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                                                                                                                                ΑΘΗΝΑ 22 Φεβρουαρίου 2014  
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
 

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Στις 18 - 2 - 2014 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, έκτακτη 
συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και αντιπροσωπείας του 
αντίστοιχου Συμβουλίου της Ένωσης Αξιωματικών (Ε.Α.Π.Σ.), με τον Προϊστάμενο του Επιτελείου και 
υπηρεσιακούς παράγοντες που υπηρετούν στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των 
Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).  
 

  Το θέμα που απασχόλησε τη συγκεκριμένη συνάντηση, ήταν η συζήτηση και υποβολή προτάσεων για 
την οικονομική κατάσταση του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του 
επικουρικού μας ταμείου, με αφορμή το πρόσφατο προσχέδιο αναλογιστικής μελέτης που εκπονήθηκε από 
ιδιωτική εταιρία. 
  Από την ενημέρωση που ακολούθησε αναδείχτηκαν τα εξής:  
 

 Η οριακή κατάσταση που έχει περιέλθει ο συγκεκριμένος φορέας επικουρικής ασφάλισης, εξαιτίας 
του οικονομικού αδιεξόδου που μεταφράζεται με έλλειμμα ύψους 76 εκατομμυρίων ευρώ στην 
ευνοϊκότερη περίπτωση και πλέον των 138 εκατομμυρίων ευρώ στην δυσμενέστερη περίπτωση. 

 

 Το υπάρχον αποθεματικό του Τομέα στην Τράπεζα Ελλάδος που διαμορφώθηκε σε 14 εκατομμύρια 
ευρώ περίπου, από σχεδόν 42 εκατομμύρια ευρώ που ανέρχονταν προ της επιβολής του P.S.I. 
(κούρεμα των αποθεματικών), σε συνδυασμό με την τεράστια έλλειψη μόνιμου προσωπικού, τη 
συνεχόμενη ροή συνταξιοδοτήσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, και τους αρνητικούς 
συσχετισμούς στην αναλογία εν ενεργεία και συνταξιούχων ασφαλισμένων, καθιστά αδύνατη τη 
συνεχόμενη καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων. 

 

 Η επικείμενη εφαρμογή του υπολογισμού απόδοσης του εφάπαξ βοηθήματος από 1 - 1 - 2014,  
σύμφωνα με τη νέα τεχνική βάση του νόμου 4093/2012, που προδιαγράφει νέες τεράστιες οικονομικές 
απώλειες για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μετατρέποντας τη 
συγκεκριμένη προνοιακή παροχή σε «επίδομα αλληλεγγύης» στη βάση της ανταποδοτικότητας και για 
την πλειοψηφία των υπηρετούντων υπαλλήλων του Π.Σ. με ορατό πλέον και τον κίνδυνο της οριστικής 
κατάργησής της. 
Η συγκεκριμένη εξέλιξη, στον μοναδικό ασφαλιστικό φορέα των πυροσβεστικών υπαλλήλων που είχε 
μείνει αλώβητος μέχρι τώρα, επέρχεται έπειτα από ανάλογη εφαρμογή μειώσεων και στους υπόλοιπους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και συγκεκριμένα στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), το 
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), ενώ στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. επιβλήθηκε πρόσφατα η μεγαλύτερη 
απόδοση εισφορών λόγω αύξησης των ορίων υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και των ανώτατων 
ορίων ηλικίας καταβολής του μερίσματος.  

 

 Επιπλέον, οι συνολικές απώλειες στους δύο Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης Τ.Π.Υ.Π.Σ. και 
Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. ξεπερνούν τα 110 εκατομμύρια ευρώ έπειτα και από την επιβολή του P.S.I. ως αποτέλεσμα 
της διαχρονικής λεηλασίας των αποθεματικών τους, από την εφαρμογή των αντιασφαλιστικών 
πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

  Στη συνέχεια κατατέθηκαν προτάσεις από την πλευρά των υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να 
καλυφθούν τα τεράστια ελλείμματα των αποθεματικών και να μην ισχύσει ο υπολογισμός του εφάπαξ με 
την εφαρμογή της νέας τεχνικής βάσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θέτοντας τις 
εξής παραμέτρους:  
 

 Σύσταση νέου τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ, με δραστικές κλιμακούμενες μειώσεις στο ποσό 
του υπάρχοντος, ιδιαίτερα για τους μετά το 1993 πρωτοασφαλισμένους συναδέλφους.  
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 Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για το συγκεκριμένο τομέα, με δυνατότητα 
διεύρυνσης άνω του 20% του επιπέδου των υπαρχόντων για την πλειοψηφία των συναδέλφων, που 
μεταφράζεται σε νέα μείωση των μηνιαίων μισθολογικών μας αποδοχών. 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών κατήγγειλε καταρχήν την πλήρη έλλειψη ενημέρωσης από 
το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τις πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις στην επικουρική μας ασφάλιση.  
 

