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 ΑΘΗΝΑ 2 Ιουλίου 2013  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. & ΤΗΣ Ε.Α.Π.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
 

 Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  
  

  Στις 28–6–2013 με τη λήξη των εργασιών της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας μας, ακολούθησε σύσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αξιωματικών (Ε.Α.Π.Σ.), 
καθώς και ενημέρωση για την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης των 
εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.). Η ενημέρωση έγινε από τον πρόεδρο της Ε.Α.Π.Σ. που 
αποτελεί τον αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων του Π.Σ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αλλά 
και από συνάδελφο αξιωματικό που υπηρετεί σε οργανική μονάδα του συγκεκριμένου φορέα. 
  Από τις τοποθετήσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργάνων, καθώς 
και από την ενημέρωση που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, προέκυψαν τα εξής: 
 Μετά από 5 χρόνια εφαρμογής του αντιασφαλιστικού νόμου 3655/2008 (νόμος Πετραλιά), οι παρατάξεις 

της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και των Ανεξάρτητων Πυροσβεστών (απουσίασε από τη διαδικασία η παράταξη Πρώτα 
Πυροσβέστες), αλλά και το Δ.Σ. της Ε.Α.Π.Σ. παραδέχτηκαν τις δυσμενείς επιπτώσεις που επιφέρει στους 
εργαζόμενους, η συνένωση των επικουρικών μας ταμείων με τα αντίστοιχα της ΕΛ.ΑΣ.  
Δηλαδή τα συνδικαλιστικά όργανα και οι παρατάξεις που απέρριπταν συνεχώς τις προτάσεις της 
παράταξής μας, για σειρά ενεργειών και δυναμικών κινητοποιήσεων για την αποτροπή της επιβολής και 
του συγκεκριμένου νομοθετήματος και συνολικά της αντιασφαλιστικής πολιτικής των εκάστοτε 
κυβερνήσεων, δικαιώνουν με καθυστέρηση 5 ετών τις θέσεις και τις καταγγελίες της Ενωτικής 
Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών (βλέπε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. στην ενότητα «Δείτε όλες τις 
Ανακοινώσεις» το χρονικό των ανακοινώσεων και παρεμβάσεων  την 1η – 5η – 9η & 16η Μαρτίου 2008 ). 

 Χαρακτήρισαν επίσης ως «λαθεμένη πολιτική επιλογή» τη μεταφορά της εποπτείας του επικουρικού 
μας ταμείου, από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, παραβλέποντας το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ενέργεια αποτέλεσε 
αίτημά τους, όπως και αίτημα των συνδικαλιστικών ηγεσιών των αστυνομικών υπαλλήλων, με τους 
οποίους συμπορεύονται συντεχνιακά επί σειρά ετών και μαζί πανηγύρισαν για τη συγκεκριμένη 
εξέλιξη.  

 Αναδείχτηκε για πολλοστή φορά η τραγική οικονομική κατάσταση που βρίσκονται οι τομείς 
επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. συμπεριλαμβανομένων και των τομέων 
Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. των πυροσβεστικών υπαλλήλων, από τη διαχρονική λεηλασία που επέφεραν 
οι ταξικές κυβερνητικές πολιτικές επιλογές, με τις ευλογίες των ανώτατων υπηρεσιακών παραγόντων, 
αλλά και των ηγεσιών των συνδικαλιστικών οργάνων του Π.Σ. που υπηρέτησαν χρόνια τον κυβερνητικό 
συνδικαλισμό, στηρίζοντας την αντιασφαλιστική πολιτική. Όπως και των αντίστοιχων συνδικαλιστικών 
ηγεσιών των αστυνομικών, που μεθοδεύουν όλα αυτά τα χρόνια, την πλήρη απορρόφηση των 
επικουρικών τομέων ασφάλισης μας, από τους αντίστοιχους της ΕΛ.ΑΣ.  
Παράλληλα μέσω των εκπροσώπων τους απέκρυψαν διαχρονικά από τους εργαζόμενους, τους 
φυσικούς μετόχους δηλαδή, την πραγματική κατάσταση των ταμείων και τους κινδύνους για τα 
αποθεματικά τους. 
Ως συνέπεια των ανωτέρω επιλογών, ήταν οι τεράστιες απώλειες εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας 
τα χρήματα των εργαζομένων στο μεγάλο κεφάλαιο με τις διαφόρων τύπων «επενδύσεις» και πρόσφατα 
με το κούρεμα των αποθεματικών τους, οδηγώντας τα ταμεία σε επικείμενη κατάρρευση, με 
αποτέλεσμα να αναμένεται άμεσα: 
 Αύξηση των ορίων υποχρεωτικής ασφάλισης εναρμονισμένη στις διατάξεις του αντιασφαλιστικού 

νόμου 3865/2010 (νόμος Λοβέρδου), στους τομείς που χορηγούν επικουρική σύνταξη (για το Π.Σ. ο 
Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.), υποχρεώνοντας τους συναδέλφους σε μεγαλύτερη απόδοση εισφορών, ενώ σε 
περίπτωση που δεν καταβληθούν οι επιπλέον εισφορές, το μέρισμα θα αποδίδεται στο 65ο έτος της 
ηλικίας για όσους αποχώρησαν το 2011 και το 2012 και στο 67ο έτος, για όσους αποχωρούν από το 
έτος 2013 και μετά (βλέπε απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ιστοσελίδα της 
Ε.Α.Κ.Π.). 
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 Μείωση του εφάπαξ που αποδίδουν οι τομείς πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (για το Π.Σ. ο 
Τ.Π.Υ.Π.Σ.), στη βάση της ανταποδοτικότητας, έπειτα από την επικαιροποιημένη αναλογιστική μελέτη 
που θα διενεργηθεί από ιδιωτική εταιρεία, λόγω έλλειψης ανάλογων δυνατοτήτων από το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (βλέπε ενημερωτικό σημείωμα επιτελικής μονάδας του 
Υπουργείου στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.). Ανάλογη πρόταση έχει κατατεθεί και από τα προεδρεία 
της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. της Ε.Α.Π.Σ. και της Ένωσης Αποστράτων (βλέπε τη σχετική ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.).  

