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Η  διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ εύχεται 
στα μέλη της Ένωσής μας και 

όλους τους συνταξιούχους, τους εργαζό-
μενους καλή και αγωνιστική χρονιά.  

Με την πείρα του χρόνου που πέ-
ρασε, ο νέος χρόνος μπορεί 
να δώσει νέα ώθηση στον 
διεκδικητικό αγώνα, βάζο-
ντας μπροστά τις δικές μας 
ανάγκες και όχι τα κέρδη 
των λίγων. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ πανηγυρίζει πάνω στα 
συντρίμια των εργατικών λαϊ-
κών δικαιωμάτων. Στο παρα-
μύθι της "μεταμνημονιακής 
Ελλάδας" δεν καταργείται κανέ-
νας από τους εκατοντάδες μνη-
μονιακούς νόμους, που πτώ- 
χευσαν τον εργαζόμενο λαό. 

Κυβέρνηση και κόμματα 
της αντιπολίτευσης που υλο-
ποίησαν τις απαιτήσεις των βιομηχά-
νων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, 
της ΕΕ και του ΔΝΤ, για μια ακόμα φορά 
προσπαθούν να παραπλανήσουν, να 
εξαπατήσουν, με αντιπαραθέσεις που 
είναι ξένες προς τα συμφέροντά μας. 

Η μη περικοπή της «προσωπικής 
διαφοράς» μόνο για τους «παλιούς» 
συνταξιούχους και για όσο θα πιάνονται 
τα ματωμένα πλεονάσματα και θα 
«υπεραποδίδουν» οι υπόλοιπες αντια-
σφαλιστικές ανατροπές, είναι στάχτη 
στα μάτια των συνταξιούχων.  

Η μόνιμη καθήλωση του κατώτατου 
μισθού σε άθλια επίπεδα και η κατάρ-
γηση των συλλογικών διαπραγματεύσε-
ων δεν μπορούν να ξεπεραστούν με τα 
ψίχουλα και τις προεκλογικές υποσχέ-
σεις, που στοχεύουν στο μυαλό και την 
καρδιά της εργατικής τάξης.  

Ο κρατικός προϋπολογισμός και για 
το 2019 επιβεβαιώνει τη διαρκή επίθεση 
στα εργατικά δικαιώματα, με τη φορο-
ληστεία, τους πλειστηριασμούς, την υπο- 
βάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών και υπο- 
δομών, που οδηγούν στην εξαθλίωση.  

Για μας και τα παιδιά μας, τα δικαιώ- 
ματά μας δεν είναι περασμένα ξεχασμέ-
να! Η πάλη για την αναπλήρωση των 
απωλειών, η ικανοποίηση των σύγχρο-
νων λαϊκών αναγκών με αυξήσεις στους 

μισθούς, τις συντάξεις και τις 
κοινωνικές παροχές, ο αγώνας 
ενάντια στη συμμετοχή της 
χώρας μας στους ιμπεριαλι-
στικούς οργανισμούς και τον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, πρέπει 
να είναι αγώνας καθημερινός 
για τους εργαζόμενους και 
τους συνταξιούχους. 
    Δεν υπάρχει χώρος και   
χρόνος για νέες αυταπάτες.    
Η  εμπειρία όλων μας επιβεβαι-
ώνει τη γραμμή αντεπίθεσης 
και ρήξης με τα συμφέροντα 
των επιχειρηματικών ομίλων 
που  προτείνει  το  ΠΑΜΕ. 
    Η αρνητική και εκφυλιστική 

κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα 
με ευθύνη του  κυβερνητικού - εργοδο-
τικού συνδικαλισμού, αποτελεί μεγάλο 
εμπόδιο για τους εργαζόμενους. Αυτή η 
κατάσταση επείγει να αλλάξει. 

Με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα, 
με ακλόνητη πίστη στο δίκιο μας, δίνουμε 
ραντεβού στο δρόμο του αγώνα για την 
ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών 
αναγκών, για να δυναμώσει ο αγώνας 
απέναντι στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύ-
στημα, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλ-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο. 

