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Όχι στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης - αγώνας διαρκείας τώρα (κείμενο συλλογής
υπογραφών)
Μια εβδομάδα μετά τις εκλογές του ΔΣΑ, ο πρόεδρος και η νεοεκλεγείσα πλειοψηφία του
διοικητικού συμβουλίου, απολαμβάνουν τη μετεκλογική «ραστώνη», χωρίς καμία πρόθεση να
μοιραστούν την αγωνία των χιλιάδων δικηγόρων για την αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση - βλέπε
ληστεία - που θα εισάγει η κυβέρνηση στη βουλή, αυτόν το μήνα. Η κυβέρνηση της ΝΔ, με την
ουσιαστική συναίνεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προχωρά στην αντιλαϊκή καταιγίδα
ακολουθώντας πιστά το δρόμο που χαράχτηκε μια δεκαετία πριν, στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Λισσαβόνα και αναπτύσσει παραπέρα την πολιτική των προηγούμενων,
εναλλασσόμενων μεταξύ ΝΔ & ΠΑΣΟΚ, κυβερνήσεων. Η περίφημη ενοποίηση των ταμείων,
περιλαμβάνει τη δέσμευση του 10% των ετήσιων εσόδων και πιθανά του 15% των αποθεματικών
του Ταμείου Νομικών, για την τροφοδότηση λογαριασμού ενίσχυσης λοιπών Ταμείων, την αύξηση
των εισφορών που οι ίδιοι πληρώνουμε, τη μείωση των συντάξεων. Αφού με τους προηγούμενους
αντιασφαλιστικούς νόμους του Σιούφα (2084/92) και Ρέππα (3029/02) οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και
ΝΔ διαίρεσαν τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους σε «παλιούς» και «νέους», έρχονται
τώρα να νομοθετήσουν τα χειρότερα για όλους. Στόχος αυτών των διαχωρισμών αποτελεί η
διάσπαση των εργαζόμενων και η διάλυση της όποιας συλλογικότητας του κλάδου.
Διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης (όπως εξάλλου επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση), η
καπιταλιστική αξιοποίηση των αποθεματικών μέσω της συμμετοχής τους σε τραπεζικά και
επενδυτικά σχήματα με τεράστιες επισφάλειες για αυτά. Οι ιστορίες εξάλλου των δομημένων
ομόλογων, του χρηματιστηρίου, του ΛΑΦΚΑ, των «θαλασσοδανείων» στους εφοπλιστές, δεν είναι
και πολύ μακρινές.
Η πλειοψηφία του δ.σ. του ΔΣΑ, δεν έχει κρύψει τις προθέσεις της. Συμμετείχε στον κυβερνητικό
«διάλογο», προώθησε την ιδιωτική ασφάλιση στους δικηγόρους, συνασπίσθηκαν οι «αντίπαλες»
δυνάμεις της, στη συνέλευση, ενάντια στις αγωνιστικές διαθέσεις της πλειοψηφίας των
συναδέλφων. Οι ίδιοι σήμερα ούτε θέλουν ούτε μπορούν να σηκώσουν το βάρος ενός τόσο
κρίσιμου αγώνα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.
Ο αγώνας πρέπει να περάσει στα χέρια των εργαζόμενων αυταπασχολούμενων και μισθωτών
δικηγόρων. Αποτελεί ευθύνη όλων αυτή τη στιγμή να δουλέψουμε για τη συγκρότηση ενός
ενιαίου, ενωτικού, αποφασιστικού και ανεξάρτητου κινήματος που θα βάλει φραγμό στα
κυβερνητικά σχέδια. Να συντονίσουμε τον αγώνα μας με όλους τους κλάδους των εργαζομένων,
να διαμορφώσουμε ένα αγωνιστικό διεκδικητικό πλαίσιο, σε περιεχόμενο και μορφές, που θα
μπορέσει να ανατρέψει την επίθεση. Οι συντεχνιακές λογικές των περιούσιων κλάδων και του
«μακριά από μένα κι όπου θέλει ας είναι» έχει αποδειχτεί ότι οδηγούν στην απομόνωση και στην
ήττα.
Σε αυτή την κατεύθυνση, εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, συγκροτούμε ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΓΩΝΑ και παλεύουμε για:
Να συγκληθεί Τώρα Γενική Συνέλευση του ΔΣΑ με σκοπό να αποφασίσει αγωνιστικές
κινητοποιήσεις, ενάντια στην «ενοποίηση», στην ουσία κλοπή των αποθεματικών των ταμείων
και ισοπέδωση προς τα κάτω των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
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Να καταργηθούν οι νόμοι Σιούφα και Ρέππα και η διάκριση ασφαλισμένων πριν και μετά το
1993. Απαιτούμε πλήρη και ουσιαστική ασφαλιστική εξίσωση προς τα πάνω όλων των
ασφαλισμένων.
Να δοθούν άμεσα τα κλεμμένα και τα οφειλόμενα από το κράτος, στο Τ.Ν. Πλήρη σύνταξη στα
30 χρόνια εργασίας, καμία αύξηση στα όρια ηλικίας, αύξηση των συντάξεων, μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών για αυταπασχολούμενους και έμμισθους συνεργάτες.
Να πληρώνουν οι εργοδότες τις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών συνεργατών τους.
Κατάργηση κάθε μορφής χρηματιστηριακής τοποθέτησης των αποθεματικών των ταμείων.
Κρατική εξασφάλιση των αποθεματικών. Άμεση επιστροφή στα ταμεία όλων των απωλειών που
έχουν υποστεί από τις πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων από το '50 και μετά.
Όχι στην ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα στην κοινωνική ασφάλιση. Πλήρη
δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική
κάλυψη για όλους.
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