ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ Δ.Σ
To Δ.Σ. της ΠΕΑΠΣ ξεκίνησε τη θητεία του με ιδιαίτερα οξυμένες και δύσκολες συνθήκες.
Ας θυμηθούμε:
-

Η δημιουργία του περιβόητου «πλεονάσματος» της συγκυβέρνησης ΝΔ –
ΠΑΣΟΚ από προϊόν λαϊκής αφαίμαξης εμφανίζεται ως αποτέλεσμα ανάπτυξης

-

και ευημερίας του λαού και ξεπέρασμα της κρίσης.
Η διαθεσιμότητα και οι απολύσεις, στο πλαίσιο της κινητικότητας στο δημόσιο
τομέα, συντέλεσαν στην κατάργηση κάθε έννοιας σταθερής και μόνιμης εργασίας,
στη

μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης στο δημόσιο τομέα, που

συμπαράσυρε ακόμη περισσότερο προς τα κάτω την κατάσταση των
-

εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα.
Η μαζική και δυσθεώρητη ανεργία συνεχίζει να μας παρουσιάζει στις πρώτες
ευρωπαϊκές θέσεις, ενώ η ανεργία των νέων και των γυναικών προσπερνά το

-

50%
Νέες ανατροπές και περικοπές στις συντάξεις και την Κοινωνική Ασφάλιση,
στήνονται από κυβέρνηση και τρόικα. Άλλοθι το «χρηματοδοτικό κενό» στα
οικονομικά των Ταμείων για νέα μέτρα, ενώ έχουν συμφωνήσει στη μείωση της
κρατικής χρηματοδότησης για το 2014 στα Ταμεία, τουλάχιστον κατά 1,8 δισ.
ευρώ, υπονομεύοντας παραπέρα την οικονομική τους επιβίωση. Ταυτόχρονα,
βιάζονται να χαρίσουν ακόμα 1 δισ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές ετησίως για

-

τους εργοδότες.
Εφαρμόζονται μέσα στο 2014 διατάξεις που ήδη έχουν ψηφιστεί, όπως η
δραστική περικοπή των εφάπαξ από 1/1/2014, παραπέρα μείωση των
συντάξεων, αφαίρεση του ΕΚΑΣ απ’ όσους χαμηλοσυνταξιούχους δεν έχουν
συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, και αιματηρή μείωση στις επικουρικές

-

κ.α
Το ύψος του εφάπαξ, θα εξαρτάται πλέον από την οικονομική κατάσταση του
Ταμείου, ακόμα και από τον αριθμό των δικαιούχων που συνταξιοδοτούνται κάθε
χρόνο και όχι από τις καταβληθείσες εισφορές. Ο «νέος» υπολογισμός του
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εφάπαξ οδηγεί μαθηματικά στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε
-

συνδυασμό με την παραπέρα μείωση των συντάξεων κύριων ή επικουρικών.
Αντιμετωπίζουμε ολοσχερή κατεδάφιση της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας
(Π.φ.Υ). Δραστική υποχρηματοδότηση των Κρατικών Νοσοκομείων, των Κέντρων
Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών ταμείων από την Κυβέρνηση. Ο νόμος
για την Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας οδηγεί σε παραπέρα περιορισμό των
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ που μέχρι σήμερα έχουν γλιτώσει από την
ισοπεδωτική πολιτική και το κόστος της υγείας μεταφέρεται στις άδειες τσέπες

-

μας με ωφελημένους και πάλι τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.
Ο νέος νόμος για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος στοχεύει
στην παραπέρα υποβάθμιση και συρρίκνωση του υπάρχοντος συστήματος
πυροπροστασίας

και

πυρασφάλειας

της

χώρας,

τη

διατήρηση

των

τριχοτομημένων εργασιακών σχέσεων, την επιβολή της ανταποδοτικότητας με
την

εμπορευματοποίηση

των

υφιστάμενων

υπηρεσιών,

επιβαρύνοντας

-

περαιτέρω το εισόδημα των εργαζόμενων.
Σε διεθνές επίπεδο παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα στη Συρία, Αίγυπτο, Ιράκ και