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας της ΠΕΣ-ΝΑΤ θα γίνει      
Παρασκευή 18 Γενάρη 10:30 πμ  

στα γραφεία της Ένωσης 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΣ -ΝΑΤ ΓΙΑ ΤΟ 2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Καλούνται ΟΛΑ τα Μέλη της ΠΕΣ-ΝΑΤ να συμμετάσχουν 
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, με θέματα: 

 1. Απολογισμός Δράσης 2018 - Προγραμματισμός 2019 
 2. Οικονομικός  Ισολογισμός  2018 - Προϋπολογισμός 2019 
 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2018 
 4. Ψηφοφορίες για έγκριση ή μη των θεμάτων 1, 2, 3 

Μέρα σύγκλισης ορίζεται η Παρασκευή, 8 Μάρτη 2019,        
ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα του 2ου ορόφου στο Μέγαρο  

της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη  132,  Πειραιά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Επειδή κατά την 1η μέρα σύγκλισης είναι πρακτικά αδύνατο 
να επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, 
για την αποφυγή ταλαιπωρίας των Μελών επισημαίνουμε  
ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 

Παρασκευή, 15 Μάρτη 2019, ώρα 10:30 π.μ.,                         

στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. 

Για το Δ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Ο Πρόεδρος Βρανάς Γιώργος - Ο Γ.Γ. Ζαφειρούδης Δημήτρης 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Κατάργηση του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και 
όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. 

 Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να οριστεί η 
κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ, από τα 360 που είναι σήμερα. 

 Όχι στη μείωση του αφορολόγητου και στην περικοπή των 
οικογενειακών επιδομάτων, του ΕΚΑΣ, των συντάξεων χηρείας. 

 Άμεση απόδοση των Δώρων. 

 Ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων.  

 Δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους, κατάργη-
ση - απαγόρευση κάθε εμπορευματοποίησης.  

 Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, από το αντισυνταξιουχικό - 
αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις. 

 Να αποδοθούν άμεσα, χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προ -
απαιτούμενα, όσα ακόμα η κυβέρνηση αυθαίρετα παρακρατεί  
σε κύριες - επικουρικές συντάξεις. Να εφαρμοστούν τώρα 
όλες οι δικαστικές αποφάσεις που προβλέπουν επιστροφές 
σε όλους τους συνταξιούχους. 



 

Π αρουσιάζοντας με διθυραμβικούς τόνους την ψήφιση της 
διάταξης για μη εφαρμογή της περικοπής της «προσωπικής 

διαφοράς», περικοπή που η ίδια νομοθέτησε το 2017, η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επιχειρεί να κλείσει το 2018 και να μπει στο 2019 
συγκαλύπτοντας την αντιασφαλιστική επίθεση που κλιμάκωσε στα 4 
χρόνια της διακυβέρνησής της, ακριβώς στα χνάρια του αντιλαϊκού 

έργου των προκατόχων της. 

Πολύ περισσότερο, επιχειρεί να στήσει κάλπικες διαχωριστικές 
γραμμές με άλλα αστικά κόμματα, με τη ΝΔ και με άλλες δυνάμεις που 
προβάλλουν ανοιχτά το αντιδραστικό μοντέλο των «3 πυλώνων», της 
μετατροπής της επικουρικής ασφάλισης σε αμιγώς ιδιωτική κ.ο.κ., 
όταν είναι οι ίδιες οι αντιασφαλιστικές ανατροπές που πρόσθεσε η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αυτές που δημιουργούν το κατάλληλο 
υπόβαθρο για να προχωρήσουν τα επόμενα χτυπήματα σε    
βάρος  της  Κοινωνικής  Ασφάλισης . 

Σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ισχυρίζεται η κυβερνητική προπα-
γάνδα περί «διάσωσης των συντάξεων», με τη διάταξη για τη μη κα-
τάργηση της «προσωπικής διαφοράς» μένει ανέγγιχτο όλο το αντια-
σφαλιστικό πλαίσιο: Επιβεβαιώθηκαν και παραμένουν σε ισχύ οι 
τεράστιες περικοπές που έχουν ήδη γίνει στις συντάξεις από τις 
κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, διατηρούνται οι τεράστιες 
μειώσεις στις νέες συντάξεις που φέρνει η εφαρμογή του νόμου 
Κατρούγκαλου, ενώ για τα επόμενα τέσσερα τουλάχιστον χρόνια 
οι συντάξεις θα παραμείνουν «στον πάγο», χωρίς να προβλέπεται 

ούτε ένα ευρώ αύξηση. 

