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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Στις 1 και 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 17ο έκτακτο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, με   
κύριο θέμα από την πλευρά του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. τη λήψη απόφασης για το μέλλον των        
τομέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), σχετικά με τη 
μετατροπή τους σε επαγγελματικά ταμεία σύμφωνα με τον νόμο Ρέππα χωρίς κρατική χρηματοδότηση ή 
την παραμονή τους στο κράτος με ελάχιστη υποτυπώδη χρηματοδότηση, όπως επιδιώκεται και από τη 
σημερινή κυβέρνηση.  
 

  Για ακόμη μια φορά το προεδρείο της Ομοσπονδίας, δηλαδή οι παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, σε πλήρη αρμονία και αγαστή        
συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες - Αξιωματικούς του Α.Π.Σ. που υπηρετούν στο επικουρικό μας 
ταμείο, καθώς και με τους «γνωστούς» αναλογιστές, αναλυτές και μεγαλοστελέχη συμβουλευτικών           
εταιριών, επιχείρησαν να πείσουν το σύνολο των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Π.Σ. να                  
απεμπολήσουν το δικαίωμα στη δημόσια επικουρική ασφάλιση και πρόνοια και να συντελέσουν στην 
κατεδάφισή της με τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου ασφάλισης. 
 

  Οι αναλογιστικές μελέτες που παρουσίασαν ήταν «κομμένες» και «ραμμένες» στα μέτρα τους,                  
εξυπηρετώντας πλήρως το στόχο τους για τη μετατροπή των ταμείων μας σε επαγγελματικά (τη             
δυνατότητα αυτή των αναλογιστών άλλωστε, παραδέχτηκε ξεκάθαρα και ένας εκ των προσκεκλημένων     
κυβερνητικός οικονομολόγος και μέτοχος - στέλεχος πολυεθνικών εταιριών). Παράλληλα επιχείρησαν να 
«καθησυχάσουν» τους συναδέλφους, αναφέροντας ότι οι αυξήσεις εισφορών (δηλαδή οι νέες επικείμενες 
μειώσεις στο μισθό μας), καθώς και οι μειώσεις των προνοιακών παροχών, «δεν θα είναι και τόσο μεγάλες.» 
 

Κατά τις τοποθετήσεις τους τα μέλη της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών: 
 

 Αποκάλυψαν στο σύνολό τους τις συνέπειες των πολιτικών επιλογών των εκάστοτε κυβερνήσεων και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αμφισβητούν το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης και προωθούν την         
ιδιωτικοποίηση της, ρίχνοντας τα βάρη αποκλειστικά στις πλάτες των εργαζομένων.  

 

 Ανέδειξαν τις διαχρονικές ευθύνες των συνδικαλιστικών ηγεσιών της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και τόνισαν την           
αναγκαιότητα του συνεχή αγώνα των πυροσβεστών σε συνδυασμό με την κοινή δράση με το εργατικό 
λαϊκό κίνημα, για την προάσπιση του δικαιώματος της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, 
ως βασική υποχρέωση του κράτους προς τους εργαζόμενους.  

  

 Απαίτησαν από τους αντιπροσώπους του συνεδρίου να πάρουν απόφαση για άμεσες και δυναμικές     
ενέργειες, προκειμένου να εμποδίσουμε τη μετατροπή της επικουρικής μας ασφάλισης σε                      
επαγγελματική που θα επιφέρει νέα μεγάλα οικονομικά βάρη σε όλους μας, καθώς και τη λεγόμενη       
«εναλλακτική πρόταση» της κυβέρνησης για την παραμονή των επικουρικών μας ταμείων με κρατική 
υπόσταση, χωρίς την απαιτούμενη κρατική χρηματοδότηση. 

 

 Πρόταξαν ως μοναδική λύση, την ενίσχυση του χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης με τη μετατροπή 
της σε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν κοινωνική παροχή 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 με συντελεστή 45% των τραπεζικών και επιχειρηματικών ομίλων, που       
καρπώθηκαν τα χρηματικά ποσά που μεταφράζονται σε ελλείμματα των αποθεματικών σε όλα τα           
ασφαλιστικά ταμεία. 

 

  Χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, αποτέλεσε η 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ενός εκ των προσκεκλημένων με την ιδιότητα του οικονομολόγου - 
αναλογιστή και μεγαλομετόχου συμβουλευτικής εταιρίας, σε βάρος μέλους της Ε.Α.Κ.Π.  
 

  Η συγκεκριμένη επίθεση πραγματοποιήθηκε, όταν καταδείχτηκε πλήρως μέσα από τις θέσεις και τις        
αναλύσεις της Ε.Α.Κ.Π. η παραπλανητική και αποπροσανατολιστική πρακτική των προσκεκλημένων        
ομιλητών, ώστε να δικαιολογήσουν την επερχόμενη κατεδάφιση της επικουρικής μας ασφάλισης με τη     
μετατροπή της σε επαγγελματική, προς όφελος των συμφερόντων των τραπεζιτών και των μεγάλων       
μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων που υπηρετούν. 
 

  Το γεγονός αυτό, δείχνει ξεκάθαρα με πόσο σθένος οι εκπρόσωποι των εταιριών υπερασπίζονται τα   
συμφέροντά τους, ενάντια στους πυροσβέστες και πρέπει να αποτελέσει ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, 
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ώστε να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας και να υπερασπιστούμε με τον ίδιο ζήλο ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ. 
 

Σε ότι αφορά τις προτάσεις των υπολοίπων παρατάξεων: 
 

  Η παράταξη ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ κάλεσε αρχικά τα μέλη και τους φίλους της να ψηφίσουν «κατά συνείδηση» και 
συγκεκριμένα τους προέτρεψε να πράξουν «ότι τους φωτίσει ο Θεός.» 
 

