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Η κατάσταση που διαμορφώθηκε λόγο της πανδη-
μίας και η άρνηση της κυβέρνησης να πάρει εδώ και 
πάνω από ένα χρόνο τα μέτρα που το εργατικό 
κίνημα απαιτούσε με βάσει της προτάσεις των γιατρών 
δεν ήταν δυνατών να μην επηρεάσει και το Σωματείο 
μας. Ο κίνδυνος να αρρωστήσουμε από την έλλειψη 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, τα καθολικά lockdown 
και η απειλή των προστίμων, αλλά και η ανάγκη να 
πάρουμε όσα μέτρα ήταν δυνατό να πάρουμε αφού 
τα πάντα τα παρέπεμψε η κυβέρνηση στην ατομική 
ευθύνη μας υποχρέωσε να μην πραγματοποιήσουμε 
βασικές λειτουργίες της Ένωσης μας. 
Δεν πραγματοποιήσαμε τη γενική συνέλευση του 

2020 και δυστυχώς από ότι δείχνουν τα πράγματα 
δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και την φετινή. Η μη 
πραγματοποίηση συνέλευσης αφήνει μεγάλο κενό 
μιας και η ζωντανή ανταλλαγή απόψεων και λείψει 
αποφάσεων είναι αναγκαίο στοιχείο για τη δράση 
κάθε ταξικά προσανατολισμένου σωματείου. Αποτελεί 
όμως και λόγο να μας ανάγκασε, σαν Διοίκηση, να 
δούμε πως θα βρούμε τρόπους επικοινωνίας ώστε οι 
αποφάσεις μας να απηχούν τις διαθέσεις και της 
αγωνίες των μελών του σωματείου και γενικά των 
συνταξιούχων. Στην κατεύθυνση αυτή προσπαθήσαμε 
να αξιοποιήσουμε τις τηλεφωνικές επαφές με όλα τα 
μέλη και το πετύχαμε δύο φορές σε αυτό το διάστημα 
αποκτώντας εικόνα για τα προβλήματα των συναδέλ-
φων αλλά και ζητώντας τη γνώμη τους για τα όποια 
ζητήματα έκριναν ότι πρέπει να προβάλουμε. 
Κρατήσαμε ανοικτά τα γραφεία του σωματείου 

παρά του ότι δεν ήταν πάντα εύκολο ενημερώνοντας 
τους συναδέλφους σε ότι τους απασχολούσε. Πρα-
γματοποιήσαμε συμβολικές και μαζικές κινητοποιήσεις 
για όποιο πρόβλημα μας απασχόλησε ενάντια στη 
στόχευση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας 
που με της απαγορεύσεις της κυκλοφορίας προσπά-
θησαν να φιμώσουν το εργατικό και συνταξιουχικό 
κίνημα και να περάσουν χωρίς αντίδραση τα μέτρα 
περιστολής των λαϊκών ελευθεριών και την ενίσχυση 
των κεφαλαιοκρατών. 
Μας δυσκολεύουν αλλά δεν μας φιμώνουν. Μα-

ταιοπονούν αν πιστεύουν ότι θα δεχτούμε τον σφα-
γιασμό των συνταξιοδοτικών και των υπολοίπων δι-
καιωμάτων μας με τέτοια τερτίπια. Το δίκιο κρίνεται 
στο δρόμο του αγώνα και σε αυτών το δρόμο θα μας 
βρίσκουν πάντα. Με επιμονή και αταλάντευτο αγώνα 
θα κερδίσουμε όλα όσα έχουμε ανάγκη. 

Το Φλεβάρη συμπληρώθηκε ένας χρόνος αφότου ανα-
κοινώθηκε το πρώτο κρούσμα Κορωνοϊού στην Ελλάδα. Σ 
αυτό το διάστημα καταγράφηκαν 185.000 κρούσματα με 
σχεδόν 6.500 θανάτους. Παρά την δύσκολη καθημερινότητα 
μέσα σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση με την καραντίνα 
κλπ, η περίοδος αυτή προσφέρεται για σκέψη και προβλη-
ματισμό, να βγάλουμε συμπεράσματα για τη διαχείριση της 
κατάστασης από την κυβέρνηση. 

