
Ψήφισμα – Πρόσκληση των Φορέων της Αρκαδίας 

Να συμμετέχουν ΟΛΟΙ στη συγκέντρωση της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου στις 10:30 στην κεντρική πλατεία Αγ. 
Βασιλείου της Τρίπολης 

Κοινή ανακοίνωση συνέντευξη τύπου ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και στα σκληρά εισπρακτικά μέτρα του 
έδωσαν την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου στη 1 το μεσημέρι στο Επιμελητήριο Αρκαδίας επαγγελματικοί και 
επιστημονικοί φορείς της Αρκαδίας. 

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων 
πραγματοποίησαν συνάντηση για την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κάθε φορέας ξεχωριστά. 
Μετά από έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο το σύνολο των δύο φορέων κατέληξε ομόφωνα σε ένα κοινό 
ψήφισμα στο οποίο συνοψίζονται συνοπτικά οι διαπιστώσεις, αλλά και οι προτάσεις που θεωρούν απαραίτητες για 
το ασφαλιστικό. 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Τα  Διοικητικά Συμβούλια όλων των φορέων της Αρκαδίας κατά την κοινή τους  συνεδρίαση την Τετάρτη 27  
Ιανουαρίου 2016, αποφάσισαν οµόφωνα τα ακόλουθα: 

Απορρίπτουν  ανεπιφύλακτα και κατηγορητικά, το προσχέδιο νόµου της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, όπως 
αυτό δημοσιεύτηκε  καθώς:  

• Οδηγεί στην εξαθλίωση τους ελεύθερους επαγγελματίες , τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους 
επιχειρηματίες τους επιστήμονες, τους αγρότες, τους άνεργους και τους εργαζομένους . 

• Δημιουργεί νέες ανισότητες και κοινωνικές αντιπαραθέσεις – στο όνομα της ισονομίας και της αναδιανομής 
– πλήττοντας ανελέητα τα μεσαία στρώματα και τους νέους ασφαλισμένους .  

• Δεν αντιμετωπίζει τις παθογένειες που χρεοκόπησαν το ασφαλιστικό και το σημαντικότερο δεν 
αντιμετωπίζει το ζήτημα της βιωσιμότητας του. 

• Επιβαρύνει τους πολίτες με τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ τους προσφέρει πολύ χειρότερες  
παροχές. 

• Συσχετίζει την εισφορά του κλάδου Υγείας με εισοδηματικά κριτήρια (6,95% επί του μηνιαίου 
εισοδήματος) καταπατώντας  κάθε έννοια ισονομίας και συνταγματικότητας αφού όλοι θα έχουν την ίδια 
πτωχή παροχή (ΕΟΠΥΥ χωρίς καν οδοντιατρική κάλυψη ή αναρρωτική άδεια) με διαφορετική εισφορά. 

• Στερείται τεκμηρίωσης αφού δεν συνοδεύεται από τις απαραίτητες  αναλογιστικές  μελέτες. 
• Δημιουργεί ένα Ταμείο Ασφάλισης σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς υποδομές όταν η 

Γερμανία έχει 3 Ασφαλιστικά Ταμεία και αυτά μετά από 6 χρόνια προετοιμασίας. 
• Δημεύει τα εισοδήματα σε ποσοστά πάνω από το 70% για εισφορές και φόρους όταν αυτά έχουν 

ισοπεδωθεί. 
• Καταστρέφει την εναπομείνασα παραγωγική βάση της χώρας και συμβάλλει ευθέως στην ενίσχυση των 

«γκρίζων» ζωνών της οικονομίας. 
• Λειτουργεί τιμωρητέα για τη νέα γενιά που με νύχια και με δόντια παραμένει στη χώρα μας προσπαθώντας 

να δημιουργήσει και  να δουλέψει.  
• Οδηγεί μαζικά και βίαια εκτός επαγγέλματος ή εκτός Ελλάδος, κάθε επιστήμονα, κάθε ελεύθερο 

επαγγελματία, κάθε αυτοαπασχολούμενο, κάθε νέο εργαζόμενο και άνεργο. 
• Καταφέρνει ένα βαρύτατο πλήγμα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο της κοινωνικής ασφάλισης, στην ασφαλιστική 

συνείδηση και υπονομεύει την αλληλεγγύη των γενεών καθώς οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και 



οι μικροί εργοδότες δεν θα έχουν πλέον να προσδοκούν παρά μόνο ψίχουλα από τον δημόσιο ασφαλιστικό 
τους φορέα. 