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι το υπουργείο Εργασίας δεν 
ανάρτησε τα ποσά των «παλιών» συντάξεων για το Γενάρη του 2019, 
μετά τον επανυπολογισμό τους με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, ενώ 
το ΝΑΤ... δεν απαντά στα έγγραφα αιτήματα των σωματείων ΠΕΜΕΝ 
- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ. 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό το σε ποια βάση τεκμηριώνει η  
κυβέρνηση τη «μη αναγκαιότητα» της περικοπής της «προσωπικής 
διαφοράς»: Όπως αναφέρεται στην ίδια Αιτιολογική Έκθεση, «σήμε-
ρα μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων δημοσιονομικής προ-
σαρμογής (…) αποδείχθηκε πλήρως ότι η Ελλάδα έχει κατορθώσει να 
επιτύχει το δημοσιονομικό της στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα, 
στόχος που μπορεί πλέον να επιτευχθεί και χωρίς το μέτρο της    
απομείωσης της προσωπικής διαφοράς στο πλαίσιο του επανυπολο-

γισμού των συντάξεων…». 

Με μια κουβέντα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ομολογεί ξεδιά-
ντροπα πως πετυχαίνοντας τους δημοσιονομικούς στόχους και 
τα ματωμένα πλεονάσματα, που σήμερα… «δεν χρειάζεται» και η 
νέα περικοπή στις συντάξεις των παλιών συνταξιούχων. 

Όσο και αν τα κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν προκλητικά ότι… η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δεν έκανε μειώσεις στις συντάξεις (!), η 
πραγματικότητα τους διαψεύδει πανηγυρικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

Με την ψήφιση του 3ου μνημονίου, το καλοκαίρι του 2015, και τον 

νόμο 4336, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επέβαλε μια σειρά από περι-
κοπές στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Μεταξύ αυτών την αύξηση της 
παρακράτησης για τον κλάδο Υγείας στις κύριες (από 4% στο 
6%) και στις επικουρικές συντάξεις (από 0% σε 6%). 

Νομιμοποιώντας όλες τις προηγούμενες περικοπές και τις αυξή-

σεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που επιβλήθηκαν από τις 
κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, προχώρησε σε νέα αύξηση των ορίων 

ηλικίας συνταξιοδότησης σταδιακά και διαμόρφωσε το 67ο έτος 
ηλικίας ως το απαιτούμενο όριο, εγκλωβίζοντας σε επιπλέον χρόνια 

δουλειάς χιλιάδες εργαζόμενους που βρίσκονταν ένα βήμα πριν από 
τη συνταξιοδότηση. 

Εφαρμόζοντας διάταξη του 2ου μνημονίου, μείωσε κατά 20% τις 
κατώτερες συντάξεις σε όσους νέους συνταξιούχους δεν είχαν 
συμπληρώσει το 67ο έτος. 

Με το νόμο 4387, που ψήφισε το Μάη του 2016, τον οποίο εργα-
ζόμενοι και συνταξιούχοι εύστοχα αποκάλεσαν «νόμο - λαιμητόμο», 
επέβαλε νέο «τσεκούρι» σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους, 
που μόνο για την τετραετία 2016 - 2019 «υψώθηκε» στα 8,2 δισ. 
ευρώ. 

Μεταξύ των ανατροπών που επέβαλε ήταν και η σταδιακή  πλή-
ρης κατάργηση του ΕΚΑΣ. Μέσα στην πρώτη τετραετία της σταδι-

ακής μείωσής του, οι χαμηλοσυνταξιούχοι χάνουν 2,9 δισ. ευρώ… 

Ακόμα, με τον νόμο Κατρούγκαλου άρχισε η περικοπή των υφι-
στάμενων επικουρικών συντάξεων. Μόνο στη συγκεκριμένη τετρα-
ετία οι απώλειες υπολογίζονται στα 1,026 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, 
οι περικοπές στα μερίσματα των δημοσίων υπαλλήλων ανέρ-
χονται στα 832 εκατ. ευρώ, ενώ στους εργαζόμενους επιβλήθη-
κε πρόσθετη εισφορά για την επικουρική σύνταξη, η οποία μόνο 
μέσα στα πρώτα 4 χρόνια εφαρμογής της θα αφαιρέσει από τους 

μισθούς τους 1,251 δισ. ευρώ. 