-

Σουδάν και η κυβέρνηση ακολουθεί πιστά τους σχεδιασμούς ΕΕ και ΝΑΤΟ.
Η κυβερνητική μεταβολή με ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ουδόλως επηρέασε προς το
θετικότερο τις θεσμοθετημένες μειώσεις των συντάξεων και μισθών ήδη από Ν.Δ
– ΠΑΣΟΚ, την προστασία της υγείας μας και τη νοσοκομειακή περίθαλψη, τα
δικαιώματά μας στην κοινωνική ασφάλιση και την εν γένει ζωή μας, αντιθέτως
πρόσθεσε στα ήδη ψηφισθέντα και νέες παρεμβάσεις αυξάνοντας το Φ.Π.Α σε
μια σειρά βασικά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, τις κρατήσεις ασθενείας σε
συντάξεις από το 4 σε 6% και 6% στις επικουρικές, επιμένει σε φορολογικό

-

σύστημα με εμμονή στην έμμεση φορολόγηση και όχι στην άμεση και κυρίως
εξαγγέλλοντας νέο ασφαλιστικό – λαιμητόμο στους ιδιώτες με όμοια εφαρμογή
και στο χώρο του Δημοσίου – ένστολων.

Το απερχόμενο Δ.Σ ομόφωνα αποφάσισε την ενεργή συμμετοχή της Ένωσής μας
στις διεκδικήσεις των εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και των
συνταξιούχων στο δικαίωμά μας στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην
2

επιστροφή των μισθών και των συντάξεων στα επίπεδα του 2009. Αποδέχεται ότι δεν
ευθύνεται στο παραμικρό για την οικονομική κατάσταση της χώρας μας και αρνείται
να επωμιστεί ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος τα βάρη που έφεραν οι μνημονιακές
υποχρεώσεις των κυβερνήσεων που τις ψήφισαν.
Στη λογική ότι και οι πυροσβέστες, αστυνομικοί, λιμενικοί και στρατιωτικοί είναι ένα
κομμάτι του λαού και όχι τίποτε ξεχωριστό και ιδιαίτερο και πως η πάλη για την
ανατροπή

των

κυβερνητικών

μέτρων

είναι

κοινή,

συγκροτήσαμε

μαζί

με

συναδέλφους μας απόστρατους των Ε.Δ., της αστυνομίας και του λιμενικού τη
Συντονιστική

Επιτροπή Αγώνα Αποστράτων

και

συμμετείχαμε σε κάθε

κινητοποίηση για την αντιμετώπιση αντιλαϊκών μέτρων, γιατί ακόμη και αν αυτά δεν
μας επηρέαζαν αρχικά, ήταν περισσότερο από βέβαιο ότι τα εφαρμοζόταν στη
συνέχεια και σε μας. Ήρθαμε σε επαφή με άλλους συνδικαλιστικούς χώρους
αποστράτων, κυρίως των Ε.Δ και στρατευτήκαμε από κοινού για να παλέψουμε για
τα δίκαια αιτήματά μας. Αποτέλεσμα της κοινής όσμωσης των προβλημάτων είναι και
η δημιουργία της Πρωτοβουλίας για την υποστήριξη του δικαιώματός μας στην
κοινωνική ασφάλιση που το κάλεσμά της αγκαλιάστηκε και συνυπογράφηκε
επώνυμα από δεκάδες στελέχη των Σ.Α και των Ε.Δ.
Σαν Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος δώσαμε μικρούς και
μεγάλους αγώνες για την υπεράσπιση των μελών μας. Η καταβολή του επιδόματος
μετεγκατάστασης των αποστράτων του 2011 μετά από αγώνα χρόνων, δεκάδες
ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, με παραστάσεις της Ένωσης σε φυσική και
πολιτική ηγεσία, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Υπουργείο Οικονομικών, και όπου
αλλού χρειάστηκε.
Βελτιώσαμε την πληροφόρηση των μελών μας με δεκάδες αναρτήσεις στο
διαδικτυακό μας χώρο. Υπεύθυνος για τη διαδικασία αυτή που με μεγάλες δυσκολίες
έγινε, ορίστηκα εγώ από το Δ.Σ. Χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις από τη λειτουργία του
διαδικτύου, μόνος μου χωρίς βοήθεια, πιστεύω ότι σας ενημέρωνα με υπευθυνότητα
και