    Στη συνέχεια πρότεινε την αναβολή της ψηφοφορίας και την πραγματοποίηση επίσκεψης στον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, τη 2η ημέρα του Συνεδρίου, προκειμένου να «πιεστεί ο               
Υπουργός» ώστε να δώσει τη συγκατάθεσή του για εξάμηνη παράταση, σχετικά με τη λήψη απόφασης για 
την τύχη των τομέων της επικουρικής μας ασφάλισης. Όταν καταψηφίστηκε η πρότασή της για αναβολή 
της ψηφοφορίας και επίσκεψη στο Υπουργείο, η παράταξη ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ αποχώρησε από την ψηφοφορία. 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ψήφισε τη συγκεκριμένη πρόταση, με μοναδικό στόχο να     
μετατρέψει τη συνάντηση με τον Υπουργό σε δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας, ενάντια στο σύνολο 
των αντιασφαλιστικών μέτρων που επιβάλλει η πολιτική της κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό είπε ναι στη 
συγκεκριμένη πρόταση και παράλληλα απέρριψε όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους της. 
 

  Η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών (Α.Ε.Π.Π.) κατέθεσε πρόταση που εστίασε στην            
«ιδιαιτερότητα της δουλειάς μας» έναντι των άλλων εργαζομένων και του λαού, συνεχίζοντας την τακτική 
της περιχαράκωσης και του διαχωρισμού των πυροσβεστών και των ενστόλων υπαλλήλων, μακριά από 
τους αγώνες του εργατικού - λαϊκού κινήματος, όπως επιδιώκουν και όλες οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις. 
 

  Ζήτησε κατάργηση ή τροποποίηση του άρθρου 220 του πρόσφατου αντιασφαλιστικού νόμου 4281/2014 
και εξάμηνη παράταση με στόχο τη δημιουργία «Ενιαίου Ασφαλιστικού Ταμείου Ένστολων Υπαλλήλων», 
υπό τον έλεγχο του δημοσίου, παραλείποντας να κάνει λόγο από πού θα βρεθούν οι πόροι για τη             
χρηματοδότηση του, όπως αναφέρει με σαφήνεια στην πρότασή της η Ε.Α.Κ.Π. Επίσης πουθενά στην 
πρόταση αυτή  δεν αναφέρεται ούτε μια λέξη για τις μορφές αγώνα, που πρέπει να πραγματοποιήσουν τα 
συνδικαλιστικά μας όργανα. Στη συνέχεια η Α.Ε.Π.Π. αποχώρησε από τη διαδικασία της ψηφοφορίας.  
 

  Για τη διαδικασία της ψηφοφορίας η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, κατέθεσε πρόταση που     
απέρριπτε το εκβιαστικό τελεσίγραφο της κυβέρνησης και του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για              
μετατροπή ή όχι των επικουρικών τομέων μας σε επαγγελματικά ταμεία, που στοχεύει και στις δυο       
περιπτώσεις να τσακίσει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των πυροσβεστών. 
 

  Πρότεινε στο Σώμα του Συνεδρίου να ψηφίσει ή την αντίσταση και την πάλη για αποκλειστικά δημόσια και 
δωρεάν κοινωνική ασφάλιση, σύμφωνα με τις παραμέτρους που θέτει η πρότασή της ή διαφορετικά η    
άλλη επιλογή θα είναι να σκύψουν οι πυροσβέστες το κεφάλι και να υποταχτούν στην πολιτική της           
κυβέρνησης για μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης σε επαγγελματική με αποκλειστικά δικές μας            
εισφορές, καθώς και την αποσάθρωσή της σε περίπτωση που παραμείνει στο κράτος με συνεχή                
υποχρηματοδότηση. Η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. απορρίφθηκε και η παράταξη αποχώρησε και δεν συμμετείχε 
στη διαδικασία της ψηφοφορίας. 
 

  Τελικά ψηφίστηκε από τους εναπομείναντες - συμμετέχοντες συνέδρους η επιλογή που πρότεινε το 
προεδρείο της Ομοσπονδίας (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ), για την μετατροπή των τομέων επικουρικής ασφάλισης των πυροσβεστών, 
σε επαγγελματικά ταμεία σύμφωνα με τον νόμο Ρέππα, με αποκλειστική χρηματοδότηση από τις τσέπες 
μας. Η διαδικασία έγινε με μυστική ψηφοφορία, κατά παράβαση του άρθρου 16 του καταστατικού της 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 

  Η επιλογή αυτή, που έγινε με τη συγκατάθεση των ίδιων των συνδικαλιστικών ηγεσιών, βάζει ταφόπλακα 
στο δικαίωμα των εργαζομένων για δημόσια επικουρική ασφάλιση και πρόνοια με την απαλλαγή του 
κράτους από τη συμμετοχή του στην κοινωνική ασφάλιση και θα επιφέρει άμεσα νέες μειώσεις στο μισθό μας 
από τις συνεχόμενες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και νέες μειώσεις στις ήδη                          
υποβαθμισμένες ασφαλιστικές παροχές. 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Με τη διαχρονική - συνειδητή στάση των εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισμού, το συνεχές   
τσάκισμα των κατακτήσεων και των εργασιακών μας δικαιωμάτων δεν έχει τελειωμό. Μοναδική διέξοδος 
για όλους μας είναι η αντίσταση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και η ενίσχυση του αγώνα και της 
προσπάθειας που καταβάλλει η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, για την ανατροπή των             
αρνητικών για τα συμφέροντα των εργαζομένων συσχετισμών, στο συνδικαλιστικό μας χώρο. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
 

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