Παρά το ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά σε μεγάλο 
βαθμό στα μέτρα, μετράμε τις συνέπειες της πανδημίας 
από τη διαχείριση της από την κυβέρνηση, που δείχνει να 
έχει βασικό κριτήριο την κερδοφορία των ομίλων, ξενοδοχεία 
– αεροπλάνα- καράβια κτλ. Επιπλέον όπως αφήνει αθωρά-
κιστα τα νοσοκομεία σπρώχνει χρήμα στην ιδιωτική υγεία. 

Στο ίδιο διάστημα εκδηλώθηκαν με σφοδρότητα οι συ-
νέπειες της εμπορευματοποίησης του αγαθού της υγείας. 
Το ΕΣΥ έγινε μιας νόσου, έκλεισαν κλινικές στα νοσοκομεία 
για να εξοικονομηθούν κρεβάτια για περιστατικά covid. 
Σταμάτησαν τα χειρουργεία ακόμα και τα προγραμματισμένα 
κατά 80%, με ότι αυτό συνεπάγεται για ασθενείς που 
έπρεπε να χειρουργηθούν. Τα περιστατικά άλλων ασθενειών 
διοχετεύονται σε ιδιωτικές κλινικές με το αζημίωτο. Διπλα-
σιάστηκε η αποζημίωση των κλινικαρχών ανά ημέρα νοση-
λείας από τον ΕΟΠΥΥ. 

Παντού και στις θεωρούμενες προηγμένες καπιταλιστικές 
χώρες αποδείχθηκε η γύμνια των δημοσίων συστημάτων 
υγείας, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας τους στη βάση της 
λογικής κόστους - οφέλους, δηλαδή αντιμετώπιση της ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης ως πεδίο επενδύσεων και 
άρα κέρδους για τους λίγους σε βάρος των πολλών.  

Οι «ειδικοί επιστήμονες» που τάχα εισηγούνται τα όποια 
μέτρα δίνουν άλλοθι στην κυβέρνηση με τα μπρος πίσω, 
άνοιξε κλείσε που δήθεν εισηγούνται. Βέβαια οι αποφάσεις 
είναι πολιτικές και τις παίρνει η κυβέρνηση με ξεκάθαρο 
ταξικό κριτήριο.  

Η Κυβέρνηση συνεχίζει εν μέσω επιδημίας του κο-
ρονοϊού να παίρνει συνεχώς και νέα αντιλαϊκά μετρά 
σε βάρος των εργαζόμενων και των συνταξιούχων 
απαιτώντας να σταματήσουν να διαμαρτύρονται και 
τους κουνά το δάκτυλο ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για 
την πανδημία. 
Δεν αναγνωρίζει τις ευθύνες της για την μη λήψη 

ουσιαστικών μέτρων περιορισμού της πανδημίας και 
ουσιαστικής βελτίωσης της παρεχόμενης υγείας. Δεν 
αξιοποίησε την περίοδο με την μείωση των κρουσμάτων 
για την πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσω-
πικού αλλά αντίθετα υπακούοντας στις εντολές των 
μεγάλων τουριστικών και μεταφορικών επιχειρήσεων 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την σημερινή κα-
τάσταση. 
Η κυβέρνηση λοιπόν όχι μόνο δεν πήρε τα κατάλ-

ληλα μέτρα άλλα αξιοποίησε την πανδημία τα συνεχή 
και χωρίς σχεδιασμό λοκντάουν για την λήψη αντι-
δημοκρατικών, αντεργατικών νόμων προκείμενου να 
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Όμως πώς να ξεχάσουμε εκείνο των ανεκδιήγητο λοι-
μοξιολόγο που με σκαριφήματα προσπαθούσε να πείσει ότι 
είναι ασφαλέστερο να είναι 27 παιδιά ανά τάξη, παρά 15. 
Και άρα στην πλατεία κολλάει στην τάξη όχι. Στο πάρτυ 
κολλάει στα ΜΜΜ όχι, που σε ώρα αιχμής είναι σαρδελο-
κούτια. Και λέμε ότι έχουμε πόλεμο με αόρατο εχθρό. Πρά-
γματι ο ιός είναι αόρατος, ωστόσο ο ορατός εχθρός είναι 
αυτοί και το σύστημα τους. 