Όσο για τους νέους συνταξιούχους, δηλαδή εκείνους που βγαί-
νουν στη σύνταξη μετά από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, 
σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η 
κυβέρνηση θα τους αφαιρέσει 689 εκατ. ευρώ μόλις την πρώτη 
τετραετία, εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, 
ενώ ακόμα 369 εκατ. ευρώ θα αφαιρέσει με την καρατόμηση των 
νέων συντάξεων χηρείας. 

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, ΣΕΒ και ΓΣΕΕ, μαζί με τμήματα του 
κεφαλαίου που δραστηριοποιούνται στην ιδιωτική ασφάλιση, ήδη 
«τροχίζουν τα μαχαίρια»  και  συγκλίνουν  στη  δημιουργία ενός  
«Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου», το οποίο θα απορροφήσει τις 

σημερινές επικουρικές συντάξεις. 

Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς όπως αποδείχτηκε 
ο πιο επιτήδειος εκτελεστής της αντιασφαλιστικής διαθήκης ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ, εφαρμόζοντας στο ακέραιο όλους τους αντιασφαλιστικούς 
νόμους που ψήφισαν μέχρι το 2014, με την κλιμάκωση της επίθεσης 
στην Κοινωνική Ασφάλιση είναι αυτός που «στρώνει» το δρόμο και 
για τις νέες αξιώσεις του κεφαλαίου σε βάρος εργαζομένων και ασφα-
λισμένων… 

ΛΕ ΥΚ ΩΜΑ   

για την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ                     
στους αγώνες των ναυτεργατών 

To Λεύκωμα «η πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ        
στους αγώνες των ναυτεργατών» διακινείται         

στα καράβια και στα                 
γραφεία της εφημερίδας  

«ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»                 

Κολοκοτρώνη 99, 3ος όρ. 
Το Λεύκωμα μπορεί να       

αποστέλλεται στη μόνιμη      
κατοικία των συναδέλφων          

στην επαρχία. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  210 - 4117578 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: 

Πίσω από τα πανηγύρια περνά στη νέα αντιασφαλιστική επίθεση! 



 

 4 Οκτώβρη: Συμμετοχή στην 
παναττική συγκέντρωση συντα-
ξιούχων και πορεία στο υπουρ-
γείο Εργασίας. 
11 Οκτώβρη:  Οργανωτική σύ-
σκεψη στην ΠΕΜΕΝ για την 
πανελλαδική απεργία. 
13 Οκτώβρη: Εκπροσώπηση 
στο 22ο συνέδριο της ομοσπον-
δίας συνταξιούχων του ΙΚΑ και 
χαιρετισμός. Συμμετοχή σε εκ-
δήλωση του ΚΚΕ για την επέτειο 
της απελευθέρωσης της Αθήνας 
από τις φασιστικές και κατοχι-
κές δυνάμεις. 
23 Οκτώβρη: Συμμετοχή στο 
αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο  
διαμαρτυρόμενοι για την συμμε-
τοχή της χώρας στους ιμπερια-
λιστικούς σχεδιασμούς ΝΑΤΟ 
και ΗΠΑ. 
25 Οκτώβρη: Συμμετοχή στην 
εκδήλωση για τα 100 χρόνια 
ΚΚΕ, με θέμα την πρωτοπόρα 
δράση των κομμουνιστών στους 
αγώνες των ναυτεργατών. 
1 Νοέμβρη: Συμμετοχή μαζί με 
το ΠΑΜΕ στη συγκέντρωση έξω 
από τα γραφεία της ΓΣΕΕ για να 
πιεστεί να πάρει απόφαση για 
πανελλαδική απεργία. 
2 Νοέμβρη: Έκδοση δελτίου 
τύπου για επιλεκτική επέμβαση 
του ΣΔΟΕ στα γραφεία 
της ΕΛΜΕ Πειραιά. 
8 Νοέμβρη: Έκδοση 
δελτίου τύπου – καταγ-
γελία για την προκλητι-
κή ενέργεια της ΓΣΕΕ 
να ζητήσει την παρουσία 
αστυνομικών δυνάμεων 
στα συνέδρια των Εργα-
τικών Κέντρων. 
12, 13, 14, 19 Νοέμβρη: Συμ- 
μετοχή μαζί με συναδέλφους 
συνταξιούχους του ΙΚΑ Πειραιά 
σε μαζικές συσκέψεις με συντα-
ξιούχους στην Καλλίπολη, τη 
Δραπετσώνα και τα ΚΑΠΗ  και 
πικετοφορία στους δρόμους του 
Πειραιά καλώντας στη συγκέ-
ντρωση 20/11. 
15 Νοέμβρη: Συμμετοχή σε 
συνεδρίαση της ΣΕΑ των Συ-
νεργαζόμενων Συνταξιουχικών 
Οργανώσεων για την οργάνωση 
της συγκέντρωσης 20/11. 
16, 17 Νοέμβρη: Κατάθεση 
στεφάνου και συμμετοχή στην 
πορεία στην αμερικανική πρε-
σβεία για την επέτειο της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου ενά-
ντια στην αμερικανοκίνητη στρα-
τιωτική δικτατορία. 

