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Με όχημα το portal  

nau tergat i k i . gr  

 Έλα σε επαφή με το 
ταξικό ναυτεργατικό 
κίνημα.  

 Ύψωσε φραγμό στο  
αντιλαϊκό τσουνάμι       
που σαρώνει όσα με 
ταξικούς αγώνες        
έχουν κατακτηθεί.  

 Σερφάρισε στην ιστορία 
του ναυτεργατικού        
κινήματος.  

 Οργανώσου για τη      
συνολική αναμέτρηση     
με τους εφοπΛηστές  
του πλούτου που       
παράγεις.  

ΠΡΟΩΡΑ «ΕΦΥΓΕ»  

Ο Π. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ 

Ένα μάχιμο μέλος της, τον 
Παντελή Μαυρογεώργη, αποχαι-
ρέτισε με οδύνη η ναυτεργατική 
οικογένεια στις 24 Φλεβάρη, που 
έχασε τη ζωή του μετά από      
σύντομη μάχη στην εντατική       
με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 
από τροχαίο ατύχημα στον         
Πειραιά. 

Γέννημα θρέμμα της Νικαριάς 
ο Παντελής από μικρός ακολού-
θησε τον δρόμο της θάλασσας 
και του αγώνα για τα δικαιώματα 
των ναυτεργατών και την κατάρ-
γηση της εκμετάλλευσης ανθρώ-
που από άνθρωπο. 

Οι διοικήσεις των σωματείων 
ΠΕΜΕΝ και ΠΕΣ-ΝΑΤ, στα οποία 
υπήρξε δραστήριο μέλος, εκφρά-
ζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια 
στους οικείους του, με την υπό-
σχεση για συνέχιση του αγώνα. 

Δράση για την Υγεία-Πρόνοια 

«Μ έρα δράσης για τις ανάγκες των λαϊκών οικογε-
νειών και τα δικαιώματα των εργαζομένων 

στην Υγεία και την Πρόνοια» αποτέλεσε η Τετάρτη 23 Μάη, 
με αγωνιστικές πρωτοβουλίες σωματείων του  χώρου και αιτή-
ματα:  
·  Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των 
ειδικοτήτων, όλων των κλάδων.  
·  Να πάψει η εργασιακή ομηρία των ελαστικά εργαζομέ-
νων και να δοθεί μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.  
·  Πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και ανάκτηση όλων των απωλειών σε 
μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα.  
·  Αποκλειστικά δημόσιο - δωρεάν σύστημα Υγείας.  
Καμιά πληρωμή από τους ασθενείς. 

 Σε πολλά δημόσια νοσοκομεία πραγματοποιήθηκαν συ-
γκεντρώσεις και πρωτοβουλίες, σε υλοποίηση απόφασης Σω-
ματείων Εργαζομένων για κοινή δράση ενάντια στα οξυμένα 
προβλήματα των νοσοκομείων, των υγειονομικών και των 
ασθενών. 

Τ η σκυτάλη για το ζωτικό αυτό πρόβλημα πήραν, με 
μαζική συγκέντρωση και πορεία στο υπουργείο Υγεί-

ας, 25 Μάη, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
ΙΚΑ - OAEE - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΣΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΣ/ΝΑΤ - 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, που σε ανακοίνωσή τους τονίζουν: 

«Απαιτούμε τώρα και αγωνιζόμαστε για δημόσιο      δω-
ρεάν καθολικό σύστημα Υγείας - Ιατροφαρμακευτικής Περί-
θαλψης. 
 Όχι στην ιδιωτικοποίηση. 
 Όχι στις περικοπές. 
 Όχι άλλα βάρη στις πλάτες των συνταξιούχων. 
 Όχι στην εμπορευματοποίηση της Υγείας. 

Άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. 
Άνοιγμα νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας - Ιατρείων του ΙΚΑ 
όπου έχουν κλείσει. 

Τα χρέη να τα πληρώσει η πλουτοκρατία. Δώστε λεφτά για 
την Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία». 

«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ» 
Παίζουν με τον πόνο των ασθενών  

Με τις ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, 
των ΑΝΕΛ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και 
του Ποταμιού ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής 
το νομοσχέδιο για τη «φαρμακευτική κάνναβη», που 
στρώνει το δρόμο στους «επενδυτές» για την παραγω-
γή κάνναβης. 

Το σχέδιο νόμου έχει τον τίτλο «Διατάξεις για την 
παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάννα-
βης», ενώ η συζήτηση του πλαισιώθηκε  από  διάφο-
ρες  «φωνές»  και «λαγούς» που τάχθηκαν υπέρ της 
απελευθέρωσης της κάνναβης για όλες τις χρήσεις. 

Το ΚΚΕ καταψήφισε το νομοσχέδιο και ζήτησε την 
απόσυρσή του, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που 
δημιουργούνται «που είναι κατά παραγγελία των επιχει-
ρηματικών ομίλων στο συγκεκριμένο κλάδο, βάζοντας 
μπροστά τους ίδιους τους ασθενείς». 