Πρόσφατα, ο κος Πρωθυπουργός δήλωσε κυνικά ότι 
ενόψει της τουριστικής περιόδου τα κριτήρια του εμβολιασμού 
θα είναι και οικονομικά, έχοντας στραμμένο το βλέμμα 
στον τουρισμό. Παράλληλα προτείνει covid διαβατήριο για 
όσους έχουν εμβολιαστεί να ταξιδεύουν ελεύθερα χωρίς 
άλλα μέτρα, test καραντίνα κλπ. Προφανώς για να έρθουν 
τουρίστες με διαβατήριο το εμβόλιο για να ρεφάρουν τη 
χασούρα οι μεγαλοξενοδόχοι. Όμως δεν ξεχνάμε τι έγινε 
πέρυσι το καλοκαίρι. Ανοιξαν λιμάνια και αεροδρόμια χωρίς 
μέτρα και μας πήρε και μας σήκωσε. Πάνω σε αυτό έχουμε 
κάποια ερωτήματα: 
1) μήπως η κυβέρνηση σκέφτεται κάτι ανάλογο για τους 
ναυτεργάτες που είναι εγκλωβισμένοι στα ποντοπόρα 
καράβια όλο αυτό το διάστημα για να μπορέσουν να επι-
στρέψουν στα σπίτια τους ή θα είναι κόστος για τους πλοι-
οκτήτες; 
2) Μοιράζεται εκατομμύρια στις «πληττόμενες μεγαλο-επι-
χειρήσεις» επιστρεπτέα ή μη. Μήπως θυμάστε πόσο μει-
ώθηκαν οι συντάξεις από το 2010 έως σήμερα; Λέμε τώρα. 

Με αυτά τα λίγα νομίζουμε ότι το συμπέρασμα βγαίνει 
από μόνο του. Ότι δηλαδή όσο η προστασία της ζωής και 
της υγείας μας παραμένει στις μυλόπετρες των καπιταλιστικών 
σχέσεων παραγωγής, τόσο οι δυνατότητες της επιστήμης 
θα μένουν μακριά από την κοινωνική πλειοψηφία. Τόσο σε 
έκτακτες όσο και σε κανονικές καταστάσεις. 

Η διαχείριση της πανδημίας επιβεβαίωσε τη σαπίλα του 
καπιταλιστικού συστήματος που πλέον δεν παίρνει μερεμέτια 
μόνο ανατρέπεται. Μόνη ελπίδα η πάλη των λαών για μια 
άλλη κοινωνία όπου τέτοια ζητήματα δεν θα υπάρχουν, θα 
είναι κοινωνικό αγαθό για όλους. χωρίς ανταγωνισμούς και 
κερδοσκοπία, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρω-
πο. 

Να πάρει η κυβέρνηση μέτρα τώρα σήμερα από χθες θα 
έπρεπε για: 
- Ουσιαστική ενίσχυση των νοσοκομείων με πρόσληψη μό-
νιμου προσωπικού γιατροί και νοσηλευτές μέσα προστασίας 
όπλα για να πολεμήσουν. 
- Επίταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων – κλινικών χωρίς 
αποζημίωση. Να μπουν στη μάχη οι γιατροί της ιδιωτικής 
υγείας. 
- Πύκνωση των δρομολογίων των ΜΜΜ. 
- Μέτρα με αυστηρό έλεγχο για τους μεγάλους χώρους 
δουλειάς. 