20 Νοέμβρη: Συμμετοχή στην 
πανελλαδική συγκέντρωση Αθή-
νας στην πλ. Κλαυθμώνος και 
πορεία στη βουλή, όπου αποδό-
θηκε υπόμνημα της ΣΕΑ με τα 
αιτήματα των συνταξιούχων. 
28 Νοέμβρη: Συμμετοχή στην 
περιφρούρηση της απεργίας με 
παρουσία στα κλιμάκια  και έξω 
από την πύλη του ΣΕΜΠΟ. 
3 Δεκέμβρη: Ανακοίνωση - 
καταγγελία με τα σωματεία ΠΕ-
ΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ για τον προϋπολογισμό 
2019 του ΝΑΤ, που είναι κομ-
μένος και ραμμένος στο νόμο - 
λαιμητόμο 4387/2016. 
12 Δεκέμβρη: Μετά από πρό-
σκληση παραβρεθήκαμε στην 
εκδήλωση που πραγματοποιεί 
κάθε χρόνο το σωματείο των 
μαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ καθώς 
και στην οργανωτική σύσκεψη 
της ΣΕΑ. 
15 Δεκέμβρη: Συμμετοχή στη 
μεγάλη πανελλαδική συγκέντρω-
ση και πορεία των συνταξιού-
χων στο μέγαρο Μαξίμου, όπου 
αντιπροσωπεία συναντήθηκε με 
τον οικονομικό διευθυντή του 
πρωθυπουργικού γραφείου, ο 
οποίος δεσμεύτηκε να κλείσει 
ραντεβού με τον πρωθυπουργό 

για μετά τις γιορτές.  
18 Δεκέμβρη: Με τα ταξικά 
ναυτεργατικά σωματεία παρέμ-
βαση στην αίθουσα όπου γινόταν 
το γενικό συμβούλιο της ΠΝΟ, 
που για άλλη μια φορά σημαδεύ-
τηκε νοθεία και εκφυλισμό. Το 
απόγευμα συμμετοχή στο συλλα-
λητήριο που οργάνωσε το ΠΑ-
ΜΕ και πορεία στη βουλή δια-
μαρτυρόμενοι για την ψήφιση 
του αντιλαϊκού κρατικού προϋ-
πολογισμού. 
19 Δεκέμβρη: Παράσταση στο 
υπεύθυνο ΠΕΔΥ στον πρώην 
Οίκο Ναύτου για την κατάργηση 
της προτεραιότητας για τους 
ναυτεργάτες. Σύμφωνα με δή-
λωσή του, αυτό είναι προσωρινό 
και οφείλεται στην λήξη των 
συμβάσεων των μισών γιατρών. 

Δραστηριότητες 3μήνου της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Στις πολιτικές που μαυρίζουν τη ζωή μας αντιτάσσουμε      
την ενότητά μας, με οργάνωση και αγώνα. 

Καθήκον όλων και καθενός ξεχωριστά το οργανωτικό δυνάμωμα 
του σωματείου μας, η εγγραφή νέων μελών στην ΠΕΣ-ΝΑΤ.             

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ  

Η κυβέρνηση «καλωσορίζει» το... 
«μεταμνημονιακό» 2019 με απολύσεις 

Τα κυβερνητικά φληναφήματα περί  
«εξασφάλισης της ευστάθειας του ΕΣΥ και της 
κανονικότητας στη λειτουργία των δημόσιων 
δομών, στις πληρωμές των εργαζομένων», περί 
«πρόσληψης χιλιάδων ατόμων, καταρρέουν 
μπροστά στην εκρηκτική και επικίνδυνη πραγ-
ματικότητα στα δημόσια νοσοκομεία.  

