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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

«Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΝΩΣΙΑΚΕΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΝΟΙΑΣ». 

 
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

    Στις 26/11/2014 η παράταξή μας έγινε αποδέκτης σοβαρής καταγγελίας, η οποία σχετίζεται με 

απαράδεκτες και υπονομευτικές ενέργειες πρωτοβάθμιου σωματείου, μέσω των οποίων γίνεται 

προσπάθεια να φορτωθούν οι ευθύνες για την πορεία των  ταμείων μας, στους συνάδελφους.  

    Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Π.Σ. Ν. Κορινθίας σε συνεδρίαση του την 21/11/2014, 

αποφάσισε ότι όλα τα μελή της ένωσης μέχρι και την 30/11/2014, να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.105 

(σύμφωνα με προπαρασκευασμένο υπόδειγμα) όπου θα δηλώνουν υπεύθυνα εάν επιθυμούν η όχι την 

μετατροπή του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. και του Τ.Π.Υ.Π.Σ. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής 

ασφάλισης κατά τα οριζόμενα άρθρα 7 & 8 του Νόμου 3029/2002  (Επαγγελματικά Ταμεία Ασφάλισης).  

    Αξιοσημείωτο είναι ότι στο εν λόγω υπόδειγμα, της υπεύθυνης δήλωσης όπου απέστειλε το παραπάνω 

σωματείο σε Π.Υ. & Π.Κ.  της περιοχής, έκτος της δήλωσης του κάθε μέλους σχετικά με την επιθυμία του για 

Τ.Ε.Α, υπάρχει και η επιλογή της ένταξης των ταμείων μας στο Ε.Τ.Ε.Α., δηλαδή με απλά λόγια κινούμενοι στα 

βήματα της Ομοσπονδίας, καλούν τα μέλη τους να αποφασίσουν αν θα ταχτούν υπέρ της Σκύλλας ή της 

Χάρυβδης.  

Όσοι προβαίνουν σε τέτοιου είδους προτροπές, αναλαμβάνουν και τις ευθύνες τους έναντι όλων των 

συναδέλφων, εν ενεργεία και συνταξιούχων, για τις συνέπειες που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη επιλογή. 

     Και αυτή η ενέργεια επιβεβαιώνει πλήρως την παράταξή μας, για τον ρόλο που παίζει ο κυβερνητικός-

υποταγμένος- αβανταδόρικος συνδικαλισμός, ο οποίος επιχειρεί με όλα τα μέσα την παραπλάνηση και τον 

αποπροσανατολισμό των εργαζόμενων στο Π.Σ. με στόχο να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την 

μετατροπή των επικουρικών ασφαλιστικών μας ταμείων, σε επαγγελματικά του νόμου Ρέππα.  

    Καταγγέλλουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο αυτή και κάθε παρόμοια ενέργεια που στοχεύει στην 

υλοποίηση των διαχρονικών επιδιώξεων όλων των αντιλαϊκών κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και των επιχειρηματικών ομίλων, προκειμένου να απαλλαγούν το κράτος και οι μεγαλοεργοδότες από τη 

χρηματοδότηση του συστήματος επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και να χαριστούν οι τεράστιες οφειλές 

τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με τη συγκατάθεση των εργαζομένων.  

     Απαιτούμε από τους υπευθύνους, την άμεση απόσυρση των παραπάνω εγγράφων και από το 

προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  να πάρει θέση εδώ και τώρα.  

     Καλούμε όλους τους συναδέλφους να αντιταχτούν σε όσα μεθοδεύουν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες της 

Ε.Υ.Π.Σ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ όπως και των περισσοτέρων Ενώσεων αλλά και της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που σιγοντάρουν 

τις παραπάνω κυβερνητικές επιλογές,  να μην πέσουν στις παγίδες που τους στήνουν και να βρίσκονται σε 

διαρκή επαγρύπνηση.  

     Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, έχει εκφράσει την κάθετη αντίθεσή της για την 

μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης σε επαγγελματική, προτάσσοντας τη θέση της για τη 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 
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τσέπες τους κατέληξαν τα χρηματικά ποσά, που μεταφράζονται σε ελλείμματα των αποθεματικών για τις 

κοινωνικές παροχές. 

    Επιπρόσθετα, έχει καλέσει το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., 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. 

  Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε την πάλη για να μην επιτραπεί η διάλυση της επικουρικής μας ασφάλισης και 

καλούμε τους συναδέλφους εν όψει του έκτακτου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας να ενεργοποιηθούν άμεσα 

και να πιέσουν τα προεδρεία των σωματείων και τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους, να μην 

επιτρέψουν τη διάλυση της επικουρικής μας ασφάλισης και να συνταχθούν με το πλαίσιο αιτημάτων και 

διεκδικήσεων, που βάζει η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών. 

 

 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 

 

 

 


