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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
         

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Έπειτα και από τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που αφορούν την ενημέρωση για τα       
αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών, το πλαίσιο λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων, καθώς 
και την υπόσταση του Ε.Τ.Ε.Α. η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει τα εξής: 
 

  Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που απαρτίζεται από τις παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, σε συνεργασία με υπηρεσιακούς και 
κυβερνητικούς παράγοντες, στελέχη αναλογιστικών εταιρειών, καθώς και πρώην κυβερνητικούς       
συνδικαλιστές αντίστοιχων παρατάξεων άλλων εργασιακών χώρων, επιχειρεί με όλα τα μέσα την          
παραπλάνηση και τον αποπροσανατολισμό των εργαζόμενων στο Π.Σ. με στόχο να δώσουν τη            
συγκατάθεσή τους για την μετατροπή των επικουρικών ασφαλιστικών μας ταμείων, σε επαγγελματικά του 
νόμου Ρέππα. 
 

  Τα μέλη των συγκεκριμένων συνδικαλιστικών παρατάξεων, που συναίνεσαν στην πράξη για να περάσουν 
όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι που αφαίρεσαν στοιχειώδη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα 
των εργαζόμενων και λεηλάτησαν την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων, βάζουν πλάτη και τώρα για 
την εφαρμογή της επαγγελματικής ασφάλισης στους πυροσβέστες, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση, η       
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί και τραπεζικοί όμιλοι. 
 

  Ενώ ομολογούν για την υποχρηματοδότηση και την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος,         
κουβέντα δεν λένε για τις πολιτικές των κυβερνήσεων που συντέλεσαν στη ληστεία των χρημάτων μας, 
όχι μόνο από το P.S.I. αλλά και από το τζογάρισμα στο χρηματιστήριο και σε  άλλα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα, τις διάφορες υποτιμήσεις, και τις εισφοροαπαλλαγές και τα χρωστούμενα της                         
μεγαλοεργοδοσίας. 
 

  Ενώ παραδέχονται, ότι με την υπάρχουσα ελάχιστη και υποτυπώδη συμμετοχή - χρηματοδότηση του 
κράτους (όπως για παράδειγμα μέσω του Ε.Τ.Ε.Α. στην επικουρική ασφάλιση), οι παροχές των ταμείων θα 
εξαϋλωθούν, κουβέντα δεν λένε πως είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί από το επαγγελματικό ταμείο των 
πυροσβεστών έστω και η στοιχειώδης απόδοση των συντάξεων και των εφάπαξ παροχών που δικαιούνται 
οι εργαζόμενοι, χωρίς παράλληλα να πετσοκόβεται διαρκώς το εισόδημά τους, από τη στιγμή που για το 
συγκεκριμένο ταμείο δεν προβλέπεται χρηματοδότηση από το κράτος και οι εργαζόμενοι θα γνωρίζουν 
μόνο τι θα πληρώνουν και όχι τι παροχές θα έχουν.  
 

  Προπαγανδίζουν τα επαγγελματικά ταμεία, τη στιγμή που αποκαλύπτεται ξεκάθαρα σύμφωνα και με τις 
αναλογιστικές τους μελέτες - προτάσεις, ότι τα τεράστια ελλείμματα που παρουσιάζουν τα επικουρικά μας 
ταμεία Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από τη διαχρονική λεηλασία των αποθεματικών τους 
από το μεγάλο κεφάλαιο, θα καλυφθούν είτε μέσα από μεγάλες αυξήσεις εισφορών (μέχρι και 66,7%), είτε με 
μειώσεις παροχών (μέχρι και 34,4%), δηλαδή θα πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι τα ελλείμματα με τη ραγδαία 
μείωση του μισθού μας και του εισοδήματός μας, για να εισπράξουμε όταν και όποτε βγούμε στη σύνταξη, 
ένα επιπλέον επίδομα φτώχειας και εξαθλίωσης. 
 

  Επικαλούνται ότι θα μπαίνουν οι εισφορές του κάθε συναδέλφου στον «δικό μας κουμπαρά,» ενώ         
αποκρύπτουν το γεγονός ότι οι συνταξιοδοτικές παροχές θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Υπουργείου 
Εργασίας σύμφωνα με τον νόμο 3029/2002 (νόμος Ρέππα) και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείμματα και 
δεν λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις για μηδενισμό τους, τότε θα τίθενται υπό καθεστώς              
αναγκαστικής επιτροπείας από το Υπουργείο Εργασίας, όπως άλλωστε και όλα τα ταμεία που θα             
παραμείνουν με κρατική υπόσταση και θα οδηγηθούν όλα στο ίδιο αποτέλεσμα δηλαδή στις μειώσεις 
συντάξεων και παροχών.  
   