 Εκτιμήθηκε από τις άλλες παρατάξεις και την πλειοψηφία του Δ.Σ. της Ε.Α.Π.Σ. ότι για την υπάρχουσα 
οικονομική κατάσταση του ταμείου, ευθύνεται η δυσανάλογη εκπροσώπηση υπέρ των αστυνομικών, με 
υψηλόβαθμους αξιωματικούς κυρίως σε επιτελικές θέσεις και προτάθηκε πιθανή ανεξαρτητοποίηση των 
τομέων επικουρικής ασφάλισης του Π.Σ. ή συνεποπτεία σε διαφορετική περίπτωση.  

  Η τοποθέτηση και ανάλυση της Ε.Α.Κ.Π. εστίασε αρχικά στο γεγονός, ότι τις συνέπειες που απορρέουν και 
από τις αντιασφαλιστικές πολιτικές επιλογές, τις επωμίζονται στον ίδιο βαθμό και οι αστυνομικοί και οι 
πυροσβέστες, όπως όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας, με συνεχόμενο πετσόκομμα των αποδοχών τους και 
αύξηση των ορίων ασφάλισης και ηλικίας συνταξιοδότησης. Πρόσφατο καραμπινάτο παράδειγμα στους 
τομείς πρόνοιας των συναδέλφων αστυνομικών, αποτέλεσε η αύξηση ορίων ηλικίας για την απόδοση 
εφάπαξ στα 31 έτη για την πλειοψηφία των υπαλλήλων, όπως και η καρατόμηση του εφάπαξ έως 45%, ενώ 
αυξήθηκε και το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επί των ασφαλιστέων αποδοχών, για τους πριν το 1993 
ασφαλισμένους.  
  Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι σε όποια μορφή και αν διατηρηθεί το επικουρικό ταμείο με τα τεράστια 
ελλείμματα των αποθεματικών του, απαιτείτε η άμεση κάλυψη τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε 
διαφορετική περίπτωση είναι σίγουρο ότι θα επέλθει η οριστική διάλυσή του και οι εργαζόμενοι θα 
απολέσουν και τις στοιχειώδεις παροχές που έχουν απομείνει, αλλά και τα χρήματα που κατέβαλλαν. 
  Στη βάση αυτή και η σημερινή κυβέρνηση, επιχειρεί με τη βοήθεια συνδικαλιστικών και υπηρεσιακών 
παραγόντων, την μετατροπή των επικουρικών και γενικότερα των ασφαλιστικών ταμείων όλων των 
οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης της χώρας, σε ανταποδοτικούς μηχανισμούς με 
αποκλειστική χρηματοδότηση από εισφορές των εργαζομένων, απαλλάσσοντας και το κράτος και την 
εργοδοσία.  
 Όπως και την κάλυψη των ελλειμμάτων που θα προκύπτουν, με την επιβολή διαφόρων τύπων χαρατσιών 
με αυξήσεις σε παράβολα και παροχές υπηρεσιών, υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, επιβαρύνοντας και πάλι 
αποκλειστικά και συνολικά όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της χώρας. Ανάλογη 
πρόταση έχει κατατεθεί και για τη συγκεκριμένη επιλογή, από τα προεδρεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. της Ε.Α.Π.Σ. και 
της Ένωσης Αποστράτων (βλέπε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.). 
  Επίσης επισημάνθηκε πως οι συγκεκριμένες αντιδραστικές - αντεργατικές εξελίξεις και στο 
ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, δικαιώνουν απόλυτα την πάντα επίκαιρη θέση της Ενωτικής Αγωνιστικής 
Κίνησης Πυροσβεστών για την κοινωνική ασφάλιση, που προτάσσει: 
 Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων από το 1990 και μετά και κατά συνέπεια και των 

ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, με αντίστοιχη αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. 
 Την κατάκτηση πλήρης ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για όλους τους 

εργαζόμενους, με συντάξεις στο 80% των αποδοχών αφυπηρέτησης, αποδιδόμενων αποκλειστικά από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. 

 Την άμεση επαναφορά των επικουρικών ταμείων μας στην αρχική τους κατάσταση και τις 
απαιτούμενες  αλλαγές σε κεντρικό, οργανωτικό και διαχειριστικό επίπεδο. 

 Την κατάργηση όλων των περικοπών των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ μερισμάτων των 
εργαζομένων και την πλήρη απόδοσή τους στους δικαιούχους.  

Με απαραίτητες  προϋποθέσεις την επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των ασφαλιστικών 
ταμείων από το 1950 μέχρι σήμερα, την απαγόρευση των επενδύσεων των χρημάτων των εργαζομένων 
στον τζόγο χρηματοοικονομικών ομίλων, αλλά και τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου με συντελεστή 
45%, με παράλληλη κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών του. 
  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση έναρξη μαζικών αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων και κοινών αγώνων με συνδικάτα και φορείς του εργατοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού 
κινήματος και για τα τρέχοντα σημαντικά προβλήματα όπου συμπεριλαμβάνεται και η επικουρική 
ασφάλιση, όπως και η απόσυρση του αντιδραστικού νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση του Σώματος, 
αλλά κυρίως για την ανατροπή της πολιτικής που ευθύνεται για την ύπαρξή τους.  
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Για την Ε.Α.Κ.Π. η Εκτελεστική Γραμματεία  
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