Πόλεμο δεν λέτε ότι έχουμε; Ε τότε γενική επιστράτευ-
ση.
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εξυπηρέτηση γενικότερα τους μεγάλους επιχειρημα-
τικούς ομίλους οδηγώντας τοις λαϊκές οικογένειες σε 
ασφυκτικές καταστάσεις. 
Τέτοιοι είναι οι διαδοχικοί νόμοι για τον περιορισμό 

του απεργιακού δικαιώματος, και ενώ ήδη τα αστικά 
δικαστήρια βγάζουν «παράνομες» 9 στις 10 απεργίες, 
ανοίγοντας δρόμο για ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση 
του κράτους και της εργοδοσίας στα σωματεία, ως 
την «άλλη όψη» των αντεργατικών ανατροπών και 
της έντασης της εκμετάλλευσης. 
Τέτοια είναι και τα αντιδραστικά νομοθετήματα με 

στόχο να «θωρακιστούν» οι καπιταλιστικές αναδιαρ-
θρώσεις, από την ποινικοποίηση του αγώνα ενάντια 
στους πλειστηριασμούς επί ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την «απο-
στείρωση» των πανεπιστημίων από τους αγώνες του 
φοιτητικού κινήματος, με «αποκορύφωμα» τον νόμο 
Χρυσοχοΐδη - Κεραμέως για αστυνομία μέσα στις 
σχολές, που θα περιφρουρεί το «πανεπιστήμιο - επι-
χείρηση». 
Τέτοια επίσης είναι ο κατάπτυστος νόμος για τον 

περιορισμό των διαδηλώσεων με στόχο το εργατικό - 
λαϊκό κίνημα, βάζοντας στο στόχαστρο την ανατρεπτική 
πάλη του λαού και τη δράση όπως ήδη γίνεται σε 
χώρες - μέλη της ΕΕ. 
Τέτοιοι είναι οι «τρομονόμοι», που έχουν αποδέκτη 

το εργατικό - λαϊκό κίνημα, αλλά και το τεράστιο 
πλέγμα παρακολούθησης και χαφιεδισμού, από τις 
βάσεις βιομετρικών δεδομένων μέχρι τις παρακολου-
θήσεις με στόχο την πάλη σωματείων και φορέων. 

Πάνω εκεί οξύνονται η καταστολή, η τρομοκρατία, η 
βία απέναντι στον «εχθρό λαό». 
Τέτοιοι είναι οι νόμοι του υπουργείου εμπορικής 

ναυτιλίας για την κατάργηση των Σ. Σ. Εργασίας στα 
ποντοπόρα πλοία, την καθιέρωση μισθών για τα πλη-
ρώματα και τους αξιωματικούς Γ πλοίαρχους και Γ 
μηχανικούς σύμφωνα με την σύμβαση που υπογρά-
φεται από την ITF δηλαδή βασικός μισθός Ναύτη 
600$. 
Τέλος εκτός όλων αυτών που έχει νομοθετήσει 

προετοιμάζεται να φέρει και νέο νομοσχέδιο του 
υπουργείου εργασίας για την θεσμοθετεί το 10ωρο 
εργασίας χωρίς υπερωριακή αμοιβή και την ιδιωτικο-
ποίηση του ασφαλιστικού με στόχο να έχει ψηφιστεί 
έως τέλος Μαΐου. 
Αυτό ακριβώς που προσπαθεί να κρύψει η κυβέρ-