Σ ύμφωνα με το 
ΜΠΔΣ, το τσεκού-

ρωμα φτάνει στα 3,02 δισ. 
ευρώ. Από αυτά περί-

που 2,9 δισ. αφο- ρούν 
στις περικοπές κύριων 

συντάξεων, ενώ μέσω πε-
ρικοπών στις «προσω-

πικές διαφορές», στις  επι-
κουρικές συντάξεις προ-

βλέπονται περαιτέρω «εξοι-
κονομήσεις» ύψους 232 

εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. 
Επιπλέον, το «Μεσοπρό-

θεσμο Πλαίσιο» επιβεβαιώ-
νει το πάγωμα των κύριων 

συντάξεων (λόγω αύξησης 
ΑΕΠ, πληθωρισμού) για 

την περίοδο μέχρι και το 
2022. 

Εξάλλου, το «αναπτυ-
ξιακό σχέδιο» που παρου-

σίασε η κυβέρνηση και το 
οποίο έρχεται να «κου-

μπώσει» με το ΜΠΔΣ, 
«φόρα παρτίδα» τονίζει: 

«Από το 2025 και μετά, η 
κρατική χρηματοδότηση θα 

καλύπτει μόνο την εθνική 
σύνταξη (4,8% του ΑΕΠ) 

και δεν θα είναι απαραίτητη 
πρόσθετη χρηματοδότηση, 

δεδομένου ότι το έλλειμμα 
θα έχει εξαλειφθεί». 

Π αράλληλα, η μείωση 
του αφορολόγητου 

ορίου (από το 2020) 
έρχεται να δυναμώσει τη 
φοροληστεία με ποσά 
ύψους 1,9 δ δισ. ευρώ το 
χρόνο. 

Αποκαλύπτονται ακόμη 
οι διαστάσεις της κατα-
κρεούργησης 
των προνοιακών παρο-
χών που έχουν απομένει 
για την κάλυψη ζωτικών 
αναγκών λαϊκών νοικοκυ-
ριών. Από 1,2 δισ. που 
προ- βλέπονται, μέσω των 
φορέων Κοινωνικής Ασφά-
λισης για φέτος, το 2019 θα 
απομείνουν 634 εκατ. με 
περαιτέρω συμπίεση στα 
575 εκατ. το 2020 και για 
τη συνέχεια. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η διάλυση φτά-
νει στο 52%! 

Συνδυαστικά, οι δύο αυ-
τές παρεμβάσεις έρχονται 
να αφαι- ρέσουν λαϊκό ει-
σόδημα πάνω από 5 δισ. 
το χρόνο, από το 2020 και 
για κάθε χρόνο. 

Χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι τα πρωτογενή 
πλεονάσματα από 6,87 δισ. 
το 2018 απογειώνονται 
στα 11,04 δισ. το 2022. 

Αντιλαϊκό σφαγείο  
σε συντάξεις,  

αφορολόγητο, Πρόνοια 



 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ 
Η φετινή Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας συνήλθε, την Τετάρτη 28 Μάρτη 2018, σε μια περίοδο κατά 

την οποία κλιμακώνεται η αντιλαϊκή επίθεση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που στο στρατηγικό άξονα 
βρίσκει στήριξη και από τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου, σε μια περίοδο με ραγδαίες και σύνθετες εξελίξεις 
και με τα σύννεφα του πολέμου να πυκνώνουν πάνω από την ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσο-
γείου και του Αιγαίου, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, μέσα στο περιβάλλον όξυνσης των αντιθέσεων 
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ - ΡΩΣΙΑΣ - ΚΙΝΑΣ και των ενδοι-
μπεριαλιστικών ανταγωνισμών.  

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον η αντιλαϊκή επίθεση 
στο εσωτερικό της χώρας μας εκφράζεται με περικοπές 
σε μισθούς και σε συντάξεις, με την κατάργηση του    
δικαιώματος στην απεργία, με πλειστηριασμούς για τη 
λαϊκή κατοικία, με την ακόμα μεγαλύτερη μείωση στο 
αφορολόγητο κ.λπ. 

 Στην πράξη αποδεικνύεται πως η αντιλαϊκή πολιτι-
κή στο εσωτερικό της χώρας επεκτείνεται και στις διε-
θνείς σχέσεις. Η εξωτερική πολιτική έχει και αυτή το 
στίγμα της αστικής τάξης, των συμφερόντων των μεγά-
λων επιχειρηματικών ομίλων και των επιδιώξεων των ιμπεριαλιστικών ενώσεων και οργανισμών. Παράλληλα κυβέρ-
νηση και εργοδοσία κλιμακώνουν την επίθεσή τους και στο επίπεδο της οικονομίας, με νέα αντιλαϊκά μέτρα που υλο-
ποιούν ή είναι στην πρόθεσή τους να εφαρμόσουν. Με το κλείσιμο της 4

ης
 αξιολόγησης η κυβέρνηση είναι αποφασι-

σμένη να προχωρήσει στην ολοκλήρωση 88 νέων αντιλαϊκών προαπαιτούμενων μέτρων.  

