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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  

         

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
  

  Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 15 του Νοέμβρη στην Αθήνα, η πανελλαδική συνδιάσκεψη των          
αντιπροσωπειών των Διοικητικών Συμβουλίων των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της χώρας και του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 
 

  Κύριο θέμα της συνδιάσκεψης αποτέλεσαν οι νέες δυσμενείς εξελίξεις στην επικουρική ασφάλιση και 
πρόνοια των πυροσβεστών, που αφορούν το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έπειτα και από την εφαρμογή των             
πρόσφατων αντιασφαλιστικών διατάξεων.  
 

  Για το σκοπό αυτό, το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. προσκάλεσε για ενημέρωση εκπροσώπους ιδιωτικής      
αναλογιστικής εταιρίας, τον πρόεδρο επαγγελματικού ταμείου εργαζομένων στα ελληνικά πετρέλαια και 
υπηρεσιακούς παράγοντες που υπηρετούν στο επικουρικό ασφαλιστικό μας ταμείο (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.). 
 

  Η ενημέρωση που ακολούθησε από τους προσκεκλημένους, ολοκληρώθηκε με την «εμμέσως πλην       
σαφώς» πρόταση για την μετατροπή των ασφαλιστικών ταμείων των πυροσβεστών σε επαγγελματικά του 
νόμου Ρέππα, όπως επιδιώκεται διαχρονικά από όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις,    την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τους επιχειρηματικούς ομίλους, προκειμένου να απαλλαγούν το κράτος και οι μεγαλοεργοδότες από 
τη χρηματοδότηση του συστήματος επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και να χαριστούν οι τεράστιες     
οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με τη συγκατάθεση των εργαζομένων. 
 

  Επιπλέον, με την πρόταση αυτή επιδιώκεται να συνεχιστεί η λεηλασία των αποθεματικών των ασφαλιστικών 
ταμείων από το μεγάλο κεφάλαιο, αφού με την μετατροπή τους σε επαγγελματικά θα μπορούν να              
επενδύουν μέχρι και το 90% των χρημάτων των εργαζομένων, σε μετοχές, ομολογίες εταιριών και έντοκα 
γραμμάτια. 
 

  Δηλαδή η χρηματοδότηση της επικουρικής ασφάλισης θα προέρχεται αποκλειστικά από εμάς τους        
ίδιους, γεγονός που θα επιφέρει νέες μεγάλες περικοπές στις ήδη πετσοκομμένες παροχές των               
συνταξιούχων συναδέλφων, αλλά και μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των εν ενεργεία συναδέλφων 
μέσω νέων αυξήσεων των εισφορών, δηλαδή νέων μειώσεων στο μισθό μας, με αντάλλαγμα ένα          
αμφισβητούμενο επίδομα φτώχειας στα βαθιά γεράματα.  
 

  Παράλληλα θα απολέσουμε και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, που καταβάλλαμε για επικουρική 
ασφάλιση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στόχος τους είναι να μας οδηγήσουν στην ιδιωτική ασφάλιση για 
όλες τις ασφαλιστικές, υγειονομικές και προνοιακές παροχές. 
 

   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή της για την μετατροπή της 
επικουρικής ασφάλισης σε επαγγελματική, προτάσσοντας τη θέση μας για τη διατήρηση και ενίσχυση του 
χαρακτήρα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους, με ευθύνη και                   
χρηματοδότηση των συντάξεων και των παροχών από το κράτος και παράλληλη κάλυψη όλων των         
απωλειών, με τη φορολογία των τραπεζιτών, των βιομηχάνων των εφοπλιστών και των                            
μεγαλοεπιχειρηματιών, που αποτελούν τους πραγματικούς υπεύθυνους και για την κατάρρευση του        
ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, γιατί στις τσέπες τους κατέληξαν τα χρηματικά ποσά, που              
μεταφράζονται σε ελλείμματα των αποθεματικών για τις κοινωνικές παροχές. 
  