Το ασφαλιστικό πρόβλημα αποτελεί τον ένα από τους τρεις κύριους παράγοντες της πτώχευσης της χώρας. Η 
βιωσιμότητα του ναρκοθετήθηκε  και υπονομεύθηκε συστηματικά από τις  πελατειακές πρακτικές του 
πολιτικού συστήματος για δεκαετίες.  

Σήμερα μετά από 7 χρόνια ύφεσης και καταστροφής του μεγαλύτερου μέρους της παραγωγικής βάσης της 
χώρας και  κατάρρευσης των εσόδων, είναι απαράδεκτο να καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα όσοι 
έμειναν να παράγουν σε αυτήν τη χώρα.  

Είναι άλλο πράγμα η εναρμόνιση των υπέρογκων εισφορών με το εισόδημα και άλλο να αρπάζεις το 
μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του κάθε επιτηδευματία, αγρότη ,επιστήμονα για να καλύψεις τα 
ελλείμματα των δικών σου ανεπαρκειών. 

 Είναι ανεπίτρεπτο την ύστατη στιγμή που απαιτούνται ριζικές και επώδυνες αλλαγές  και μια μεγάλη 
κοινωνική συμφωνία για τη διάσωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας , την ίση μεταχείριση  και τη 
διαφύλαξη της αλληλεγγύης των γενεών, να επιχειρείται από την κυβέρνηση χωρίς διάλογο, με μισές αλήθειες, 
και με πολλές συκοφαντίες και αθλιότητες για φοροφυγάδες με γραβάτες κλπ για να καλυφθούν περιστασιακά 
οι νεομνημονιακές της ανάγκες.  

Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το σχέδιο και να ξεκινήσει διάλογο από μηδενική βάση. 

Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στην διαμόρφωση ενός νέου συστήματος συντάξεων  

 με λογικές  ασφαλιστικές εισφορές  
 που θα εξασφαλίζει την  ίση μεταχείριση των πολιτών τόσο εντός της κάθε γενιάς όσο και μεταξύ των 

διαδοχικών γενεών  
 τη βιωσιμότητα του συστήματος σε βάθος χρόνου και  
 θα  συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης του τεράστιου αριθμού των ανέργων. 

Το ασφαλιστικό δεν μπορεί να διασωθεί μέσα στην κρίση και αυτοτελώς . 

Η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης με σχέδιο και με ατμομηχανή τις εγχώριες ΜΜΕ αποτελεί θεμελιακή 
προϋπόθεση για την επιστροφή  σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και εντέλει στην επιτυχή αντιμετώπιση της 
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. 

Καλούμε κάθε επιστήμονα, έμπορο, βιοτέχνη κάθε ελεύθερο επαγγελματία, αυτοαπασχολούμενο κάθε αγρότη 
σε έναν κοινό αγώνα για να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας, να συμμετέχουν μαζικά και με κλείσιμο των 
επιχειρήσεων στην συγκέντρωση την  Πέμπτη 4 Φλεβάρη στις 10:30 π.μ. στην κεντρική πλατεία 
Αγ.Βασιλείου της Τρίπολης .  

   

 

 

 

 



  ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  

 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

• ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

• ΟΕΒΑ 

• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

• ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

• ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

• ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

• ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

• ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

• ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

• ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

• ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

(Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.-ΚΕ.Ν.Α.ΠΕΛ.) 

• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄  

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ 

Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ   

• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   



• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ   

• ΣΕΒΙΠΕΤ 

• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ΄΄ΑΡΚΑΔΙΚΟ 

ΤΑΞΙ΄΄ 

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΡΟΥ 

• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

• ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ   

• ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ 

• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΧ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ – Ο ΑΓΩΝΑΣ 

(Σ.Α.Δ.Ο.Μ.Ν.Ε.)  

• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ   

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

• ΠΑΝΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

• ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   



                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                     ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των 
επιστημονικών φορέων της Αργολίδας στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου 
Αργολίδας. 

Στη σύσκεψη οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων ομόφωνα 
εξέφρασαν την αντίθεση τους στο προσχέδιο για το ασφαλιστικό το οποίο 
χαρακτήρισαν καταστροφικό, μη βιώσιμο και αντιαναπτυξιακό καθώς δεν δίνει 
προοπτική για το μέλλον και οδηγεί πολλούς επιστήμονες στη μετανάστευση, 
στην υπαλληλοποίηση ενώ θα αναγκάσει πολλούς επαγγελματίες να 
εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους. 

Το σχέδιο νόμου πρέπει να αποσυρθεί και να ξεκινήσει ένας κοινωνικός 
διάλογος με τους φορείς και με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων να εκπονηθεί 
ένα νέο σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό, δίκαιο, βιώσιμο που θα στηρίζεται 
στη βάση της κοινωνικής προστασίας, της ανταποδοτικότητας και της 
αλληλεγγύης των γενεών. 

Το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να αποσυρθεί διότι: 

1) Έχει καθαρά δημοσιονομικό χαρακτήρα. Στόχος είναι η είσπραξη 1,8 δις 
euro για να κλείσει η αξιολόγηση. 

2) Δεν συνοδεύεται από αναλογιστική ή οικονομική μελέτη ή τουλάχιστον δεν 
έχει δει το φως της δημοσιότητας τέτοια μελέτη. 

3)Έχει αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα και ωθεί τους ελεύθερους επαγγελματίες 
στην ανεργία, στη μετανάστευση ή στην υπαλληλοποίηση. Αν ψηφιστεί το 
σχέδιο αυτό, ουσιαστικά δημεύεται αυθαίρετα και αντιδημοκρατικά το 75 – 
80% των εισοδημάτων όσων Ελλήνων πολιτών έχουν ελεύθερο επάγγελμα. 

4)Αυτό το σχέδιο νόμου δεν έχει προοπτική, δεν εγγυάται ανταποδοτικότητα 
μιας και η μόνη εγγυημένη σύνταξη είναι η Εθνική σύνταξη των 385€ 
υποπολλαπλάσια βέβαια των εισφορών που καλείται να πληρώσει ο κάθε 
επαγγελματίας στο διάβα της ζωής του. 

5)Ενσωματώνει το ΕΤΑΑ, ένα ταμείο που είναι βιώσιμο χωρίς ελλείμματα, 
που δεν έχει πάρει ούτε ένα euro από τον κρατικό προϋπολογισμό από το 
1993 μέχρι σήμερα, και το ρίχνει στην χοάνη των ελλειμματικών ταμείων με 
αποτέλεσμα τα αποθεματικά του να χαθούν χωρίς να υπάρχει έστω και μία 
πιθανότητα να σωθούν τα ελλειμματικά ταμεία. 

 



Με δεδομένα όλα αυτά οι επιστημονικοί φορείς της Αργολίδας: 

Ζητούν από την κυβέρνηση να αποσύρει το προσχέδιο νόμου για το 
ασφαλιστικό και να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο από 
μηδενική βάση. 

Καλούν τους βουλευτές του νομού να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο εάν αυτό 
έρθει προς ψήφιση στη Βουλή. 

Συμπαρίστανται στις κινητοποιήσεις όλων των επαγγελματιών που αποτελούν 
τον παραγωγικό ιστό της χώρας και καλούν όλους τους επαγγελματίες να 
συστρατευτούν σε ένα κοινό μέτωπο με την καθοδήγηση των συλλογικών 
τους οργάνων ώστε να πιέσουμε να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο. 

• Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας 
• Οδοντιατρικός Σύλλογος Αργολίδας 
• Κτηνιατρικός Σύλλογος Αργολίδας 
• Φαρμακευτικός Σύλλογος Αργολίδας 
• Δικηγορικός  Σύλλογος Αργολίδας 
• Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
• ΤΕΕ Πελοποννήσου 

 

 

 



 

 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
                    -------------- 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
             ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ         Κόρινθος 02/02/2016 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 60-62 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20131 
                ΤΗΛ.&  FAX 27410 20439 

                              -------------  
   Αρ.Πρωτ.22 
 
 
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
 
   Σήμερα 02/02/2016 οι Εκπρόσωποι των Επιστημονικών φορέων συναντηθήκαμε στα γραφεία του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου Κορινθίας και αποφασίσαμε τα εξής : 
  Καλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν καθολικά στην απεργία της 4ης  Φεβρουαρίου κατά του σχεδιαζόμενου 
νομοσχεδίου της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό ζήτημα. 
  Ζητούμε : 
1). Την διατήρηση της ανεξαρτησίας του Ταμείου μας (ΕΤΑΑ) το οποίο ως Ταμείο αυτασφάλισης δεν 
επιχορηγείται διαχρονικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα κληθεί να καλύψει τα ελλείμματα των 
προς συγχώνευση ταμείων. 
2). Στο ΕΤΑΑ, η σχέση συνταξιούχων προς εν ενεργεία ασφαλισμένους σε συνδυασμό με τη σωστή διαχείριση  
εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του. 
3). Την επιστροφή των απολεσθέντων κεφαλαίων που αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των ασφαλισμένων 
του Ταμείου μας. 
4). Την απόσυρση των απαράδεκτων προτάσεων της κυβέρνησης που εκτοξεύουν τις ασφαλιστικές εισφορές 
των ελευθέρων επαγγελματιών επιστημόνων του Ταμείου μας μετατρέποντάς τες σε νέες υπέρογκες 
φορολογικές επιβαρύνσεις που σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες, την υποαπασχόληση μεγάλου μέρους 
συναδέλφων, ιδίως νέων και του γενικότερου δυσμενούς οικονομικού κλίματος, μας καταδικάζουν σε 
φτωχοποίηση, σε αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας και σε μετανάστευση των νέων. 
5). Την έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση, της κυβέρνησης με τους επιστημονικούς φορείς που 
συμμετέχουν στο ΕΤΑΑ, ώστε σε πνεύμα συνεργασίας και με σχετική αναλογιστική μελέτη που απουσιάζει 
από το προτεινόμενο κυβερνητικό σχέδιο, να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του ΕΤΑΑ και κατ’ επέκταση η 
αλληλεγγύη των γενεών των ασφαλισμένων του. 
 
   Συνάδελφοι !!  
 Κανένας εργασιακός χώρος δεν πρέπει να είναι ανοικτός την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου. Κινδυνεύει η 
επαγγελματική μας υπόταση, τίθεται θέμα επιβίωσης ημών και των παιδιών μας. Επιχειρείται η τιμωρία μας 
επειδή κουραστήκαμε, σπουδάσαμε, αγωνιζόμαστε καθημερινά σε ελεύθερο εργασιακό περιβάλλον και 
θελήσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω στη ζωή μας. Οφείλουμε να αντιδράσουμε !! 
 

1) Ιατρικός Σύλλογος  Κορινθίας 
2) Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας 
3) Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου 
4) Ν.Ε ΤΕΕ Ν. Κορινθίας 
5) Σύλλογος Αρχιτεκτόνων  Κορινθίας  



 

Χ Η Φ Ι Σ Μ Α – Κ Α Λ Δ Σ Μ Α 

 

Σήκεξα, 28 Ιαλνπαξίνπ 2016, ζηελ Σπάξηε, νη Φνξείο πνπ ππνγξάθνπκε ην 

παξόλ, ζπλαληεζήθακε, δηαβνπιεπηήθακε, όπνπ απνθαζίζακε θαη δειώλνπκε όηη:  

νη εξγαδόκελνη, νη αγξόηεο, νη ππάιιεινη, νη επηζηήκνλεο, νη έκπνξνη, νη 

ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, νη απηναπαζρνινύκελνη, νη ζπληαμηνύρνη ζπλερίδνπκε 

δπλακηθά ηηο θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζην άδηθν θαη κε βηώζηκν «πξνζρέδην» ηνπ 

Αζθαιηζηηθνύ Ννκνζρεδίνπ, ην νπνίν, όπσο πξνηείλεηαη, πξνζβάιιεη ηελ 

αλζξώπηλε αμία θαη αληηβαίλεη ζην Σύληαγκα (άξζξν 22 παξ. 5).  