αντικειμενικότητα,

χωρίς

να

εκθειάζω
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κυβερνητικές

πολιτικές

επιλογές,

καυτηριάζοντας αντιθέτως αυτές που βρισκόταν σε αντίθεση με τα συμφέροντά μας
και

δίνοντας

αγωνιστικό

περιεχόμενο

που

νομίζω

πρέπει

να

έχει

κάθε

συνδικαλιστικός χώρος. Επίσης προσπαθήσαμε οι κρατήσεις να γίνονται μέσω του
ταμείου μας της επικουρικής σύνταξης, πλην όμως η υπαγωγή του ΤΕΑΠΑΣΑ στο
ΕΤΕΑ και η μετέωρη ακόμη κατάσταση μετεξέλιξής του και ενσωμάτωσης, ανέβαλε τη
λύση αυτή που θα έβγαζε τους συναδέλφους από τον κόπο καταβολής της εισφοράς
σε τράπεζες ή στο ταμία μας στη Ένωση και θα βελτίωνε, κυρίως, την οικονομική
κατάσταση του ταμείου της Ένωσής μας.

Οι κυβερνήσεις της Ν.Δ και του ΠΑ.ΣΟ.Κ με όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους
που ψήφισαν συρρίκνωσαν το δικαίωμα της αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν
κοινωνικής ασφάλισης και άνοιξαν το δρόμο για την ιδιωτική ασφάλιση. Άλλωστε και
ο

αντιασφαλιστικός

νόμος

Ρέππα,

που

καθιέρωσε

τη

λειτουργία

των

Επαγγελματικών Ταμείων και τον οποίο επεκτείνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ,
προβλέπει ότι οι εταιρείες που θα διαχειρίζονται τα κεφάλαια των Επαγγελματικών
Ταμείων, θα μπορούν να επενδύουν μέχρι και το 95% των εισφορών που θα
παρακρατούν από τα μέλη του ταμείου.
Η αναλογιστική μελέτη που πραγματοποιήθηκε μετά από παραγγελία της
Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας

Ενώσεων

Υπαλλήλων

Πυροσβεστικού

Σώματος

(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ), προβλέπει ότι τα τεράστια προβλήματα που παρουσιάζουν σήμερα τα
επικουρικά ταμεία, θα καλυφθούν είτε μέσα από μεγάλες αυξήσεις εισφορών, μέχρι
και 66%, είτε με μειώσεις παροχών μέχρι και 34%. Δηλαδή το κόστος για την κάλυψη
των ελλειμμάτων θα το επιβαρυνθεί το προσωπικό με ότι αυτό συνεπάγεται για την
πορεία του ταμείου και τη δυνατότητα κάλυψης των ασφαλισμένων.
Οι απόστρατοι πυροσβέστες και γενικότερα το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας
δεν πρέπει να επιτρέψει να δρομολογηθούν όλα αυτά. Έχει υποχρέωση να
αντισταθεί. Να αναλογιστεί τι έχει πληρώσει μέχρι σήμερα, για το χρέος που το ίδιο
δεν δημιούργησε.
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Καμία ευθύνη δεν έχουν οι ασφαλισμένοι για τη σημερινή κατάσταση των Ταμείων.
Για τα ελλείμματα δεν φταίνε οι παροχές και οι συντάξεις όπως ισχυρίζονται η
κυβέρνηση και όλα τα κόμματα εκτός του Κ.Κ.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν λένε
λέξη για το τζογάρισμα των αποθεματικών στο χρηματιστήριο, για το κούρεμα από το
P.S.I. Και οι τότε κυβερνήσεις υπόσχονταν στους ασφαλισμένους ότι αυτά γίνονταν
για

τη

σωτηρία

των

Ταμείων

και

κατέληξαν

στην

χρεοκοπία.