νηση της ΝΔ, που με κάθε αφορμή στέλνει μήνυμα 
κρατικής πυγμής με αποδέκτη το λαό, δίνοντας 
κάλυψη στην αστυνομική βία και αξιοποιώντας επει-
σόδια όπως αυτά που στήθηκαν στη Νέα Σμύρνη από 
ύποπτους μηχανισμούς, με τη συνδρομή προβοκατό-
ρικων στοιχείων, χωρίς να καταφέρουν να αμαυρώσουν 
τη μεγάλη κινητοποίηση του λαού της Αθήνας είναι 
οι ευθύνες για την εκτός ελέγχου κατάσταση στα δη-
μόσια νοσοκομεία, τις απολύσεις, τις καθυστερήσεις 
στην καταβολή των συντάξεων και συνολικά την δύ-
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σκολη κατάστασή που έχει οδήγησή την λαϊκή οικο-
γένεια. 
Αυτό προσπαθούν να κρύψουν όμως και δυνάμεις 

όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που παρουσιάζει την κλιμάκωση της 
καταστολής ως αποκλειστικότητα της «δεξιάς» ΝΔ, 
ως δείγμα «αποτυχίας» της «νεοφιλελεύθερης» πο-
λιτικής της. Δεν μπορούν όμως να κρυφτούν για πα-
ράδειγμα οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, που ως κυβέρνηση 
ξανάβγαλε τις «αύρες» στους δρόμους ενάντια σε 
νεολαίους διαδηλωτές, το χτύπημα αντιιμπεριαλιστικών 
διαδηλώσεων, το κτύπημα συνταξιούχων έξω από το 
Μαξίμου κ.λπ. 
Εκείνο όμως που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι 

ότι το έδαφος για την ένταση της κρατικής καταστολής 
στρώνεται χρόνια τώρα από όλες τις αστικές κυβερ-
νήσεις, με τους νόμους που ψηφίζουν, δίνοντας ο 
ένας την αντιλαϊκή σκυτάλη στον άλλο. Οτι όλες οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, 
έχουν βάλει το λιθαράκι τους σε αυτήν την κατεύ-
θυνση. 
Ειδικά τώρα που η δυσαρέσκεια δυναμώνει εξαιτίας 

της διαχείρισης της πανδημίας, της κατάστασης που 
επικρατεί συνολικά στο σύστημα υγείας, την διαχείρισή 

της οικονομικής κρίσης και της ανασφάλειας, σε 
βάρος των λαϊκών αναγκών, η ένταση της καταστολής 
θα ενταθεί γιατί είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των 
προσπαθειών χειραγώγησης από την κυβέρνηση, το 
κράτος, προκείμενου να περάσει την αντιλαϊκή πολιτική 
τους. 

 
Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι σε ένα 

αρραγές μέτωπο δεν θα αφήσουν να περάσει. 
 
Το μήνυμα αυτό στέλνει η «οργανωμένη 

απειθαρχία» χιλιάδων εργαζομένων, λαού και νεολαίας, 
που παλεύουν συγκροτημένα μέσα από τα συνδικάτα 
και τους άλλους φορείς για μέτρα προστασίας της 
υγείας και των δικαιωμάτων τους, για την υπεράσπιση 
των λαϊκών ελευθεριών και των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων. Που πρωτοστατούν στον αγώνα ενάντια 
στην αντιλαϊκή πολιτική και την καταστολή, 
ξεσκεπάζοντας τις ευθύνες της σημερινής και όλων 
των προηγούμενων κυβερνήσεων για τη θωράκιση 
του κράτους, που συνθλίβει τις ανάγκες του λαού και 
απαντά με βία στις δίκαιες διεκδικήσεις του, για να 
θωρακίσει τα συμφέροντα και τα κέρδη του κεφαλαίου. 

«ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ» ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η Τροπολογία διαιώνισης των καθυστερήσεων στις συντάξεις

«Στάχτη στα μάτια» των εκατοντάδων χιλιάδων 
συνταξιούχων που περιμένουν εδώ και χρόνια να πά-
ρουν ακόμα και αυτές τις κουτσουρεμένες συντάξεις 
προσπαθεί να ρίξει η κυβέρνηση με την τροπολογία 
του υπουργείου Εργασίας για τη χορήγηση προκατα-
βολής σύνταξης, ουσιαστικά της «εθνικής σύνταξης» 
με μερικά ψίχουλα που κυμαίνονται από 360 έως 384 
ευρώ, και αυτά με προϋποθέσεις, αντί έστω της προ-
σωρινής σύνταξης. Η τροπολογία κατατέθηκε σε νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και ψηφίστηκε 
στην Ολομέλεια της Βουλής. 
Ο υπουργός Εργασίας, Κ. Χατζηδάκης, προκλητικά 