Η ηπρόλ εθαξκνγή ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξνζρέδην απηό ζα πιήμεη νιόθιεξε ηελ θνηλσλία, ζα 

θαηαζηξέςεη ηνλ παξαγσγηθό ηζηό ηεο ρώξαο, αθνύ ζα νδεγήζεη ζε δήκεπζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ αζθαιηζκέλσλ, ζε καδηθή θαη βίαηε έμνδν από ην επάγγεικα 

κεγάινπ αξηζκνύ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ θαη απηναπαζρνινύκελσλ, θαζώο θαη 

ζηελ έμαξζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ελώ παξάιιεια ζα θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά 

επηζθαιήο ε εηζπξαμηκόηεηα ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ.  

Με ηα δεδνκέλα απηά, όινη νη Φνξείο ηεο Λαθσλίαο δεηνύκε:  

λα απνζπξζεί ην πξνζρέδην θαη λα δηνξγαλσζεί από ηελ Κπβέξλεζε έλαο 

νπζηαζηηθόο, ελδειερήο θαη εμαληιεηηθόο δηάινγνο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

Κνηλσληθώλ Δηαίξσλ, Δπηζηεκνληθώλ θαη άιισλ Φνξέσλ, όπνπ κε ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία, πλεύκα ινγηθήο, ηζόηεηαο, δηθαηνζύλεο θαη ηζνλνκίαο ζα ζρεδηαζηεί κηα 

βηώζηκε αζθαιηζηηθή κεηαξξύζκηζε.  

Καινύκε όινπο, ηνπο εξγαδόκελνπο, αγξόηεο, εκπόξνπο, ππαιιήινπο, 

επηζηήκνλεο, ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, απηναπαζρνινύκελνπο θαη ζπληαμηνύρνπο 

ηεο Λαθσλίαο λα ζπκκεηάζρνπλ καδηθά θαη δπλακηθά ζηελ εμαγγειζείζα γηα ηελ 

Πέμπτη 04 Φεβροσαρίοσ 2016 Γεληθή Απεξγία θαη ζηε ζπγθέληξσζε ηεο 

Σπάξηεο στο πάρκο τοσ ΟΣΔ στις 10:30 π.μ., όπνπ, κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ 

Χεθηζκάησλ ησλ Φνξέσλ, ζα αθνινπζήζεη κεγάιε πνξεία θαη δηαδήισζε ζηνπο 

θεληξηθνύο δξόκνπο ηεο πόιεο. 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟΗ ΦΟΡΔΗ 

Γηθεγνξηθόο Σύιινγνο Σπάξηεο  Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο,  Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λαθσλίαο 

Σύιινγνο Φαξκαθνπνηώλ Λαθσλίαο Ιαηξηθόο Σύιινγνο Λαθσλίαο Οδνληηαηξηθόο Σύιινγνο Λαθσλίαο 

                                           ΦΟΡΔΗ ΔΠΗΣΖΚΟΛΩΛ-ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΩΛ  

Έλσζε Φνξνηερληθώλ Λνγηζηώλ Λαθσλίαο 

Σύιινγνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Λαθσλίαο Σύιινγνο Μεραληθώλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηθώλ Λαθσλίαο 

ΦΟΡΔΗ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΩΛ ΗΓΗΩΣΗΘΟΤ & ΓΖΚΟΗΟΤ ΣΟΚΔΑ 

Δξγαηηθό Κέληξν Λαθσλίαο ΔΛΜΔ Λαθσλίαο - ΑΓΔΓΥ 

Σύιινγνο Φαξκαθνππαιιήισλ Λαθσλίαο Σσκαηείν Δξγαδνκέλσλ Υπ. Πνιηηηζκνύ 

ΦΟΡΔΗ ΤΠΑΙΙΖΙΩΛ ΩΚΑΣΩΛ ΑΦΑΙΔΗΑ 

Έλσζε Αζηπλνκηθώλ Υπαιιήισλ Λαθσλίαο  Έλσζε Υπαιιήισλ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο Ν. Λαθσλίαο 