  Καλέσαμε το προεδρείο, τις υπόλοιπες παρατάξεις και τα πρωτοβάθμια σωματεία σε αγώνα με συνεχόμενες 
κινητοποιήσεις και κοινή δράση των πυροσβεστών με όλους τους εργαζόμενους, για να εμποδίσουμε τη 
διάλυση του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, τονίζοντας παράλληλα και τη μεγάλη     
ευθύνη που φέρουν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, απέναντι σε όλους τους συναδέλφους.  
 

  Κατά τις τοποθετήσεις τους, τα μέλη του προεδρείου της Ομοσπονδίας και των περισσότερων            
προεδρείων των πρωτοβάθμιων ενώσεων, δεν παρουσίασαν καμία θέση και καμία πρόταση για              
αγωνιστικές διεκδικήσεις, παρά μόνο επέμεναν στην ενημέρωση των συναδέλφων, αποκλειστικά και μόνο 
για το περιεχόμενο των αναλογιστικών μελετών της ιδιωτικής εταιρίας. 
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  Καταδεικνύεται λοιπόν, ότι παρά το γεγονός ότι στα λόγια υπάρχει αντικυβερνητική - αντιτροϊκανή       
ρητορική από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και τις περισσότερες ενώσεις, στην πράξη όμως τείνουν να 
υιοθετήσουν τις πολιτικές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ασφαλιστικό.  
   

  Τελικά αποφασίστηκε η διεξαγωγή έκτακτου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας στις αρχές του Δεκέμβρη,    
προκειμένου να αποφασιστεί εάν η επικουρική μας ασφάλιση θα μετατραπεί σε επαγγελματική ή θα      
συνεχίσει να παραμένει με κρατική υπόσταση.   
 

  Επίσης, συνεχίστηκε η αποπροσανατολιστική τακτική των «υποτιθέμενων διεκδικήσεων» μέσω νέων    
δικαστικών αγωγών, για το κομμάτι των αναδρομικών μισθολογικών απωλειών μας που αρνείται να       
καταβάλει η κυβέρνηση, μη εφαρμόζοντας την απόφαση του Σ.τ.Ε. στο σύνολό της.  
 

  Οι συγκεκριμένες επιλογές των συνδικαλιστικών ηγεσιών, παραβλέπουν το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν 
των δικαστικών υποθέσεων των υπαλλήλων του Π.Σ. όλα τα προηγούμενα χρόνια, κρίθηκαν αρνητικές και 
απορρίφθηκαν.  
 

  Σε ότι αφορά τα ελάχιστα τακτικά και αναδρομικά ποσά που εξαγγέλθηκαν ότι θα μας αποδοθούν μετά 
από την ελλιπή εφαρμογή της απόφασης του Σ.τ.Ε. είναι βέβαιο πως η κυβέρνηση θα λάβει ισοδύναμα    
μέτρα με νέες μεγάλες περικοπές στους μισθούς μας και μεγαλύτερο άνοιγμα της ψαλίδας υπέρ των       
υψηλόβαθμων αξιωματικών μέσω του νέου μισθολογίου των ενστόλων, που θα μας οδηγήσει σε χειρότερη 
οικονομική κατάσταση από τη σημερινή. 
  

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  
 

  Εν όψει του έκτακτου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας σας καλούμε να ενεργοποιηθείτε άμεσα και να        
πιέσετε τα προεδρεία των σωματείων και τους εκλεγμένους εκπροσώπους σας, να μην επιτρέψουν τη 
διάλυση της επικουρικής μας ασφάλισης και να συνταχθούν με το πλαίσιο αιτημάτων και διεκδικήσεων, 
που βάζει η Ε.Α.Κ.Π. 
 

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

Για την πλήρη ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τις παρεμβάσεις μας για την πορεία και την     
κατάσταση των επικουρικών μας ταμείων, έχει αναρτηθεί σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα της παράταξης. 
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