Με αίσθημα ευθύνης και κριτήριο τα ταξικά συμφέροντα των συνταξιούχων η Γενική Συνέλευση ενέκρινε 
τον απολογισμό δράσης της Διοίκησης για το 2017, τον προγραμματισμό δράσης για το 2018, τον οικονομικό 
ισολογισμό 2017 και προϋπολογισμό 2018 και εξέδωσε τρία ψηφίσματα, τα οποία παραθέτουμε. 

Η Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΣ-ΝΑΤ, που έγινε 
την Τετάρτη 28 Μάρτη 2018, αφού άκουσε τον απολογισμό 
και προγραμματισμό δράσης του ΔΣ τις ομιλίες των συνα-
δέλφων με οργή και αγανάκτηση διαπιστώνει ότι και η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει την ίδια αντιλαϊκή αντισυ-
νταξιουχική πολιτική με τις προηγούμενες κυβερνήσεις του 
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. 

Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής επιβεβαιώνει τον αδί-
στακτο χαρακτήρα της κυβέρνησης που είναι προς όφελος 
του Ελληνικού και ξένου κεφαλαίου, της ΕΕ του ΔΝΤ και σε 
βάρος των συνταξιούχων και όλου του ελληνικού λαού. 

Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της για κατάργηση 
των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο συνεχίζει να ε-
φαρμόζει τις αποφάσεις των προηγουμένων κυβερνήσεων 
με (Περικοπές  συντάξεων στις κύριες και επικουρικές) αλλά 
ετοιμάζεται να εφαρμόσει με βάση τον ν 4387/16 και νέα 
μέτρα όπως η περικοπή της προσωπικής διαφοράς, η μείω-
ση του αφορολόγητου, η εξαφάνιση του ΕΚΑΣ που θα 
έχουν οδυνηρές συνέπειες για όλους μας. 

Εκφράζουμε την αντίθεση μας στον επανυπολογισμό 
των συντάξεων μας, τις περικοπές, την κατάργηση της προ-
σωπικής διαφοράς, την αλλαγή των προϋποθέσεων συντα-
ξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου, χηρείας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
Κατάργηση του νόμου 4387/16 αλλά και όλου του νομοθε-
τικού πλαισίου που κατακρεουργεί τις κύριες και επικουρικές 
συντάξεις μας. 
Επαναχορήγηση της 13

ης
 και 14

ης
 σύνταξης.  

Αποκλειστικά δημόσια καθολική και δωρεάν υγεία. 
Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ναυτολό-
γηση σε όλα τα πλοία ναυτεργατών με πλήρη ασφαλιστικά 
δικαιώματα. 

Καλούμε τους συνταξιούχος και εργαζόμενους σε 
οργάνωση και αγώνα με διεκδικητικό πλαίσιο την α-
σφάλιση, την φορολογία, ενάντια στους πλειστηρια-
σμούς. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Καταδικάζει την αντιλαϊκή πολιτική  

και καλεί σε οργάνωση και αγώνα 

ΨΗΦΙΣΜΑ ενάντια στους  
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 

Η Γ.Σ των μελών της ΠΕΣ-ΝΑΤ που έγινε στις 28 του Μάρτη 
στον Πειραιά εκφράζει έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις σε 
Βαλκάνια, Μ Ανατολή, Ελληνοτουρκικά και Κυπριακό. 

Στην περιοχή μας ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ κάνουν επικίνδυνα 
σχέδια για να βγουν ενισχυμένοι στον ανταγωνισμό με άλλες 
δυνάμεις, όπως η Κίνα, η Ρωσία. Σχεδιάζεται διαμελισμός 
κρατών όπως η Συρία. Εντείνεται η προσπάθεια προώθησης 
διχοτομικής λύσης στην Κύπρο, παράλληλα δυναμώνει η αμ-
φισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας από την 
Τουρκία στο Αιγαίο. Διευρύνεται η επίθεση κατά του Παλαιστι-
νιακού λαού από το   κράτος δολοφόνο το Ισραήλ. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συμμετέχει στους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς .Με την σημαία της γεωστρατηγικής 
αναβάθμισης επεκτείνει τις αμερικανονατοικές βάσεις σε Σού-
δα και Αλεξανδρούπολη. Η συμμέτοχη της Ελλάδας σε ΝΑΤΟ - 
ΕΕ δεν είναι παράγοντας ασφάλειας για τον Ελληνικό λαό. 
Αποδεικνύεται από την Τουρκική επιθετικότητα, την θεωρία 
των «γκρίζων ζωνών» την στιγμή που το  ΝΑΤΟ δεν αναγνωρί-
ζει θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο το θεωρεί ενιαίο επιχειρησια-
κό χώρο 

Τα Ευρωατλαντικά σχέδια είναι που αναζωπυρώνουν το 
ζήτημα με την ΠΓΔΜ. Θέλουν να εντάξουν τα Δ. Βαλκάνια στο 
ΝΑΤΟ. Επιχειρούν να παραπλανήσουν με την ονοματολογία, 
συγκαλύπτοντας τα πραγματικά προβλήματα που είναι η διεύ-
ρυνση του ΝΑΤΟ και ο αλυτρωτισμός. 

Στην βάση αυτών των ανησυχιών εκφράζουμε την εναντίω-
ση μας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ξαναμοιράσματος του  κό-
σμου, την διαίρεση των λαών. 