ΦΟΡΔΗ ΑΓΡΟΣΩΛ - ΠΑΡΑΓΩΓΩΛ 

Αγξνηηθόο Σύιινγνο «Ο Λεσλίδαο» Αγξνηηθόο Σύιινγνο Γ. Δπξώηα 

Αγξνηηθόο Σύιινγνο Αλ. Μάλεο Σύιινγνο Παξαγσγώλ Λατθώλ Αγνξώλ Ν. Λαθσλίαο   

ΦΟΡΔΗ ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΩΛ ΒΗΟΣΔΥΛΩΛ ΔΚΠΟΡΩΛ 

Δκπνξηθόο Σύιινγνο Σπάξηεο Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ Δκπόξσλ Λαθσλίαο 

Δκπνξνεπαγγεικαηηθόο Σύιινγνο 

Γεξαθίνπ   
Έλσζε Κξενπσιώλ Σπάξηεο Έλσζε Ξπινπξγώλ Λαθσλίαο 

Δκπνξνεπαγγεικαηηθόο Σύιινγνο 

Κξνθεώλ   

Έλσζε Οπσξνπσιώλ θαη 

Δπαγγεικαηηώλ Πσιεηώλ 

Λατθώλ Αγνξώλ Ν. Λαθσλίαο 

Έλσζε Δπαγγεικαηηώλ 

Πξαθηόξσλ Παηρληδηώλ 

Πξόγλσζεο ΟΠΑΠ ΑΔ Ν. 

Λαθσλίαο 

Δκπνξνεπαγγεικαηηθόο Σύιινγνο 

Καζηνξείνπ   

Έλσζε Φαλνπνηώλ θαη 

Βαθέσλ Απηνθηλήησλ Ν. 

Λαθσλίαο 

Σσκαηείν Δπηζθεπαζηώλ 

Απηνθηλήησλ Ννηηναλαηνιηθήο 

Λαθσλίαο 

Σύιινγνο Δπηρεηξεκαηηώλ 

Μνλεκβάζηαο  

Σύλδεζκνο Βηνηερλώλ 

Υδξαπιηθώλ θαη Θεξκηθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ Λαθσλίαο 

Σύλδεζκνο Δξγνιεπηώλ 

Δγθαηαζηαηώλ Ηιεθηξνιόγσλ Ν. 

Λαθσλίαο 

Σύιινγνο Δπαγγεικαηηώλ 

Βηνηερλώλ θαη Δκπόξσλ Γ. Μνιάσλ 

Σύιινγνο Ιδηνθηεηώλ 

Δπηρεηξήζεσλ Μαδηθήο 

Δζηίαζεο Σπάξηεο 

Σπληερλία Αξηνπνηώλ Λαθσλίαο 

Σσκαηείν Πξαηεξηνύρσλ Υγξώλ 

Καπζίκσλ Ν. Λαθσλίαο 

Σσκαηείν Καηαζηεκαηαξρώλ 

Κνπξέσλ - Κνκκσηώλ Ν. 

Λαθσλίαο 

Σσκαηείν Ιδηνθηεηώλ Ταμί 

Σπάξηεο θαη Υπόινηπνπ Ν. 

Λαθσλίαο "Η Απέιια" 

Σσκαηείν Ιδηνθηεηώλ Ταμί - Αγνξαίσλ 

Απηνθηλήησλ Λαθσλίαο "Ο Δπξώηαο" 

Σσκαηείν Δπαγγεικαηηώλ Ιδηνθηεηώλ Φνξηεγώλ 

Γεκόζηαο Φξήζεο Π.Δ. Λαθσλίαο 

Σύιινγνο Σπληαμηνύρσλ ΓΔΗ 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ! Η Απεξγία είλαη 24σξε θαη ε ιήμε απηήο είλαη ε 6ε πξσηλή ηεο 05 Φεβξνπαξίνπ 2016.  

Δπνκέλσο θαη κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο θεληξηθήο θηλεηνπνίεζεο -θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη λύρηαο-, όια ηα 

θαηαζηήκαηα ζα παξακέλνπλ θιεηζηά, όπσο επίζεο θαη θάζε επαγγεικαηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα δελ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί.    
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