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Οι επιστήµονες και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες έξω από τη Βουλή την 
Πέµπτη το απόγευµα – Όλοι στους δρόµους 
 
Οι επιστηµονικοί και επαγγελµατικοί φορείς κατεβαίνουν στους δρόµους και 
καλούν κάθε ελεύθερο επαγγελµατία να υψώσει τη φωνή του ενάντια 
στα σχέδια της κυβέρνησης για τις νέες, καταστροφικές αυξήσεις στο 
ασφαλιστικό και τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο 
πολυνοµοσχέδιο που ψηφίζεται αυτήν την εβδοµάδα στη Βουλή. Σε 
συνέχεια των αποφάσεων για συµµετοχή στις κινητοποιήσεις της 
πανελλαδικής γενικής απεργίας της Τετάρτης 17 Μαΐου, οι µεγαλύτεροι 
επιστηµονικοί και επαγγελµατικοί φορείς της χώρας θα συγκεντρωθούν την 
Πέµπτη 18 Μαΐου 2017, ηµέρα συζήτησης και ψήφισης του 
πολυνοµοσχεδίου στην Ολοµέλεια της Βουλής, στις 19:00 το απόγευµα, 
στην Πλατεία  Συντάγµατος, προκειµένου να δείξουν έµπρακτα στους 
εκπροσώπους του λαού ότι ο λαός δεν συµφωνεί µε τα µέτρα που ψηφίζονται. 
 
Όπως τονίστηκε στην τελευταία συνάντηση των επαγγελµατικών και 
επιστηµονικών φορέων της χώρας, η Κυβέρνηση και οι πολιτικοί που 
χειρίστηκαν το Ασφαλιστικό όπως ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι 
Υπουργοί Γιώργος Κατρούγκαλος και Έφη Αχτσιόγλου, ο Υφυπουργός Τάσος 
Πετρόπουλος έχουν προσωπική ευθύνη για την αφαίµαξη του συνόλου της 
ελληνικής οικονοµίας µέσα από το ασφαλιστικό. Προσωπική, ονοµαστική, 
ευθύνη θα έχουν όσοι βουλευτές ψηφίσουν αυτά τα καταστροφικά µέτρα. 
Οι εκπρόσωποι των επιστηµονικών και επαγγελµατικών φορέων της χώρας 
καλούν όλους τους επιστήµονες, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους 
αυτοαπασχολούµενους να συµµετέχουν δυναµικά στις κινητοποιήσεις αυτής 
της εβδοµάδας, κατά των νέων µέτρων της κυβέρνησης. «Να βρεθούµε όλοι 
µαζί στο δρόµο, είναι η τελευταία ευκαιρία», τόνισαν χαρακτηριστικά. 
 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας, 
Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Ολοµέλεια ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος, ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Πανελλήνιος Φαρµακευτικός 
Σύλλογος, Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία, Πανελλήνιος Ιατρικός 
Σύλλογος, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών, Συντονιστική Επιτροπή Συµβολαιογραφικών 
Συλλόγων, Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Οµοσπονδία 
∆ικαστικών Επιµελητών, ∆ικαστικοί Επιµελητές Αττικής, Ένωση 
Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών Ελλάδος, Πανελλήνια Οµοσπονδία 
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
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Στασινός: Μειώστε τώρα τους φόρους και τις εισφορές - Το «κίνηµα δεν 
έχω να πληρώσω» θα είναι στη Πλατεία Συντάγµατος, την ώρα της 
ψήφισης των καταστροφικών µέτρων 
 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, ενόψει των κινητοποιήσεων αυτής 
της εβδοµάδας και της συζήτησης του πολυνοµοσχεδίου στη Βουλή, τόνισε: 
«Με τα µέτρα που έρχονται, αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές όλων 
των επαγγελµατιών έως 61%. Μέσα σε 4 µόλις µήνες αποφασίζουν ότι δεν 
τους φτάνουν οι εισφορές που µας επέβαλλαν µε τον ΕΦΚΑ και θέλουν να 
δηµεύσουν, ουσιαστικά το εισόδηµά µας. Επιβαρύνονται πλέον 
υπέρµετρα οι πάντες, κυρίως τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα. Θέλουν να 
εξαφανίσουν τους ελεύθερους επαγγελµατίες και το επιστηµονικό 
δυναµικό της χώρας. ∆εν θα τους αφήσουµε. Θα αγωνιστούµε και στους 
δρόµους και στα δικαστήρια. Πλέον δεν υπάρχει «κίνηµα δεν πληρώνω». 
Αυτό που υπάρχει στην κοινωνία είναι το «κίνηµα δεν έχω να πληρώσω». 
Οφείλουν οι βουλευτές και η κυβέρνηση να καταλάβουν ότι εξοντώνουν την 
πραγµατική οικονοµία, εξοντώνουν το επιστηµονικό δυναµικό της χώρας, που 
είναι το µόνο που µπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο µέλλον για τη εθνική 
οικονοµία. Ένας είναι ο δρόµος που οδηγεί σε αναστροφή της κατάστασης, 
ένα είναι το σύνθηµα που όλους µας ενώνει: «µειώστε, τώρα, τις εισφορές 
και τους φόρους». ∆ιαφορετικά, δεν θα αποµείνει κανείς επιστήµονας και 
επαγγελµατίας «ζωντανός» στην ελληνική αγορά». 
 
Οι επιστηµονικοί και επαγγελµατικοί φορείς κατεβαίνουν στους δρόµους και 
καλούν κάθε ελεύθερο επαγγελµατία να υψώσει τη φωνή του ενάντια 
στα σχέδια της κυβέρνησης για τις νέες, καταστροφικές αυξήσεις στο 
ασφαλιστικό και τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο 
πολυνοµοσχέδιο που ψηφίζεται αυτήν την εβδοµάδα στη Βουλή. Σε 
συνέχεια των αποφάσεων για συµµετοχή στις κινητοποιήσεις της 
πανελλαδικής γενικής απεργίας της Τετάρτης 17 Μαΐου, οι µεγαλύτεροι 
επιστηµονικοί και επαγγελµατικοί φορείς της χώρας θα συγκεντρωθούν την 
Πέµπτη 18 Μαΐου 2017, ηµέρα συζήτησης και ψήφισης του 
πολυνοµοσχεδίου στην Ολοµέλεια της Βουλής, στις 19:00 το απόγευµα, 
στην Πλατεία  Συντάγµατος, προκειµένου να δείξουν έµπρακτα στους 
εκπροσώπους του λαού ότι ο λαός δεν συµφωνεί µε τα µέτρα που ψηφίζονται. 
 