Απαιτούμε: 

 Καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους επικίνδυνους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς.  

 Να κλείσουν οι βάσεις της Σούδας και όλες οι ξένες βά-
σεις στην Ελλάδα. 

 Να επιστρέψουν οι Ελληνες στρατιωτικοί που συμμετέ-
χουν σε αποστολές από το εξωτερικό. 

 Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ. 



 

O ι προϋποθέσεις για την 
απόκτηση ασφαλιστικής 

ικανότητας και άρα ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης για 
την περίοδο 1/3/2018 - 
28/2/2019, ορίζονται με τρο-
πολογία που κατατέθηκε 14/3 
στη Βουλή. 

Ειδικότερα, στους μισθωτούς 
η ασφαλιστική ικανότητα χορη-
γείται εφόσον ο ασφαλισμένος 
μισθωτός έχει πραγματοποιή-
σει 50 ημέρες ασφάλισης, ενώ 
όταν πρόκειται για μη μισθωτό 
(ιδιότητα που εκτός των επαγ-
γελματοβιοτεχνών, τα τελευταία 

χρόνια προσδίδεται σε μεγάλο 
μέρος εργαζομένων) απαιτού-
νται δύο μήνες ασφάλισης και 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
καταβάλει στον ΕΦΚΑ τις ελάχι-
στες εισφορές από την 
1/1/2017. 

Ταυτόχρονα, με την ίδια τρο-
πολογία, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
– ΑΝΕΛ αυξάνει από 1/3/2019 
και μετά τις απαιτούμενες μέρες 
για τη χορήγηση ασφαλιστικής 
ικανότητας σε 75, αντί των 50, 
στην περίπτωση των μισθωτών 
και σε 3 μήνες ασφάλισης από 
2 για τους μη μισθωτούς.  

ΨΗΦΙΣΜΣΜΑ καταδίκης της         
εγκληματικής δράσης των              

φασιστοειδών της Χ.Α.  

Η  Γενική Συνέλευση της ΠΕΣ-ΝΑΤ διαπι-
στώνοντας την κλιμάκωση της επιθετι-

κής δράσης της φασιστικής ναζιστικής οργά-
νωσης Χρυσής Αυγής: 

«Καταδικάζει τη θρασύδειλη και απρόκλητη 
επίθεση σε βάρος μελών αντιφασιστικών οργα-
νώσεων, σε Καλλιθέα και Γαλάτσι, Σαντορίνη  και 
αλλού  από χρυσαυγίτες και άλλα φασιστοειδή. 
Αποτέλεσμα αυτών των επιθέσεων ήταν ο τραυ-
ματισμός μελών αυτών των οργανώσεων, ένας εκ 
των οποίων μάλιστα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. 

Καταδικάζει την κυβέρνηση, τα αρμόδια υ-
πουργεία και την αστυνομία που αδρανούν προ-
κλητικά στις ενέργειες της Χρυσής Αυγής, ενώ 
δείχνουν υπερβάλλον ζήλο όταν πρόκειται να 
αντιμετωπίσουν το εργατικό κίνημα. 

Καλεί τους συνταξιούχους αλλά και όλο 
τον ελληνικό λαό να απομονώσει ακόμη πιο 
αποφασιστικά την εγκληματική, ναζιστική 
οργάνωση της ΧΑ και να καταδικάσει την ανο-
χή εκ μέρους των μηχανισμών του κράτους σε 
τέτοιου είδους πρακτικές.» 

Μ ε μεγάλη συμμετοχή 
πραγματοποιήθηκε  

στην Αθήνα, 26 Απρίλη, η Πα-
ναττική συγκέντρωση των συ-
νταξιούχων που είχαν  καλέσει 
οι Συνεργαζόμενες Συνταξιου-
χικές Οργανώσεις ΙΚΑ – OAEE 
– ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ – ΕΛΤΑ – 
ΟΣΕ – ΠΕΣ/ΝΑΤ – ΔΙΚΗΓΟ-
ΡΩΝ. 

Η πορεία στο Υπουργείο Οικο-
νομίας είχε άκαρπη κατάληξη 
αφού ο Υπουργός δεν ήταν εκεί 
για να δεχθεί την αντιπροσωπεία 
των συνταξιούχων όλων των 
ταμείων. Μετά από αυτή την εξέ-
λιξη η πορεία συνεχίστηκε προς 
το Υπουργείο Εργασίας όπου η 
αντιπροσωπεία τους συναντήθη-
κε με τον Υφυπουργό κ. Πετρό-
πουλο, ο οποίος απάντησε 
ότι:  

 Από την καταβολή της επό-
μενης επικουρικής σύνταξης 
σταματάει η εισφορά για την 
Αλληλεγγύη και όσοι δικαιού-
νται επιστροφές αυτές θα 
εξεταστούν μετά την 
21/6/2018 που θα ολοκληρω-
θεί η συζήτηση για την  4η 
αξιολόγηση.  

 Για τις Επικουρικές Συντά-
ξεις θα εξεταστεί και      θα υπο-
λογιστεί εκ νέου η καταβολή χω-
ρίς αυθαίρετες παρακρατήσεις οι 
οποίες θα    αποδοθούν.  

