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ΑΘΗΝΑ 12 Απριλίου 2013                                                                         Προς: Όλους τους εργαζόμενους 
                                                                                                                                του Πυροσβεστικού Σώματος    
 

 «Για την νέα απόπειρα επιβολής της επαγγελματικής ασφάλισης στους υπαλλήλους του Π.Σ.» 
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
   Στις 4 - 4 - 2013 δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. Φ.51020/7334/157 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 786) απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης Καταστατικού του 
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών Ν.Π.Ι.Δ. 
(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. − Ν.Π.Ι.Δ.)». 
    

   Η συγκεκριμένη απόφαση, τροποποιεί το καταστατικό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης 
Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών που έχει συσταθεί από τις 4 - 9 - 2009, κατ 
εφαρμογή του αντιασφαλιστικού νόμου Ρέππα και άλλων ανάλογων νομοθετημάτων, στα πλαίσια της 
υλοποίησης των αντίστοιχων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
    

   Η ανωτέρω τροποποίηση στοχεύει να εντάξει ως μέλη του συγκεκριμένου ταμείου, όλους τους εν 
ενεργεία αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους, επιβαρύνοντας τους με νέες εισφορές 
για περίθαλψη και εφάπαξ, χωρίς την εγγύηση του κράτους. Επίσης χωρίς καμία διασφάλιση και προστασία 
των χρημάτων τους, από τις διαφόρων τύπων δαπάνες και «επενδυτικές στρατηγικές» που θα 
πραγματοποιεί το Διοικητικό του Συμβούλιο.   
   

    Ως τακτικές μηνιαίες εισφορές πέραν των εκτάκτων καθορίζονται ποσά από 30 μέχρι και 500 ευρώ κατ 
επιλογή ανά άτομο και το ποσό των 20 ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής. Τα ανωτέρω ποσά 
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. 
     

   Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει πως οι εντεταλμένοι προωθητές της διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης 
και στο χώρο των πυροσβεστών, συνεχίζουν απτόητοι τη δράση τους, στοχεύοντας αποκλειστικά στην 
επιβολή του ανταποδοτικού συστήματος ασφάλισης που προωθείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, 
παρά τις 2 αποτυχημένες προσπάθειες τους κατά το παρελθόν, εξαιτίας των άμεσων παρεμβάσεων της 
Ε.Α.Κ.Π. (βλέπε ανακοινώσεις 7 – 2 – 2008 και 8 – 12 – 2009 στην ιστοσελίδα της παράταξης). 
    

   Επίσης η συγκεκριμένη ενέργεια λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που τα αποθεματικά των επικουρικών 
μας ταμείων, έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες από τις διάφορες «επενδύσεις» που πραγματοποίησαν οι 
διοικήσεις τους, καθώς και από την πρόσφατη λεηλασία με τη μορφή του κουρέματος των αποθεματικών 
τους, ως αποτέλεσμα των διαχρονικών αντιασφαλιστικών πολιτικών επιλογών των κυβερνήσεων, κατ 
εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
    

   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα αντιδράσει άμεσα με όλες τις δυνάμεις της, για να 
αποτρέψει την νέα απόπειρα πλήρους ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης και της περίθαλψης.   
   

   Παράλληλα απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους, να παλέψουν για την απόκρουση της 
εφαρμογής του αντιασφαλιστικού εκτρώματος και με τη συσπείρωση και μαζική συμμετοχή με το ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνημα, να επιβάλλουν την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και εισφορών, 
καθώς και την επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, που χαρίστηκαν 
από τις εκάστοτε κυβερνήσεις στην πλουτοκρατία. 
 

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