  Δεν παίρνουμε λοιπόν την τύχη στα χέρια μας, όπως επικαλείται το προεδρείο της Ομοσπονδίας, αλλά 
παίρνουμε στα χέρια μας την πλήρη οικονομική επιβάρυνση από τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού 
μας συστήματος και μετατρέπουμε το Δημόσιο Κοινωνικό αγαθό της Ασφάλισης σε ατομική μας         
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υπόθεση, απαλλάσσοντας παντελώς το κράτος από την υποχρέωση για αποκλειστικά δημόσια και    
δωρεάν κοινωνική ασφάλιση. 
  

  Με την προτροπή τους αυτή, αναλαμβάνουν και τις ευθύνες τους έναντι όλων των συναδέλφων,          
εν ενεργεία και συνταξιούχων, για τις συνέπειες που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη επιλογή. 
 

  Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει διεθνή και εγχώρια εμπειρία από την λειτουργία επαγγελματικών 
ταμείων, η εξέλιξη των οποίων είχε ολέθριες συνέπειες για τους ασφαλισμένους. Χαρακτηριστικά        
παραδείγματα αυτά της «ENRON» στις Η.Π.Α. και της Γενικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Στην περίπτωση 
της «ENRON» μαζί με την χρεοκοπία της εταιρίας, χάθηκε και το σύνολο των ασφαλιστικών και            
συνταξιοδοτικών εισφορών των εργαζομένων (βλέπε ανακοίνωση Ε.Α.Κ.Π. 07 – 02 – 2008). Ανάλογα ήταν 
τα αποτελέσματα και για τους εργαζόμενους της Γενικής Τράπεζας, όταν έμεινε το επαγγελματικό τους 
ταμείο χωρίς αποθεματικά.   
  

  Σε ότι αφορά τις προτάσεις, τις αναλύσεις, τις εκθέσεις και τις μελέτες για τη δημιουργία Βαθμολογίου, 
που αναφέρει στην ανακοίνωσή του το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. τις οποίες έχει υποβάλλει προς την 
Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, όπως επίσης και την πρότασή του προεδρείου για τον Κανονισμό                 
Μεταθέσεων, καταγγέλλουμε το γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές παραμένουν «απόρρητες», όλο αυτό το 
διάστημα και δεν έχουν κοινοποιηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και τις     
πρωτοβάθμιες ενώσεις.  

  Τι το κρυφό υπάρχει σε αυτές τις προτάσεις και δεν πρέπει να λάβει γνώση το σύνολο των                 
συναδέλφων;;;        
 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 
 

  Μοναδική υποχρέωση όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, είναι ο συνεχής αγώνας για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και κατά συνέπεια και του δικαιώματος της κοινωνικής 
ασφάλισης και πρόνοιας. 
 

  Το δίλλημα που βάζει η κυβέρνηση για σύσταση επαγγελματικού ταμείου ή υπαγωγή στο Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) είναι ψευδοδίλλημα, διότι με την εφαρμοζόμενη αντιασφαλιστική      
πολιτική όλων των κυβερνήσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα οδηγηθούμε στο ίδιο        
αποτέλεσμα, δηλαδή στη χρεοκοπία της κοινωνικής ασφάλισης και στην πλήρη απαλλαγή του κράτους 
από βασικές υποχρεώσεις του στους εργαζόμενους. 
 

  

  Σας καλούμε να εμποδίσετε με όλες σας τις δυνάμεις τη μετατροπή της επικουρικής μας ασφάλισης σε 
επαγγελματική, που θα επιφέρει νέες δυσβάσταχτες οικονομικές επιβαρύνσεις για όλους μας από την   
αναμενομένη αύξηση εισφορών και τη μεγάλη μείωση στις ήδη υποβαθμισμένες κοινωνικές παροχές και 
όλοι μαζί να αγωνιστούμε για τη διατήρηση και ενίσχυση του συστήματος της αποκλειστικά δημόσιας και 
δωρεάν κοινωνικής μας ασφάλισης με την πλήρη χρηματοδότηση του από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
που θα προέλθει από τη φορολόγηση όλων αυτών που καρπώθηκαν τα τεράστια ποσά των ελλειμμάτων 
των ασφαλιστικών ταμείων. 
 

  Να μην επιτρέψουμε καμιά νέα περικοπή στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και να απαιτήσουμε την 
αποκατάστασή τους στα επίπεδα του 2009, καθώς και την επαναφορά και της 13ης και 14ης σύνταξης. 
 

  Να αγωνιστούμε για να επιστραφούν όλα τα λεηλατημένα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και να 
σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης (επενδύσεις στο 
χρηματιστήριο κ.ο.κ.) που στόχο έχουν να παραδίδουν τα χρήματα των εργαζομένων στο μεγάλο κεφάλαιο. 

 
 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
 Η Εκτελεστική Γραμματεία   
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