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Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2016 
 

                                                                    Προς: Όλους τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα 

  

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
   

  Με ανακοινώσεις τους τις τελευταίες μέρες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυροσβεστών 

(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και η Ένωση Αξιωματικών (Ε.Α.Π.Σ.), καλούν τους συναδέλφους να συμμετέχουν 

στις κινητοποιήσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενάντια στους σχεδιασμούς που προωθούνται από την 

κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης. 
 

  Οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών μας οργάνων, χωρίς καμιά οργάνωση, συντονισμό και 

προετοιμασία, χωρίς περιοδείες στους χώρους δουλειάς, με σκοπό την ενημέρωση των 

συναδέλφων για την αναγκαιότητα του αγώνα με τη μαζική συμμετοχή τους, καλούν έτσι απλά 

τους συναδέλφους, στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιεί η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
  

  Αλήθεια, με ποιο πλαίσιο συμμετέχουν η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και η Ε.Α.Π.Σ. στις συγκεκριμένες 

κινητοποιήσεις; Με τον συμβιβασμό τους στη διατήρηση του ανταποδοτικού συστήματος της 

κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπει ο αντιασφαλιστικός νόμος Λοβέρδου – Κουτρουμάνη, όπως 

καταδεικνύεται μέσα από τις ανακοινώσεις τους, όταν αναφέρουν ότι καταργείται βίαια και άμεσα 

ο μεταβατικός χαρακτήρας του;  
 

  Με τη μετατροπή των επικουρικών μας ταμείων σε επαγγελματικά του αντιασφαλιστικού νόμου 

Ρέππα, που αποτελεί τον διακαή πόθο τους και γι αυτό άλλωστε εκλιπαρούσαν όλες τις 

κυβερνήσεις, κατά την τελευταία διετία;  
 

  Πως είναι δυνατόν να «παλεύουν,» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανακοίνωσή της η  

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων 

και από την άλλη να ζητάνε να εφαρμοστεί ο αντιασφαλιστικός νόμος Ρέππα, που απαλλάσσει το 

κράτος από τη χρηματοδότηση των ταμείων μας, με τη μετατροπή τους σε επαγγελματικά; 
 

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και της Ε.Α.Π.Σ. δεν είναι διατεθειμένες ούτε να 

οργανώσουν αγώνες, ούτε να συγκρουστούν με την πολιτική που καταργεί τα δικαιώματά μας.  
  

  Γι αυτό συμπαρατάσσονται με την πλειοψηφία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που μαζί με την πλειοψηφία της 

Γ.Σ.Ε.Ε. έχουν στηρίξει, ιδιαίτερα με τους «κοινωνικούς διαλόγους» τους, όλες τις προηγούμενες 

αντιασφαλιστικές και αντεργατικές επιθέσεις ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων. 
 

ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΗΓΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ 
 

  Η θέση των πυροσβεστών και των ένστολων υπαλλήλων, είναι με το ταξικό συνδικαλιστικό 

κίνημα, που ενώνει πραγματικά και δυναμώνει τη συμμαχία των εργαζομένων στο δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα, μαζί με όλους τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες και όλους τους 

ανθρώπους του μόχθου, ενάντια στη συμμαχία των αντιλαϊκών κυβερνήσεων με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τη μεγαλοεργοδοσία. 
 

  Το κίνημα που αγωνίζεται, απαιτώντας να πληρώσουν «τα σπασμένα» αυτοί που ευθύνονται και 

για την καταλήστευση των ασφαλιστικών ταμείων (βιομήχανοι, τραπεζίτες, εφοπλιστές, 

μεγαλέμποροι κ.λ.π.),  με τη φορολογία τους από το κράτος και όχι ξανά οι εργαζόμενοι και ο λαός. 
 

  Σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά στα συλλαλητήρια στις 23 Γενάρη και στις απεργιακές 

κινητοποιήσεις στις 4 Φλεβάρη, με τις δυνάμεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου σε όλη 

τη χώρα και στην Αθήνα με το μπλοκ και το πλαίσιο διεκδικήσεων της πρωτοβουλίας των 

αποστράτων. 
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  Διεκδικούμε την επιστροφή όλων των λεηλατημένων αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων 

και να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης. 
 

  Την αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων στα επίπεδα του 2009, καθώς και την επαναφορά 

του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. 
 

  Διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια και 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. 
  

  Παλεύουμε για να ακυρώσουμε στην πράξη, παλιούς και νέους αντιασφαλιστικούς και 

αντιλαϊκούς νόμους. 
 

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΚΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ 

ΚΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΚΕΡΔΗΘΟΥΝ ΞΑΝΑ 
  

 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 