χαρακτήρισε τα όσα προβλέπει η τροπολογία «πρα-
γματική ανακούφιση» για τους συνταξιούχους, γιατί 
θα δίνεται η προκαταβολή δύο μήνες μετά την κατάθεση 
της αίτησης συνταξιοδότησης. δεν έδωσε καμία όμως 
απάντηση αν η κυβέρνηση έχει καθορίσει χρονικό 
πλαίσιο για την απονομή των οριστικών συντάξεων. 
Αναφέρθηκε απλά στον ...μάνατζερ που έχει προσλάβει 
ο ΕΦΚΑ, για να «βοηθήσει» στην έκδοση των εκκρεμών 
συντάξεων, εξέλιξη που αποτελεί «δούρειο ίππο» για 
την «είσοδο των ιδιωτικών εταιρειών στην Ασφάλι-
ση». 
Κουβέντα δεν ειπώθηκε για την ντροπή των εκκρε-

μών συντάξεων η κυβέρνηση έρχεται να την αντικα-
ταστήσει με άλλη ντροπή, την προκαταβολή της λεγό-
μενης εθνικής σύνταξης, και αναδεικνύεται ότι έτσι δι-

αιωνίζεται επαόριστον η αθλιότητα των εκκρεμών συ-
ντάξεων. 
Αποκαλύπτεται η κοροϊδία της κυβέρνησης, που 

καταργεί την προηγούμενη ρύθμιση που οι ίδιοι είχαν 
ψηφίσει και προέβλεπε «προσωρινή σύνταξη» σε πο-
σοστό 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών 
του ασφαλισμένου κατά τους 12 μήνες ασφάλισης 
πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης 
(για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες στο 70%). 
Επομένως η κυβέρνηση νομοθετεί κάτι χειρότερο 

από αυτό που ήδη ισχύει αντί να επιταχύνει τις διαδι-
κασίες έκδοσης των συντάξεων, κι έτσι οι συνταξιούχοι 
θα παίρνουν ένα επίδομα χωρίς να γνωρίζουν πότε θα 
λάβουν την οριστική σύνταξη. 
Οι 350.000 εκκρεμείς συντάξεις είναι αποτέλεσμα 

των πολιτικών που ακολούθησαν όλες οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις, και συνεχίζει επιδεινώνοντας η σημερινή, 
που έχουν οδηγήσει στην τραγική έλλειψη προσωπικού, 
υλικοτεχνικής υποδομής, σε απολύσεις συμβασιούχων 
με μεγάλη προϋπηρεσία και εμπειρία, έλλειψη εκπαί-
δευσης, απαράδεκτους όρους δουλειάς. 
Οι συνταξιούχοι ναυτεργάτες πρέπει να απαντήσουν, 

σε αυτή την πολιτική που τους στερεί τη δυνατότητα 
αξιοπρεπούς διαβίωσης, με οργανωμένο αγώνα μαζί 
με όλους τους συνταξιούχους με οργανωμένο και ανυ-
ποχώρητο αγώνα απαιτώντας όλα όσα δικαιούνται και 
έχουν ανάγκη. 

Συνέχεια στην σελ. 4

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Τα ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα καθώς και σε 
άλλες χώρες ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων των ερ-
γαζομένων αλλά και στο στόχαστρο του κεφαλαίου, των 
εφοπλιστών και του κράτους για την καταλήστευση των 
αποθεματικών του για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 
τους. 

