
Πλαίσιο πάλης της Επιτροπής Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων στη 
Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (13/02/2020) 
 
1. Για το ασφαλιστικό 

Μείωση και όχι αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών μας – Κατάργησή τους στον κλάδο υγείας-
Παροχές και συντάξεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας 

 
Η κυβέρνηση φέρνει νέες επιβαρύνσεις στις εισφορές μας, όπως και των άλλων επιστημόνων 

ελεύθερων επαγγελματιών και των ΕΒΕ, με την αύξηση του ποσού της κατώτατης κατηγορίας και τη 
θεσμοθέτηση συνολικά 7 κατηγοριών, οι οποίες θα οδηγούν και σε διαφορετικό ύψος της -έτσι κι αλλιώς 
κουτσουρεμένης- σύνταξης και λανσάρονται με το απατηλό περιτύλιγμα της «ελευθερίας επιλογής». 

Παράλληλα, απεμπολώντας και αυτήν την κατακρεουργημένη έννοια του όποιου «κοινωνικού 
κεκτημένου», ξεκινώντας από τις επικουρικές συντάξεις, προωθείται η διαμόρφωση ενός νέου κλάδου 
ιδιωτικής ασφάλισης μέσα στα πλαίσια του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), ο οποίος θα λειτουργεί με βάση το αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα και μέσα από 
την υποχρεωτικότητα θα οδηγεί στο τζόγο αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχών τις εισφορές των 
ασφαλισμένων και χωρίς καμία εγγύηση για το τι σύνταξη θα πάρουν. 

Μάλιστα, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέξουν όποιον επενδυτικό φορέα επιθυμούν και 
ταυτόχρονα σε ποια κατηγορία χρηματιστηριακών προϊόντων θα τζογάρουν τις εισφορές τους: σε 
χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού ρίσκου. Το μοντέλο αυτό στην Επικουρική αποτελεί προπομπό και  για το 
Εφάπαξ. 

Η θέση μας για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης εκκινεί από την υπεράσπιση του 
κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης ως λαϊκού κεκτημένου μέσα από σκληρούς αγώνες. Από αυτόν τον 
χαρακτήρα απορρέει η εναντίωση σε κάθε σκέψη για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, το αίτημα για 
πλήρη κατάργησή τους στον κλάδο υγείας και για συντάξεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Ασυμβίβαστη 
με αυτά είναι η λογική της «ανταποδοτικότητας» και της «βιωσιμότητας», ως βασικές αρχές της 
αρχιτεκτονικής του ασφαλιστικού συστήματος, πρωτοπόρο ρόλο στη χάραξη των οποίων «έπαιξε» η 
απερχόμενη κυβέρνηση. Έτσι η σύνδεση των εισφορών του ύψους των εισφορών με το εισόδημα, αλλά 
και η σημερινή πρόταση για διαφορετικές κατηγορίες εισφορών αντικειμενικά κατατείνουν στην 
καθιέρωση ασφαλιστικού συστήματος πολλών ταχυτήτων, σε μια αποθέωση της λογικής «ότι δίνεις 
παίρνεις», λες και δεν πρόκειται για κοινωνικό δικαίωμα. 

Το «νέο Ασφαλιστικό» της κυβέρνησης της ΝΔ δεν είναι και τόσο «νέο». Αποτελεί συνέχεια και 
κλιμάκωση της αντιασφαλιστικής νομοθεσίας που απορρέει από τις αποφάσεις της ΕΕ, εδώ και τρεις 
δεκαετίες, και υλοποιείται διαδοχικά από τις αστικές κυβερνήσεις, με πιο πρόσφατο τον εμβληματικό 
νόμο – λαιμητόμο Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο νόμος Κατρούγκαλου και η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, οδήγησε σε 
ποσοστά αναπλήρωσης κάτω από το 40% του συντάξιμου μισθού από 80% περίπου που ήταν την 
προηγούμενη δεκαετία. Θεσμοθετήθηκε η ρήτρα βιωσιμότητας των ταμείων με την οποία αίρεται η 
υποχρεωτική καταβολή των επικουρικών συντάξεων, που οδηγεί με ακρίβεια στην μετατροπή των 
συντάξεων σε φιλοδώρημα και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. 
Διαχωρίστηκε η κύρια σύνταξη σε εθνική και ανταποδοτική, που οδηγεί στην παροχή μιας βασικής 
σύνταξης φτώχειας από το κράτος και στην απόσυρση της εγγύησής του από την ανταποδοτική σύνταξη. 
Με μια φράση: Ο ένας το πιάνει από κει που το άφησε ο άλλος με μόνο στόχο τη διάλυση της κοινωνικής 
ασφάλισης. Προσπερνάμε την ηγεσία του Δ.Σ.Θ. που τη μέρα που πολλά εργατικά σωματεία, 
ομοσπονδίες εργατικά κέντρα και η ΑΔΕΔΥ πήραν απόφαση για απεργία για το ασφαλιστικό, κάλεσε σε 
αποχή για το αγωγόσημο, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν μια συντεχνία, μακριά από τα πραγματικά 
συμφέροντα της πλειοψηφίας των μελών της που θίγονται από το προς ψήφιση ασφαλιστικό. 

Παλεύουμε για: 

• Για ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, που περιλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες 
Κοινωνικής Πρόνοιας. Να καταργηθεί η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της Υγείας – 
Πρόνοιας και του Φαρμάκου. 