 Μέχρι το τέλος του 2018, 494 επικουρικοί    
γιατροί (331 στα δημόσια νοσοκομεία, 161 στα 
Κέντρα Υγείας) που έχουν συμπληρώσει διετία 
πρόκειται να απολυθούν.  

 Στη συνέχεια, μέσα στο 2019, πρόκειται να 
απολυθούν άλλοι 600 γιατροί μέσω ΕΣΠΑ, ενώ 
τους επόμενους μήνες συνταξιοδοτούνται 380 
γιατροί του ΕΣΥ.  

 Παράλληλα, περίπου 1.200 επικουρικοί εργα-
ζόμενοι άλλων ειδικοτήτων (νοσηλευτές, τεχνο-
λόγοι, διοικητικοί κ.λπ.) πρόκειται να απολυθούν 
στα τέλη Μάη, ενώ ενδιάμεσα συνεχίζονται οι 
απολύσεις εργαζομένων με διάφορες συμβάσεις 
εργασίας (καθαριότητα, τεχνικές υπηρεσίες κ.ά.). 

Ψέμα αποτελούν και οι κυβερνητικές αναφο-
ρές περί «εξασφάλισης της κανονικότητας στις 
πληρωμές». Η πραγματικότητα αποτυπώνεται 
στις απλήρωτες δεδουλευμένες εφημερίες     
μηνών για επικουρικούς σε πολλά νοσοκομεία 
της χώρας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν 
τους έχει καταβληθεί καν ο μισθός τους. 

Όσο για τους επικουρικούς που είχαν εντα-
χθεί σε ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση κάνει λόγο για πρό-
σθετο κονδύλι ΕΣΠΑ ύψους 20 εκατ. ευρώ, που 
θα δώσει 10μηνη παράταση θητείας.  

Ως «αντίβαρο», η κυβέρνηση προκηρύσσει 
θέσεις με ημερομηνία λήξης, κάνοντας σαφές ότι 
οι ελαστικές σχέσεις εργασίας θα διευρυνθούν, 
τα δικαιώματα και οι μισθοί των εργαζομένων θα 
παραμείνουν πετσοκομμένα, ο λαός θα λαμβά-
νει όλο και λιγότερες, όλο και χαμηλότερης ποιό-
τητας δημόσιες υπηρεσίες Υγείας. 

Το ίδιο αντιλαϊκό «έργο» βλέπουν και οι 
πρώην εργολαβικοί εργάτες στα νοσοκομεία, 
στις υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης, φύλαξης 
κ.α., για τους οποίους η κυβέρνηση «έδωσε την 
ευκαιρία» να συνάψουν ατομικές συμβάσεις με 
τις διοικήσεις των νοσοκομείων, για να τους ρίξει 
μετά από ένα - δύο χρόνια ξανά στον εφιάλτη 
της ανεργίας!  

Αντίστοιχα για τους εργαζόμενους μέσω  
ΟΑΕΔ, η παράταση της σύμβασης, που απο-
σπάστηκε κάτω από την πίεση των αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων, δεν εξασφαλίζει στους εργαζό-
μενους πλήρη δικαιώματα (π.χ. επίδομα τέκνων 
και μισθολογική εξέλιξη), ούτε βέβαια μόνιμη και 
σταθερή σχέση εργασίας. 

Οι μνημονιακοί νόμοι, δηλαδή, παραμένουν 
σε ισχύ στο ακέραιο, όπως και η προώθηση της 
αντιλαϊκής πολιτικής της εμπορευματοποίησης 
και του «εξορθολογισμού δαπανών», με γνώμο-
να τα συμφέροντα του κεφαλαίου. 

Απέναντι σ' αυτήν την κατάσταση, επι-
βάλλεται να ενταθεί ο αγώνας των υγειονομι-
κών μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους 
και το λαό, ενάντια στην πολιτική που υπηρετεί 
τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Να 
διεκδικήσουν την αξιοποίηση των παραγωγικών 
δυνατοτήτων της χώρας και των επιτευγμάτων 
της επιστήμης για τη δημιουργία ενός αποκλει-
στικά δημόσιου, δωρεάν συστήματος Υγείας, 
που θα καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες και θα εξα-
σφαλίζει μόνιμη εργασία με πλήρη δικαιώματα 
σε όλους τους εργαζόμενους. 



 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ  

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

Διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί! 