Tο προσωπικό των Σ.Α και οι απόστρατοι θα πρέπει, επιτέλους, να πάψουν να
βλέπουν το τυρί και όχι τη φάκα. Να σκεφτούν πόσες φορές τους έταξαν οι
κυβερνήσεις της Ν.Δ και του ΠΑ.ΣΟ.Κ ότι θα εξαιρεθούν από τα μέτρα. Να θυμηθούν
ότι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έκανε το ίδιο όταν τους έταζε ότι θα εφαρμοστεί
η απόφαση του ΣτΕ για επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στα προ
περικοπών επίπεδα, ενώ στην πραγματικότητα έγιναν και μέλλει να επακολουθήσουν
και νέες μειώσεις.
Η λύση των προβλημάτων μας που είναι κοινά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και
συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που και αυτοί πλήττονται από την
αντιλαϊκή πολιτική, βρίσκεται στη συμπόρευση, στην ενότητα δράσης και αγώνα.
Θα πρέπει να αποκαλύψουν τα ψεύτικα διλήμματα που βάζει η κυβέρνηση ανάμεσα
στη σύσταση του επαγγελματικού ταμείου ή την ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α).
Και οι δύο επιλογές έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Μπαίνει ταφόπλακα στη αποκλειστικά
δημόσια και δωρεάν κοινωνική ασφάλιση και απαλλάσσεται οριστικά το κράτος από
τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις του για την κοινωνική ασφάλιση. Τα παιδιά μας δεν
πρέπει

να

ζήσουν

σε

μια

κοινωνία

χωρίς

δικαιώματα

και

παροχές.

Να μην επιτρέψουμε καμιά νέα περικοπή στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και να
απαιτήσουμε την αποκατάσταση τους στα επίπεδα του 2009, καθώς και την
επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Πλήρης εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ
με κατάργηση των νόμων Ν.3865/10 [άρθρ.11 - εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων
(ΕΑΣ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του αρθρ. 2 του Ν.4002/11και με την
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επιπλέον εισφορά του αρθρ. 2 παρ.14 εδ. α του ίδιου νόμου], Ν.3986/2011[κράτηση
φόρου και Ε.Α.Σ.],Ν.4024/2011[ μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.10 του αρθρ.1],Ν.4051/2012 [μείωση σύνταξης], Ν.4093/2012 [ μείωση
σύνταξης].
Να αγωνιστούμε για την επιστροφή όλων τα λεηλατημένων αποθεματικών των
ασφαλιστικών ταμείων και να διεκδικήσουμε να σταματήσει κάθε επιχειρηματική
δραστηριότητα

στους

τομείς

της

κοινωνικής

ασφάλισης

(επενδύσεις

στο

χρηματιστήριο κ.α.) που στόχο έχει να παραδίδει τα χρήματά μας στο μεγάλο
κεφάλαιο.
Είναι ώρα οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας μέσα από τις Ενώσεις μας να
βάλουμε εμπόδια στην εφαρμογή των μέτρων. Μαζική συμμετοχή μας στις
απεργιακές συγκεντρώσεις μαζί με τις οικογένειές μας, να διατρανώσουμε την
αντίθεσή μας και να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική.
Για το Δ.Σ
Ο Αντιπρόεδρος
Σάββας Θεοδωρής
Αρχιπύραρχος ε.α
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