 Οι εκκρεμείς συντάξεις θα κα-
ταβληθούν μέχρι τέλος του χρό-
νου στο ακέραιο.  

 Για τους συνταξιούχους του 
ΟΑΕΕ που έχουν οφειλές πάνω 
από 20.000 ευρώ προς τα ταμεία 
τους και δεν τους αποδίδεται η 
σύνταξη τους η κυβέρνηση θα 

εξετάσει σύντομα την απόδοση 
τους. Κυρίως για της ΔΕΚΟ  θα 
επανεξεταστεί ο  επανυπολογι-
σμός τους γιατί δεν έχει γίνει με 
σωστό τρόπο.  

 Για τους συνταξιούχους που 
παίρνουν την σύνταξή τους προ-
σωρινά όταν αυτή εκκαθαριστεί 
στα ποσά που καταβάλλονται 
εφάπαξ από την διαφορά η φο-
ρολογική τους επιβάρυνση θα 
γίνεται κάθε μήνα και όχι στο 
συνολικό ποσό όπως γίνεται σή-
μερα.   

Ο κ. υφυπουργός στα πλαίσια 
της τακτικής «διαίρει και βασίλευ-
ε» επιχείρησε να παραπέμψει 
την εξέταση των προβλημάτων 
σε ...επί μέρους συναντήσεις.     

Οι εκπρόσωποι των συνταξιού-
χων έκαναν καθαρό ότι ο Μαρα-
θώνιος Αγώνας για την ανατρο-
πή των αντισυνταξιουχικών - 
αντιλαϊκών πολιτικών της θα συ-
νεχισθεί με μεγαλύτερη ένταση 
και καλούν τους συνταξιούχους 
να συσπειρωθούν στα Σωματεία 
τους αγωνιστικά για να ανατρα-
πούν οι αντιλαϊκές       – αντισυ-
νταξιουχικές πολιτικές από όπου 
και αν προέρχονται.  

 

Αόριστες δεσμεύσεις και τακτική 

«διαίρει και βασίλευε»  

από τον υφυπουργό Εργασίας ! 

ΟΧΙ στα σφαγεία των ΚΕΠΑ 

«Ε νώ με την τρίτη και την τέταρτη αξιολόγηση 
ετοιμάζονται για νέα σφαγή σε επιδόματα 

και συντάξεις αναπηρίας, οι "άγιοι" !!! των ΚΕΠΑ συνε-
χίζουν το έργο τους, ρίχνουν ποσοστά, από σοβαρά 
χρονίως πάσχοντες (ερυθηματώδης λύκος σε υποτροπή 
από 67% σε 50%), σε εργάτες που έχει υπονομευτεί η 
υγεία τους (σοβαρή καρδιοπάθεια) με χιλιάδες μέρες 
εργασίας σε χυτήρια και στη βαριά βιομηχανία, ενώ 
είχαν για χρόνια προσωρινή σύνταξη αναπηρίας, την 
πέμπτη φορά που κρίνονταν, τους μείωσαν το ποσοστό 
από 67% σε 55% για να μην μπορέσουν να πάρουν 
πλήρη σύνταξη αναπηρίας», αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπή-
ρων (ΣΕΑΑΝ) και προσθέτει: 

«Για τα κέρδη της πλουτοκρατίας, τα παιδιά μας 
σύγχρονοι σκλάβοι, τα ΑμεΑ στον Καιάδα! Ξεσηκωμός! 
Κανένας φόβος μπροστά στις επιτροπές!  

Καμιά εμπιστοσύνη στις διαβεβαιώσεις της κυβέρ-
νησης! Με τον αγώνα μας υπερασπιζόμαστε τους εαυ-
τούς μας, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, την τάξη 
μας! Τους στέλνουμε στα τσακίδια!». 

«Συνταγματική»... έκρινε την 
κατάργηση της σύνταξης στις 
πολύτεκνες μητέρες το ΣτΕ  ! 

Τ ο Α΄ Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ’ αριθμ. 719/2018 
απόφασή του, έκρινε ότι η κατάργηση της ισόβι-

ας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας δεν αντίκειται στο Σύ-
νταγμα και ότι η ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας δεν 
χορηγούνταν με σκοπό τον βιοπορισμό της τελευταίας, 
όπως συμβαίνει στις συντάξεις που αποτελούν κοινωνι-
κοασφαλιστικές παροχές και η χορήγησή τους συνδέεται 
με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, τη συμπλή-
ρωση ελάχιστου χρόνου ασφάλισης κ.λπ., αλλά είχε 
τιμητικό χαρακτήρα.  

Πρόκειται προφανώς για έωλους ισχυρισμούς, αφού  
η τιμητική σύνταξη στις πολύτεκνες μητέρες, που έτσι και 
αλλιώς ήταν μικρή, ήταν μια έμμεση αναγνώριση του 
ρόλου τους. 

Αυξάνουν τα εμπόδια για την  
ιατροφαρμακευτική προστασία! 



