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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταθέτει στο προεδρείο του 17ου έκτακτου Συνεδρίου της 
Ομοσπονδίας, τη θέση και την πρότασή της για την αντιμετώπιση της επιβολής της ιδιωτικοποίησης της 
επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας των πυροσβεστών, που προκύπτουν εξαιτίας της εφαρμογής των 
αντιασφαλιστικών νόμων. 

   Μοναδική υποχρέωση του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου, πρέπει να είναι ο συνεχής 
αγώνας για την προάσπιση του δικαιώματος της αποκλειστικά δημόσιας δωρεάν κοινωνικής ασφάλισης 
και πρόνοιας. 

   Η Ομοσπονδία πρέπει να απορρίψει το εκβιαστικό δίλλημα της κυβέρνησης, για σύσταση 
επαγγελματικού ταμείου ή για παραμονή των επικουρικών μας ταμείων με κρατική υπόσταση, χωρίς να 
υπάρχει η απαιτούμενη κρατική χρηματοδότηση. 

   Η συγκεκριμένη ενέργεια της κυβέρνησης έχει στόχο να απαλλάξει το κράτος από τη χρηματοδότηση 
του συστήματος επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και να χαριστούν οι τεράστιες οφειλές του προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία, με τη συγκατάθεση μας.   

   Οι κυβερνητικές επιλογές θα μας οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στη χρεοκοπία της 
κοινωνικής ασφάλισης, που θα προέλθει από την πλήρη απαλλαγή του κράτους από τις βασικές υποχρεώσεις 
του προς τους εργαζόμενους. 
 
   Σας καλούμε να αγωνιστούμε για να εμποδίσουμε τη μετατροπή της επικουρικής μας ασφάλισης σε 
επαγγελματική, που θα επιφέρει νέα μεγάλα οικονομικά βάρη σε όλους μας, από τη βέβαιη αύξηση των 
ασφαλιστικών μας εισφορών μέσω των νέων μειώσεων στο μισθό μας, αλλά και από τη νέα μεγάλη μείωση στις 
ήδη υποβαθμισμένες κοινωνικές παροχές. Παράλληλα θα απολέσουμε και το μεγαλύτερο μέρος των 
χρημάτων, που καταβάλλαμε για επικουρική ασφάλιση όλα τα προηγούμενα χρόνια. 
 
  Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για τη διατήρηση και ενίσχυση του συστήματος της αποκλειστικά δημόσιας 
και δωρεάν κοινωνικής ασφάλισης με την πλήρη χρηματοδότηση του από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
που θα προέλθει από τη φορολόγηση όλων αυτών που καρπώθηκαν τα τεράστια ποσά των ελλειμμάτων 
των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. 
 
  Να μην επιτρέψουμε καμιά νέα περικοπή στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και να απαιτήσουμε την 
αποκατάστασή τους στα επίπεδα του 2009, καθώς και την επαναφορά και της 13ης και 14ης σύνταξης. 
 
  Να αγωνιστούμε για να επιστραφούν όλα τα λεηλατημένα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, εδώ 
και δεκαετίες και να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς της κοινωνικής 
ασφάλισης (επενδύσεις στο χρηματιστήριο κ.ο.κ.) που στόχο έχουν να παραδίδουν τα χρήματα των 
εργαζομένων στο μεγάλο κεφάλαιο. 
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