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ΠΑΤΡΑ    18 ΝΟΕΜΒΡΗ  2014                    ΠΡΟΣ: 1) Προεδρείο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Π.Σ.           

                                                                                      Περ/ρειας Δυτικής  Ελλάδας 

                                                                 Κοιν/ση:  1) Στα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας 
 

Θέμα: « Άμεση Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών ή έκτακτης συνεδρίασης διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου». 
 
   Συνάδελφοι, το Σάββατο στις 15 του Νοέμβρη στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε 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.  
  Τα μέλη του προεδρείου της Ομοσπονδίας και των περισσότερων προεδρείων των πρωτοβάθμιων ενώσεων, ενώ 
για προσχηματικούς λόγους εξαπολύουν μύδρους κατά της κυβέρνησης και της τρόικα,  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. Από την  συνολική τους 
στάση  καταδεικνύεται ότι τείνουν να υιοθετήσουν τις πολιτικές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το ασφαλιστικό. 
  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. 
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή της για την μετατροπή της επικουρικής 
ασφάλισης σε επαγγελματική, προτάσσοντας παράλληλα τη θέση της. Επίσης, κάλεσε 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, 
για την σημερινή κατάσταση των ταμείων. 
  Θέση της παράταξής μας είναι η 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 ( βλέπε αναλυτικά στην ιστοσελίδα eakp.gr). 
  Στην συνέχεια, με την ολοκλήρωση των εργασιών της συνδιάσκεψης 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. 
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας, ζητά από το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής 
Ελλάδας,  λόγω της σοβαρότητας του θέματος να συγκαλέσει άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ή 
έκτακτη συνεδρίαση διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να κατατεθούν προς συζήτηση και γνώση των 
συναδέλφων οι θέσεις των παρατάξεων σχετικά με την επικουρική ασφάλιση και πρόνοια των πυροσβεστών και κατ’ 
επέκταση για το μέλλον των Ταμείων μας. 
  Η Ε.Α.Κ.Π. 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. 
Τέλος, δηλώνει ότι κόντρα στις κυβερνητικές και ευρωενωσιακές κατευθύνσεις και επιταγές αλλά και στις μεθοδεύσεις του 
κυβερνητικού συνδικαλισμού, θα συνεχίσει την πάλη για να μην επιτραπεί η διάλυση της επικουρικής μας ασφάλισης και 
καλεί τους συναδέλφους να συνταχθούν με το πλαίσιο αιτημάτων και διεκδικήσεων της. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
.Το μέλος του Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας & Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
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