 

1 ΜΑΡΤΗ, συνεδρίαση της ΣΕΑ συνταξιούχων και 
λήψη απόφασης για κινητοποίηση στις 8 Μαρτίου. 
7 ΜΑΡΤΗ, συμμετοχή με τους συναδέλφους της 
ΣΕΑ σε συνέντευξη τύπου για ενημέρωση σχετικά με 
τις κινητοποιήσεις των συνταξιούχων. 
8 ΜΑΡΤΗ, συγκέντρωση και πορεία στο υπουργείο 
Εργασίας. 
28 ΜΑΡΤΗ, Γενική Συνέλευση της ΠΕΣ-ΝΑΤ, με 
μαζική συμμετοχή των μελών, όπου συζητήθηκαν τα 
προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους, 
τους ναυτεργάτες και γενικότερα τους εργαζόμε-
νους. Με ομόφωνη απόφαση του σώματος εγκρίθη-
καν 3 ψηφίσματα και στάλθηκαν στα αρμόδια υπουρ-
γεία. 
29 ΜΑΡΤΗ, σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Πει-
ραιά με τα τοπικά συνταξιουχικά σωματεία του Πει-
ραιά ΙΚΑ, ΟΑΕ και Δημοσίου. 
30 ΜΑΡΤΗ, συνεδρίαση της ΣΕΑ συνταξιούχων 
και απόφαση για κινητοποιήσεις. 
25 ΜΑΗ, συγκέντρωση στην Αθήνα και πορεία 
στο υπουργείο Υγείας, όπου αντιπροσωπεία της ΣΕΑ 
συναντήθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό Πολάκη 
και του επέδωσε υπόμνημα με τα αιτήματα των συ-
νταξιουχικών οργανώσεων. 
4 ΑΠΡΙΛΗ, με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία  
Δ.Τ. - καταγγελία για το σχέδιο υπουργική απόφασης  
του ΥΝΑΝΠ, που  επιτρέπει να δρομολογούνται 
πλοία άλλων χωρών στις εσωτερικές μεταφορές με 
μόνη υποχρέωση την ελάχιστη ασφαλή σύνθεση 
(Safe Manning). 
13 ΑΠΡΙΛΗ, στην ΠΕΜΕΝ με τα ταξικά σωματεία 
του κλάδου σε οργανωτική σύσκεψη για την  απεργία 
των ναυτεργατών στις 18 Απρίλη. 
14 ΑΠΡΙΛΗ, Δ.Τ. - καταγγελία για την επίθεση 
στη Συρία από ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή 
της χώρας μας, που παρέχει διευκολύνσεις με τις 
αμερικανο-ΝΑΤΟικές βάσεις. 
16 ΑΠΡΙΛΗ, διαμόρφωση υπομνήματος με την 
ΣΕΑ προς τον υπουργό Εργασίας και αίτημα συνά-
ντησης. 
17 ΑΠΡΙΛΗ, με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία 
Δ.Τ. - καταγγελία για το κτύπημα των ΜΑΤ σε δια-
δήλωση φοιτητών ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλε-
μο στη Συρία. Την ίδια μέρα συγκέντρωση αλληλεγ-
γύης στα δικαστήρια της σχολής ευελπίδων στους 
διωκόμενους φοιτητές της αντιιμπεριαλιστικής δια-
δήλωσης. Το απόγευμα συμμετοχή στο συλλαλητήριο 
διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ και πορεία στην αμερικανι-
κή πρεσβεία για τον βομβαρδισμό στη Συρία. 
18 ΑΠΡΙΛΗ, με τους συναδέλφους ναυτεργάτες 
στην περιφρούρηση της απεργίας στα λιμάνια του 
Πειραιά, της Ραφήνας κ.ά. 
25 ΑΠΡΙΛΗ, συμμετοχή στο παναττικό συλλαλη-
τήριο συνταξιούχων και πορεία στα υπουργεία Εργα-
σίας και των Οικονομικών. 

1 ΜΑΗ, διοίκηση και μέλη από το πρωί στο λιμάνι 
στην περιφρούρηση της Πρωτομαγιάτικης Απεργίας, 
στη συνέχεια στη συγκέντρωση και πορεία στο Πα-
σαλιμάνι, όπου καταθέσαμε στεφάνι, τιμώντας τους 
εργάτες και ναυτεργάτες, που δολοφονήθηκαν από 
το αστικό κράτος. 
3 ΜΑΗ, έκδοση ανακοίνωσης με την ΣΕΑ για την 
συγκέντρωση 15 Μάη στην πλ. Εθνικής Αντίστασης. 
4 ΜΑΗ, με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία κοι-
νό Δ.Τ. για την καταδίκη των 2 συνδικαλιστών της 
Χακυβουργίας από τα δικαστήρια για την 10μηνη α-
περγία του 2011-2012. 
11 ΜΑΗ, παρέμβαση μαζί με τα σωματεία ΠΕ-
ΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΟΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ και ναυτεργάτες 
στην ΠΝΟ στην κατεύθυνση να παρθούν αποφάσεις 
για απεργιακές κινητοποιήσεις. 
13 ΜΑΗ, το ΔΣ και μέλη της ΠΕΣ-ΝΑΤ κάναμε 
τα τελευταία χιλιόμετρα της 38ης Μαραθώνιας Πο-
ρείας Ειρήνης, καταλήγοντας μπροστά στο υπουργείο 
Αμυνας όπου τερμάτισε η πορεία. 