• Για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με χρηματοδότηση 100% από το κράτος. 
Κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας. 

• Μείωση των εισφορών για τη συνταξιοδότηση. Να καλύπτονται τα 2/3 από την κρατική 
χρηματοδότηση και 1/3 από τον αυτοαπασχολούμενο Δικηγόρο. Στην περίπτωση του μισθωτού 
Δικηγόρου, κράτος εργοδότης και εργαζόμενος από 1/3. 

Συμμετέχουμε όλοι στην αποχή της 18/2. 
Όλοι στη μεγάλη Απεργιακή συγκέντρωση Τρίτη 18 Φλεβάρη στις 10:30 στο Άγ.Βενιζέλου! Να 

ενώσουμε την φωνή μας με τα Εργατικά Κέντρα, σωματεία και άλλους φορείς μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, να διεκδικήσουμε Κοινωνική Ασφάλιση με βάση τις σύγχρονες 
ανάγκες μας! 

Προχωράμε σε πλατιά ενημέρωση των συναδέλφων σε γραφεία, στα Δικαστήρια, 
οργανώνοντας αντίστοιχες παρεμβάσεις. Αξιοποιούμε κάθε μέσο πληροφόρησης, δελτία τύπου, e- 
mail, αφίσες  για την ενημέρωση. 

 
2. Για τη διαμεσολάβηση 
Με τον νέο νόμο για τη διαμεσολάβηση καθιερώνεται η υποχρεωτικότητα σε όλες της υποθέσεις 

της τακτικής διαδικασίας στο Μονομελές και Πολυμελές Πρωτοδικείο αντικειμένου άνω των 30.000 ευρώ 
και σε ορισμένες οικογενειακές διαφορές, καθώς και η υποχρέωση του δικηγόρου να ενημερώσει τον 
εντολέα του για την δυνατότητα της διαμεσολάβησης και την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, διαφορετικά 
η κατάθεση του δικογράφου είναι απαράδεκτη. 

Περαιτέρω, διαμεσολαβητής μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
εφόσον έχει λάβει την σχετική εκπαίδευση και πιστοποίηση με εξετάσεις υπό την αιγίδα της Κεντρικής 
Επιτροπής Διαμεσολάβησης, φέρνοντας έτσι την απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος εκ του 
πλαγίου. Θεσπίζεται η δυνατότητα ίδρυσης ένωσης προσώπων πιστοποιημένων διαμεσολαβητών για την 
παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Ουσιαστικά δηλ. ανοίγεται ένα νέο πεδίο επένδυσης και 
κερδοφορίας για νέες επιχειρήσεις, με την εκμετάλλευση διαπιστευμένων διαμεσολαβητών ως 
υπαλλήλων. Όπως εύστοχα έχουν χαρακτηριστεί, ανοίγουν επιχειρήσεις – «παραδικαστήρια» για την 
επίλυση των υποθέσεων και την απονομή δικαιοσύνης. Καθιερώνεται η δυνατότητα ίδρυσης και 
λειτουργίας Φορέων Κατάρτισης Διαμεσολαβητών, ύστερα από σχετική άδεια της Κεντρικής Επιτροπής 
Διαμεσολάβησης, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς κανένα περιορισμό.  

Η διαμεσολάβηση επιχειρείται να καθιερωθεί ως βασική μορφή απονομής της δικαιοσύνης. Ο 
ιδεολογικός μανδύας της διαμεσολάβησης περί δήθεν σεβασμού στην ισότιμη βούληση των μερών, είναι 
πλαστός. Τα δύο μέρη δεν είναι ποτέ ίσα, σε μια κοινωνία άνιση και εκμεταλλευτική. Δεν είναι ίσοι ο 
εργοδότης και ο εργαζόμενος, η τράπεζα και ο μεροκαματιάρης οφειλέτης, η ασφαλιστική εταιρεία και ο 
ασθενής ασφαλισμένος, ο σύζυγος που ασκεί ενδοοικογενειακή βία και ο ψυχολογικά τραυματισμένος 
σύζυγος που ζητά την επιμέλεια των παιδιών… Μάλιστα θα εκτινάξει στα ύψη το κόστος της απονομής 
δικαιοσύνης, πράγμα που βαρύνει το αδύναμο μέρος και το αποτρέπει από την προσφυγή στα 
δικαστήρια. Από την άλλη, τα τεράστια κενά στις οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων και η 
επίθεση στα εργασιακά τους δικαιώματα, η έλλειψη χρηματοδότησης στις δομές της δικαιοσύνης και η 
διαρκής επιδείνωση των υλικοτεχνικών υποδομών, επιβεβαιώνουν ότι στόχος της διαμεσολάβησης δεν 
είναι η «επιτάχυνση» της δικαιοσύνης.  

Πρόκειται ξεκάθαρα για προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της δικαιοσύνης, μια άνευ όρων περαιτέρω 
πίεση στο αδύναμο μέρος, μια αδιαφανή διαδικασία που πέραν της επιβάρυνσης του πολίτη θέτει 
τεράστια ζητήματα για την απονομή ουσιαστικής δικαιοσύνης. 

Προχωράμε σε: 
Παράσταση διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο του Δ.Σ.Θ. για την πρωτοφανή αδράνεια του 

Δικηγορικού Συλλόγου, αν όχι συγκαλυμμένη υποστήριξη, ως προς το νομοσχέδιο για τη 
Διαμεσολάβηση. 

Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για το θέμα. 