Με το σύνθημα «Διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί!» 
να κυριαρχεί, χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα 
διαδήλωσαν 15 Δεκέμβρη στο μεγάλο πανελλαδικό συλλα-
λητήριο στην Αθήνα ύστερα από το κάλεσμα των Συνερ-
γαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ΙΚΑ - OAEE 
- ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΣ/ΝΑΤ - 
ΠΣΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΠΕΤΟΜ/ΤΕΕ. 

Το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος και δυναμικά και μαχητικά πορεύτηκαν ως το Μέγαρο 
Μαξίμου, το οποίο δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν λόγω 
του αστυνομικού φραγμού. Αντιπροσωπεία τους συναντή-
θηκε με τον Γιώργο Τσίπρα, διευθυντή του Οικονομικού 
Γραφείου του πρωθυπουργού, κάνοντας ξεκάθαρη την 
απαίτησή τους:  

«Ούτε αναστολή, ούτε αναβολή,  

ο νόμος του Κατρούγκαλου να καταργηθεί!» 
Αυτή ήταν και η απάντηση των συνταξιούχων στους 

πανηγυρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι με το 
άρθρο 1 του νόμου για το ασφαλιστικό καταργούνται, τά-
χα, οι διατάξεις περί μειώσεων των συντάξεων, όταν αυτό 
προβλέπει απλά τη μη περικοπή της «προσωπικής 
διαφοράς» και μάλιστα μόνο για τους «παλιούς» -πριν το 
νόμο Κατρούγκαλου- συνταξιούχους, για όσο θα πιάνονται 
τα ματωμένα πλεονάσματα και θα «υπεραποδίδουν» οι 
υπόλοιπες αντιασφαλιστικές ανατροπές! 

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση απέρριπτε την τροπολο-
γία που κατέθεσε το ΚΚΕ, η οποία προβλέπει την ανα-
δρομική κατάργηση όλων των διατάξεων, τροπολογιών, 
νόμων και αποφάσεων που οδήγησαν σε περικοπές    
συντάξεων μέχρι σήμερα, τον καθορισμό του ύψους των 
συντάξεων χωρίς αυτές τις περικοπές και την κατάργηση 
του τρόπου υπολογισμού των  συντάξεων με βάση το νό-
μο-λαιμητόμο Κατρούγκαλου, τον καθορισμό του κατώτε-
ρου ορίου της σύνταξης στο 80% του κατώτερου μισθού 
των 751 ευρώ, την επαναφορά της 13ης και 14ης, κύριας 
και επικουρικής σύνταξης. Η κυβέρνηση δεν έκανε αποδε-
κτή ούτε την αποκατάσταση έστω των συντάξεων χηρείας. 

Η πρόκληση στο λαό συνεχίστηκε και με τον σκυλοκα-
βγά που στήθηκε ανάμεσα στον πρωθυπουργό Αλ. Τσί-
πρα και τον πρόεδρο της ΝΔ Κυρ. Μητσοτάκη, για το ποι-
ος μείωσε περισσότερο τις συντάξεις, ποιος επέβαλε τα 
πιο αντιλαϊκά μέτρα! 

Όσο κι αν προσπάθησαν όμως, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ταυτί-
στηκαν στο κύριο μέρος του νομοσχεδίου, το οποίο και 
υπερψήφισαν, δηλαδή την ενσωμάτωση Οδηγίας της ΕΕ 
για τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου δράσης των 
επιχειρήσεων της ιδιωτικής ασφάλισης. 

Παράλληλα, εκθείασαν όλοι μαζί την τροπολογία του 
υπουργείου Εργασίας η οποία προβλέπει την επιδότηση 
των ασφαλιστικών εισφορών των βιομηχάνων, των μεγα-
λοξενοδόχων, των εφοπλιστών, για εργαζόμενους έως 25 
ετών.  

Το ΚΚΕ καταψήφισε επί της αρχής το νομοσχέδιο, ενώ 
υπερψήφισε το άρθρο 1. 

Ο χαιρετισμός του Προέδρου της 

ΠΕΣ-ΝΑΤ, Γιώργου Βρανά, στη       
συγκέντρωση των συνταξιούχων 
Χαιρετίζουμε την μεγαλειώδη σημερινή συγκέντρωσή μας 

που αποτελεί τερματικό σταθμό και ταυτόχρονα αφετηρία 
στον μαραθώνιο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των   
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων σε όλη τη 
χώρα. 