15 ΜΑΗ, συμμετείχαμε με τη ΣΕΑ στην παναττι-
κή συγκέντρωση και πορεία στο υπουργείο Εργασίας. 
16 και 23 ΜΑΗ, σε οργανωτικές συσκέψεις του 
ΠΑΜΕ ενόψει της απεργίας 30 Μάη, παραβρέθηκε η 
ΠΕΣ-ΝΑΤ. 
25 ΜΑΗ, παναττική συγκέντρωση των συνταξιού-
χων και πορεία στο υπουργείο Υγείας. Συνάντηση 
της αντιπροσωπείας με τον αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας Πολάκη. Επιδόθηκε υπόμνημα με τα αιτήματα 
των συνταξιουχικών οργανώσεων και του επισημάν-
θηκαν τα προβλήματα των συνταξιούχων. 
30 ΜΑΗ, από το πρωί με τις δυνάμεις του ΠΆΜΕ 
στην περιφρούρηση της απεργίας στο λιμάνι του Πει-
ραιά. Επίσης συμμετείχαμε στη συγκέντρωση συμπα-
ράστασης και την περιφρούρηση της κλιμακούμενης 
απεργίας των λιμενεργατών της COSCO στις προ-
βλήτες II και III στο Ικόνιο τις επόμενες 2 μέρες. 
6 ΙΟΥΝΗ, αλληλέγγυοι στη νέα απεργία των λιμε-
νεργατών της COSCO, που πέτυχαν απόσπαση δε-
σμεύσεων για ικανοποίηση των αιτημάτων τους. 
14 ΙΟΥΝΗ, μαχητικά παρόντες στο συλλαλητήριο 
του ΠΑΜΕ και την πορεία στη Βουλή, όπου η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψήφισε το πολυνομοσχέδιο με 
τα νέα αντιλαϊκά μέτρα. 

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.             



 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ -  ΑΓΩΝΑΣ -  ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ  

με επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες, είναι η επιλογή  
μας στην ανάπτυξή τους, που τσακίζει τη ζωή μας !!! 

Μ ε αυτό το σύνθημα η Ένωσή μας, η ΠΕΣ-ΝΑΤ, 
συνέχισε τη δράση της και το τελευταίο διάστημα, 

μαζί με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
σε έναν αδιάκοπο αγώνα για τις συντάξεις και τα φάρμακα 
για τη ζωή που μας αξίζει, και δίπλα στα ταξικά ναυτεργα-
τικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, τις 
δυνάμεις του ΠΑΜΕ, στις απεργιακές κινητοποιήσεις στα 
καράβια, τα λιμάνια, στους τόπους δουλειάς εκεί όπου 
κάθε κόμμα, σωματείο, εργαζόμενος, συνταξιούχος και 
νέος καλείται να τοποθετηθεί «ή με το κεφάλαιο ή με τους 
εργάτες». 

Με το πλαίσιο αιτημάτων και διεκδικήσεων 
του ΠΑΜΕ που φέρνει στο προσκήνιο τις ανάγκες των 
εργαζομένων και των οικογενειών τους, πήραμε θέση α-
πέναντι στην εργοδοσία και την κυβέρνηση, που εντεί-
νουν την επίθεση με στόχο τη στήριξη των κερδών και της 
ανταγωνιστικότητας. 

  Την 1η Μάη χιλιάδες απεργοί από δεκάδες κλάδους 
δουλειάς με μαζικές διαδηλώσεις απαντήσαμε στα 
«αναπτυξιακά σχέδια» κυβέρνησης και επιχειρηματικών 
ομίλων, αλλά και στις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυ-
βερνητικού συνδικαλισμού που θέλουν να στοιχίσουν 
τους εργαζόμενους πίσω από τους «εθνικούς 
στόχους» των μονοπωλίων. 

Στις 30 Μάη η απεργιακή συγκέντρωση 
του ΠΑΜΕ στον Πειραιά, μεταφέρθηκε 
μπροστά στην πύλη της «COSCO» στο Ικό-
νιο, όπου για πρώτη φορά το μονοπωλιακό 
μεγαθήριο είδε το λιμάνι να παγώνει. Μετά 
από μια σκληρή τριήμερη αναμέτρηση με την 
εργοδοσία και την κυβέρνηση οι εργαζόμενοι 
στις προβλήτες της «COSCO», απέσπασαν 
δεσμεύσεις από την εργοδοσία και την κυβέρ-
νηση για ικανοποίηση ορισμένων αιτημάτων 
και παραμένουν σε αγωνιστική ετοιμότητα. 

