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«'Αμεση Σύγκλιση 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών ή έκτακτη συνεδρίαση 
διευρυμένου - ανοιχτού Διοικητικού Συμβουλίου» 

 
 
Συνάδελφοι-ισσες 
 
  Το Σάββατο στις 15 Νοέμβρη στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική συνδιάσκεψη των 
αντιπροσωπειών των Δ.Σ των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της χώρας και του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας. Κυρίαρχο ζήτημα ήταν το μέλλον της επικουρικής μας ασφάλισης. 
 
  Στη συνδιάσκεψη συζητήθηκε η νέα επίθεση που ετοιμάζεται χρόνια τώρα στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα 
και θα επηρεάσει αρνητικά την επικουρική μας ασφάλιση, δίνοντας έτσι νέο χτύπημα στις εργασιακές μας 
σχέσεις, στους πετσοκομμένους μισθούς, ταυτόχρονα με νέες δυσκολίες στη ζωή μας. 
 
  'Όπως  και σε όλους τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς έτσι και εδώ οι κατευθύνσεις της κυβέρνησης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια και της Τρόικας, σκοπό έχουν να δώσουν πακτωλό χρημάτων και 
κέρδους στους βιομηχάνους, εφοπλιστές, τραπεζίτες, μονοπωλιακούς ομίλους και νέα απομύζηση του ιδρώτα 
μας, μετατρέποντας την ασφάλισή μας σε επαγγελματική με τη δημιουργία αντίστοιχου ταμείου, ώστε να μας 
οδηγήσουν μελλοντικά στην ιδιωτική ασφάλιση, μαζί με τις ευχές του κυβερνητικού συνδικαλισμού. 
 
  Η θέση της παράταξής μας είναι μία και αδιαπραγμάτευτη για αποκλειστικά δημόσια κοινωνική ασφάλιση και 
πρόνοια για όλους τους εργαζόμενους. 
 
  Με γνώμονα την υπεράσπιση των κεκτημένων δικαιωμάτων μας στον αντίποδα της αντιλαϊκής πολιτικής και για 
την αναχαίτιση της, καλούμε τους συναδέλφους σε αγωνιστική συσπείρωση για ένα τόσο σημαντικό θέμα. 
 
  Ήρθε η ώρα με τις καθολικές παρεμβάσεις μας στο Προεδρείο της 'Ένωσης να απαιτήσουμε τη διατήρηση του 
δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και να στερήσουμε τη χαρά του τζόγου και του κέρδους από 
τους κάθε λογής εκμεταλλευτές, δανειστές, κερδοσκόπους και καιροσκόπους. Να διεκδικήσουμε αξιοπρεπείς 
μισθούς και συντάξεις και όχι επιδόματα φτώχιας και εξαθλίωσης. 
 
  Επίσης κάνουμε γνωστό σε όλους τους συναδέλφους ότι πρόσφατα ζητήθηκαν από το Α.Π.Σ. και τα ονόματα 
των εγγεγραμμένων μελών των Ενώσεων μαζί με τα καταστατικά τους κάτι που μας βρίσκει ριζικά αντίθετους και 
καλούμε το Προεδρείο να μην χορηγήσει κανένα προσωπικό στοιχείο για ευνόητους λόγους. 
 
  Η Ε.Α.Κ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αν και δεν εκπροσωπείται στα όργανα της 'Ενωσής μας, ζητά 
από το προεδρείο της Ένωσης τη Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή διευρυμένου Διοικητικού 
Συμβουλίου ενόψει του έκτακτου συνεδρίου της Ομοσπονδίας, για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για τις 
προαναφερθείσες εξελίξεις αλλά και για τις θέσεις του προεδρείου. 
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