  Επίσης δηλώθηκε ξεκάθαρα και προς πάσα κατεύθυνση: 
 

 Η κάθετη αντίθεσή της παράταξης στις προτεινόμενες ρυθμίσεις, που προμηνύουν νέα οικονομική 
επιβάρυνση των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική 
κατάσταση και δεν αντέχουν άλλα βάρη στις πλάτες τους. 

 

 Η συνέχιση του αγώνα για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, με την κατάργηση όλων των 
αντιασφαλιστικών νόμων που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος, 
υλοποιώντας τις «νόμιμες επενδύσεις,» τις «αλλεπάλληλες υποτιμήσεις» και τα «κουρέματα» των 
αποθεματικών των ταμείων, δηλαδή των χρημάτων των εργαζομένων που καταβλήθηκαν 
υποχρεωτικά με ευθύνη του κράτους, προς όφελος των τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και 
επιχειρηματικών ομίλων. 

 

 Η διεκδίκηση για την πλήρη καταβολή όλων των ασφαλιστικών παροχών που είχε αναλάβει η 
πολιτεία απέναντι στους εργαζόμενους, με την επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των 
ασφαλιστικών ταμείων, την κάλυψη του συνόλου των ελλειμμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό με 
τη φορολογία των πραγματικών υπεύθυνων, δηλαδή του μεγάλου κεφαλαίου, με συντελεστή 45%, 
αύξηση των εργοδοτικών εισφορών και κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών.   

 

  Οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες – Πρώτα 
Πυροσβέστες), καθώς και οι εκπρόσωποι της Ε.Α.Π.Σ. συναίνεσαν πλήρως στη διαχείριση της 
υπάρχουσας κατάστασης, αποδεχόμενοι τις βασικές παραμέτρους που προτάθηκαν από τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες, για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και τη μείωση των εφάπαξ 
βοηθημάτων. 
 

  Η συγκεκριμένη στάση και επιλογή που θα προσθέσει νέες οικονομικές απώλειες στους εργαζόμενους 
του Π.Σ. έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά τη θέση της παράταξής μας, για το ρόλο που 
καλούνται να διαδραματίσουν οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστικοί φορείς και σχηματισμοί, με την αμέριστη 
βοήθειά τους στην επιβολή της εντεινόμενης αντεργατικής - αντιλαϊκής πολιτικής των εκάστοτε 
κυβερνήσεων.    
 

  Της πολιτικής που αθωώνει και εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτών που υπεξαίρεσαν τα χρήματα των 
εργαζομένων και αποτελούν τους πραγματικούς υπεύθυνους και για την κατάρρευση του ασφαλιστικού 
συστήματος της χώρας, δηλαδή τους Βιομήχανους, τους Τραπεζίτες, τους Εφοπλιστές και τους 
Μεγαλέμπορους.  
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών αποτελεί τον μοναδικό συνδικαλιστικό φορέα στο χώρο του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που ενημέρωσε και προειδοποιούσε ανελλιπώς όλα τα προηγούμενα χρόνια 
(βλέπε στην ιστοσελίδα της παράταξης) και για την επιχειρούμενη διάλυση των ασφαλιστικών μας 
ταμείων, καταγγέλλοντας παράλληλα τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.  
 

  Καταλυτική συμβολή στην επέλαση των αντιασφαλιστικών πολιτικών και στην υπάρχουσα τραγική 
κατάσταση της επικουρικής μας ασφάλισης, αποτέλεσε η απαράδεκτη στάση όλων των εκλεγμένων 
εκπροσώπων στα ταμεία που προέρχονται από τις παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού, με τη 
διαχρονική συγκάλυψη που προσέφεραν στην καταλήστευση της περιουσίας των εργαζομένων. 
 

  Εν όψει των κρίσιμων εξελίξεων που αναμένονται γενικότερα για τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό 
Σώμα σε όλα τα επίπεδα της εργασιακής και υπηρεσιακής τους υπόστασης, σας καλούμε να 
συσπειρωθείτε και να ενισχύσετε την Ε.Α.Κ.Π. ως αξιόπιστο μαχητικό πόλο που μπορεί να συμβάλλει σε 
συνδυασμό με τη δράση και τους αγώνες του εργατικού - λαϊκού κινήματος, στην ανατροπή της 
αντιλαϊκής πολιτικής που έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, στη φτώχεια, την 
ανέχεια και την εξαθλίωση. 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π.  
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