Με τη μαζική τους συμμετοχή στις απερ-    
γιακές κινητοποιήσεις, από τα χαράματα 
στις απεργιακές περιφρουρήσεις, αλλά και 
όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα στους χώ-
ρους δουλειάς τα Σωματεία, τα Συνδικάτα και οι Ομο-
σπονδίες που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ έστειλαν μήνυ-
μα στις πλειοψηφίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
(ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ - ΠΝΟ) που έχουν «σημαία» τους τις α-
παιτήσεις και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομί-
λων, των εφοπλιστών και βρίσκονται απέναντι από τις 
ανάγκες των εργαζομένων, απόντες από τις αγωνίες και 
τις διεκδικήσεις τους και υπονομευτές των αγωνιστικών 
κινητοποιήσεών τους!  

Μαζική και μαχητική υπήρξε η συμμετοχή των ναυ-
τεργατών στις δύο διαδοχικές 24ωρες απεργίες 18 και 
19 του Απρίλη σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, σε όλα 
τα λιμάνια της χώρας, ενάντια στην κατάργηση της υπο-
χρεωτικής εφαρμογής των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας (ΣΣΕ), που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, 
ικανοποιώντας τις αξιώσεις των εφοπλιστών, συνολικά 
του μεγάλου κεφαλαίου. 

Κόντρα στις διαθέσεις των ναυτεργατών για κλιμά-
κωση του απεργιακού αγώνα οι δυνάμεις του εργοδο-
τικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, που αποτε-
λούν τη νόθα πλειοψηφία στη διοίκηση της ΠΝΟ, 
αποφάσισαν να ανακόψουν τον απεργιακό αγώνα, κα-
ταψηφίζοντας την πρόταση των ταξικών ναυτεργατικών 
σωματείων για συνέχιση με νέα 24ωρη απεργία, με 
προοπτική κλιμάκωσης. 

Έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στην κυβέρνηση για την 
ψήφιση στη Βουλή του αντεργατικού νομοσχέδιου της 
Οδηγίας (Ευρωπαϊκής Ένωσης) ΕΚ 2015/1794 και άλλες 
διατάξεις» λύνοντας τα χέρια των εφοπλιστών για μαζικές 
απολύσεις ναυτεργατών, και τη μείωση των  οργανικών 
συνθέσεων των καραβιών, με τη βούλα της «τριμερούς 
συνεργασίας» - των «κοινωνικών εταίρων» των εφοπλι-
στών, του υπουργείου ναυτιλίας και του εργοδοτικού - 
κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ - μέσα από το 
Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (ΣΕΝ), τον παραπέρα 
περιορισμό του δικαιώματος της  απεργίας. 

Η επιβράβευση ήρθε άμεσα για τη βρώμικη δουλειά 
των εργατοπατέρων με την χρηματοδότηση των εφοπλι-
στών προς την ΠΝΟ  και με την κάλυψη της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως και των προηγούμενων ΝΔ και ΠΑ-
ΣΟΚ, περιλαμβάνεται στον ετήσιο Προϋπολογισμό του 
2018 της ΠΝΟ, τον οποίο ενέκρινε η νόθα πλειοψηφία 
του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού στη συνε-
δρίαση της διοίκησης της Ομοσπονδίας, με το τεράστιο 
ποσό των 4.248.000 ευρώ!  

Παράλληλα στα μουλωχτά, πίσω από τις πλάτες 
των εργαζομένων, η πλειοψηφία της διοίκησης της 

ΓΣΕΕ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ/ΛΑΕ) επικύρωσε για 
άλλη μια χρονιά το αίσχος του κατώτερου μισθού των 
586 ευρώ μεικτά (για εργαζόμενους άνω των 25 ετών) 
και των 511 ευρώ (για τους εργαζόμενους κάτω των 25 
ετών), υπογράφοντας ξανά μαζί με τις εργοδοτικές  
ενώσεις «Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργα-
σίας» με βάση τα όσα απαράδεκτα προβλέπει για τους 
μισθούς η ΠΥΣ 6/2012. 

Ο κανονισμός 3577 της ΕΕ που προβλέπει ναυτεργά-
τες χωρίς ΣΣΕ και Κοινωνική Ασφάλιση ισχύει από το 
1992. Όλες αυτές τις 10ετίες προσπαθούν να τον περά-
σουν αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Τον αποκρούουμε με 
τους αγώνες μας, την οργάνωση της πάλης, με τις απερ-
γίες ακόμα και με 4 επιστρατεύσεις.  

Αυτό πρέπει να έχουν στο νου οι ναυτεργάτες, οι συ-
νταξιούχοι όταν το κεφάλαιο καλλιεργεί την απογοήτευση 
και τα περί «αναποτελεσματικότητας των αγώνων», για-
τί «άλλο που δεν θέλει ο εργοδότης, που για εμάς είναι ο 
εφοπλιστής, από έναν ανοργάνωτο και φοβισμένο εργα-
ζόμενο». 

Όσα δικαιώματα μας έχουν απομείνει και όσα μας 
πήραν δεν μας τα χάρισαν, με αγώνες τα έχουμε κα-
τακτήσει, με αγώνες τα υπερασπιζόμαστε και έτσι 
πρέπει να συνεχίσουμε, πιο αποφασιστικά, διεκδικώ-
ντας όλα όσα δικαιούμαστε. 

https://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/159840/me-perifroyriseis-kai-paremvaseis-dinetai-i-mahi-tis-apergias-foto

