
Κοινή ανακοίνωση επιστηµονικών φορέων και ελευθέρων επαγγελµατιών Καρδίτσας 

Όλοι οι επιστηµονικοί φορείς και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες της Καρδίτσας συντάσσονται σύσσωµοι 

στον κοινό αγώνα αποτροπής ψήφισης του προσχεδίου της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, που 

οδηγεί σε λουκέτα, αύξηση της ανεργίας, µετανάστευση, αύξηση της φοροδιαφυγής και της 

εισφοροδιαφυγής και τελικά στην κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήµατος. 

Η τυχόν εφαρµογή των µέτρων που περιλαµβάνονται στο εν λόγω προσχέδιο, συνιστά ουσιαστικά 

δήµευση του εισοδήµατος των επιστηµόνων- ελεύθερων επαγγελµατιών, συνυπολογιζοµένων 

των λοιπών φοροδοτικών τους υποχρεώσεων (ΦΠΑ, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, τέλος 

επιτηδεύµατος, εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ.) µε συνολική επιβάρυνση που µας καθιστά µη βιώσιµους 

ως πολίτες. 

Η εισφοροδοτική επιδροµή, που επιχειρείται µε το συγκεκριµένο προσχέδιο νόµου οδηγεί στη µαζική 

βίαιη έξοδο από το επάγγελµα µεγάλου αριθµού του ενεργού πληθυσµού των ελευθέρων 

επαγγελµατιών – επιστηµόνων, καθιστά δε παντελώς επισφαλή την ήδη, κλονισµένη εισπραξιµότητα 

των ασφαλιστικών ταµείων και συµβάλλει ευθέως στην ενίσχυση των «γκρίζων» ζωνών της 

οικονοµίας. 

Τονίζουµε πως η πρόταση της κυβέρνησης δεν βασίζεται σε καµία αναλογιστική µελέτη, που να 

αποδεικνύει στην βιωσιµότητα της, δηλαδή δεν βασίζεται σε στοιχεία τα οποία και ζητούµε 

προκειµένου να βοηθήσουµε στην ουσιαστική επίλυση του ασφαλιστικού.  

Θεωρούµε πως απαιτείται να δοθεί λύση στο ασφαλιστικό µας σύστηµα. Αλλά πρέπει να είναι λύση 

που να βασίζεται σε στοιχεία και µελέτες και όχι να είναι ένα «µπάλωµα» όπως η πρόταση της 

κυβέρνησης, που είναι καταδικασµένη να αποτύχει στην πράξη. 

Οι επιστηµονικοί φορείς και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δηλώνουν ότι συµµετέχουν και ενισχύουν τις 

κινητοποιήσεις και των άλλων επαγγελµατικών, επιστηµονικών και συνδικαλιστικών φορέων κατά του 

νέου ασφαλιστικού. 

Ιδιαίτερα δηλώνουµε την στήριξη µας στον αγώνα των αγροτών, για την εξεύρεση µιας δίκαιης λύσης 

για το ασφαλιστικό που να επιτρέπει την επιβίωση όλων των κοινωνικών οµάδων. 

Καλούµε τους βουλευτές της Καρδίτσας σε άµεση συνάντηση µε τους φορείς µας προκειµένου να 

υπάρξει διάλογος, ενηµέρωση και διερεύνηση των προθέσεων τους στην τυχόν επικείµενη ψήφιση του 

προσχεδίου. 

ΚΑΛΟΥΜΕ τους συνάδελφους που ήδη συµµετέχουν δυναµικά στις κινητοποιήσεις, που ήδη 

πραγµατοποιούνται σε όλη τη χώρα να κλιµακώσουν τις κινητοποιήσεις τους το επόµενο διάστηµα.  

ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους επιστήµονες – ελεύθερους επαγγελµατίες της Καρδίτσας να 

συµµετέχουν στην Ειρηνική ∆ιαµαρτυρία στην Κεντρική Πλατεία της Καρδίτσας,  την Πέµπτη 

04/02/2016 και ώρα 10.30π.µ. 

Οι φορείς 

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Κ&∆ Θεσσαλίας , Ν.Ε. Καρδίτσας 

Επιµελητήριο Καρδίτσας  

Ιατρικός σύλλογος Καρδίτσας  

∆ικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας  

Φαρµακευτικός Σύλλογος Καρδίτσας  

Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας  

Οικονοµικό Επιµελητήριο 

Σύλλογος Ελευθέρων επαγγελµατιών Λογιστών, Φοροτεχνικών, Οικονοµολόγων Ν. Καρδίτσας 

Συµβολαιογραφικός Σύλλογος  

Σύλλογος Ελεύθερων Επαγγελµατιών ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Ν. Καρδίτσας  

 