Χαιρετίζουμε όλους εσάς τους συναδέλφους και τις συνα-
δέλφισες, που όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχατε στους αγώ-
νες για να μπει φραγμός στα μέτρα που συνεχώς έρχονται σε 
βάρος μας, για την υπεράσπιση και διεκδίκηση των δίκαιων 
αιτημάτων μας. 

Καλούμε όλους εκείνους τους συνάδελφους που σήμερα 
δεν είναι εδώ, να ξεπεράσουν τον φόβο, την αδιαφορία, την 
καταστρεπτική λογική του τίποτα δεν γίνεται και να βγουν στο 
δρόμο του αγώνα, όπου κρίνεται το δίκιο.  

Οι συγκεντρώσεις και οι αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις 
ήταν αυτές που ανάγκασαν την κυβέρνηση να προβληματίζε-
ται για την μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς και την 
υποχρέωσαν να αποδώσει στους δικαιούχους τις παράνομες 
παρακρατήσεις για την υγεία, όταν οι συμβιβασμένες ηγεσίες 
και τα ΜΜΕ έστελναν τους συνταξιούχους για αιτήσεις και 
δικαστήρια και βέβαια με το αζημίωτο. 

Καταδικάζουμε τις προκλητικές δηλώσεις της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι οι νόμοι και οι περικοπές, που εφαρμό-
στηκαν από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, 
έγιναν δήθεν για το δημόσιο συμφέρον!  

Η αλήθεια, όμως, πέρα από την κάλπικη και ψεύτικη αντι-
παράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση και τα παραμύθι-
α να αραδιάζουν, είναι ότι οι αποφάσεις που ψήφισαν και 
στηρίζουν έχουν στόχο την αύξηση των υπερκερδών του 

μεγάλου κεφαλαίου, των εφοπλιστών, των βιο-
μηχάνων, των τραπεζιτών. 

    Αποτελεί μεγάλη πρόκληση να παρακρατούν 
από τις πετσοκομένες συντάξεις περισσότερα 
ακόμη και από όσα προβλέπουν οι νόμοι που 
οι ίδιοι ψήφισαν και από πάνω να αρνούνται 
την επιστροφή όσων παράνομα άρπαξαν από 
τους συνταξιούχους! 

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσουν με τις 
δηλώσεις των να στέλνουν πελάτες λογιστικά και μεγαλο-
δικηγορικα γραφεία, που εκμεταλλεύονται και απομυζούν 
τις πενιχρές συντάξεις μας, όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργού 
ρητά δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμιά νομική υποχρέωση 
των κυβερνήσεων να συμμορφωθούν με τις δικαστικές 
αποφάσεις. 

Χρειάζεται μεγάλο θράσος από τη μια να δηλώνουν ότι 
δεν έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν τις δικαστικές αποφά-
σεις και από την άλλη να ωθούν τους συναδέλφους στα       
δικαστήρια… και τέτοιο θράσος περισσεύει στην κυβέρνηση        
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Απαιτούμε εδώ και τώρα την άμεση καταβολή σε όλους 
τους συνταξιούχους όλων των παρακρατηθέντων με τους 
μνημονικούς νόμους της σημερινής και των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων, κάνοντας υποχρεωτικά δεκτές τις απο-
φάσεις των δικαστηρίων ανεξάρτητα από αιτήσεις και    
δικαστήρια. 

Απορρίπτουμε την ψεύτικη προπαγάνδα της κυβέρνησης 
και των ΜΜΕ, που καλλιεργεί τον εφησυχασμό και τη μη 
συμμετοχή στους αγώνες. 

Να γίνει καθαρό σε όλους τους συνάδελφους ότι η καλύ-
τερη αίτηση για την μη παραγραφή των παράνομα παρακρα-
τηθέντων είναι η συμμετοχή στους αγώνες, που οργανώνο-
νται από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα. 

Με τον αγώνα και τη μαζική – μαχητική δράση μας, μπο-
ρούμε να ανατρέψουμε την εγκληματική πολιτική τους σε 
βάρος εμάς και των παιδιών μας, μπορούμε να διεκδικήσου-
με μια ζωή σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας. 

Σ’ αυτό τον δοκιμασμένο δρόμο του αγώνα για τα δικαιώ-
ματά μας, συνεχίζουμε πιο μαζικά - πιο αποφασιστικά μέχρι 
τη νίκη. Γειά σας. 

 


