηξνπή ηεο επηρεηξνύκελεο  πνιηηηθήο δηάιπζεο ησλ θνξέσλ ησλ ειιήλσλ 
επηζηεκόλσλ θαη πξνάζπηζε ηνπ απνιύησο θαηνρπξσκέλνπ ζεζκηθνύ, παξεκβαηηθνύ ξόινπ 
ηνπο, σο επίζεκσλ επηζηεκνληθώλ ζπκβνύισλ ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. 
 
 
Σηο κοινό μέηωπο ζσμμεηέτοσν οι Φορείς:  
  
• Δηθεγνξηθόο Σύιινγνο Αζελώλ θαη  Οινκέιεηα ησλ Πξνέδξσλ ησλ Δηθεγνξηθώλ 
Σπιιόγσλ Ειιάδνο.  
• Ειιεληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία. 
• Οδνληηαηξηθόο Σύιινγνο Αηηηθήο 
• Ιαηξηθόο Σύιινγνο Αζελώλ. 
• Ιαηξηθόο Σύιινγνο Πεηξαηά. 
• Σύιινγνο Δηθαζηηθώλ Επηκειεηώλ Εθεηείσλ Αζελώλ, Πεηξαηώο, Αηγαίνπ, 
Δσδεθαλήζνπ, Λακίαο. 
• Σπληνληζηηθή Επηηξνπή Σπκβνιαηνγξαθηθώλ Σπιιόγσλ Ειιάδνο. 
• Οκνζπνλδία Δηθαζηηθώλ Επηκειεηώλ Ειιάδνο. 
• Παλειιήληνο Ιαηξηθόο Σύιινγνο. 
• Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο Σύιινγνο. 
• Τερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδνο. 
 
 

 

        

 