Το ταμείο των ναυτεργατών το ΝΑΤ ήταν το πρώτο 
ασφαλιστικό ταμείο στην χώρα μας και το τρίτο στον κόσμο 
που ιδρύθηκε σαν αποτέλεσμα των αγώνων των ναυτεργα-
τών και διατηρήθηκε παρά τις συνεχείς ληστείες που έγιναν 
από τις κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια για χρηματοδότηση 
δήθεν της οικονομίας της χώρας μας, για την ενίσχυση των 
ενόπλων δυνάμεων, το τζογάρισμα στο χρηματιστήριο αλλά 
και την υποχρεωτική άτοκη κατάθεση στις τράπεζες όταν 
το επιτόκιο έφτανε το 25%. 

Σημαντικό ρόλο στην διάλυση έπαιξε και η νομοθεσία 
που θέσπισαν προκειμένου να ενισχύσουν το εφοπλιστικό 

κεφάλαιο με τις δυνατότητες που έδινε να καταχρώνται τις 
ασφαλιστικές εισφορές ακόμα και το τμήμα των παρακρα-
τηθέντων από τους ναυτεργάτες, αλλά και την απαλλαγή 
από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
για τους αλλοδαπούς ναυτεργάτες καθώς και την ουσιαστική 
εξαφάνιση των θέσεων εργασίας με ασφαλιστικά δικαιώμα-
τα. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η πλήρη χρεοκοπία του 
πλουσιότερου ταμείου ακολουθώντας την πορεία που είχαν 
προδιαγράψει και για τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία της 
χώρας μας μέχρι το 2016 που ο νόμος Κατρουκαλου του 
ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία του Βούρτση της ΝΔ κατάργησαν. 

Οι προσπάθειες αυτές εντάθηκαν από το 1992 με την 
υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχ και τις ανατροπές 
στον υπαρκτό σοσιαλισμό άρχισαν διαδοχικά όλες οι κυ-
βερνήσεις της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να περνάνε στην επί-
θεση προκειμένου να πάρουν πίσω ότι είχαμε κατακτήσει 



έχοντας στόχους τα όρια ηλικίας, το ύψος των καταβαλλό-
μενων συντάξεων, την μείωση και στην πορεία κατάργηση 
της κρατικής χρηματοδότησης και τελικώς την κατάργηση 
του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. 

Η επίθεση άρχισε με την ψήφιση του νόμου 2084/92 
από κυβέρνηση της ΝΔ και υπουργό Εργασίας τον κ. 
Σιούφα. Με τον νόμο αυτό αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας, οι 
εισφορές κ.λπ. Η πιο χαρακτηριστική διάταξη όμως ήταν ο 
διαχωρισμός των εργαζομένων σε νέους και παλαιούς, με 
προφανή στόχο να διαιρεθούν οι εργαζόμενοι. και στον 
νόμο αυτό δεν είχε εξαιρέσει τους ναυτεργάτες. 

Από το 1992 έως το 2010 ψηφίστηκαν διαδοχικά δε-
κάδες αντιασφαλιστικοί νόμοι είτε είχαμε κυβέρνηση 
ΝΔ είτε ΠΑΣΟΚ, που εναλλάσσονταν. Ως αντιπολίτευση 
κατάγγελλαν δήθεν τους νόμους αυτούς και την ψήφισή 
τους, ενώ ως κυβέρνηση όχι μόνο δεν τους καταργούσαν 
αλλά πατώντας σε αυτούς νομοθετούσαν ακόμα πιο αντι-
δραστικές αλλαγές. Συνοπτικά περιελάμβαναν αυξήσεις 
στα όρια ηλικίας, ενοποιήσεις Ταμείων, αύξηση ασφαλιστικών 
εισφορών. Μία από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις ήταν ο 
νόμος Ρέππα (ΠΑΣΟΚ) 3029/2002, όπου θεσμοθετείται 
στην Ελλάδα η δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών τα-
μείων 
· Από το 2010 και μετά, με το επιχείρημα της καπιταλι-
στικής κρίσης στη χώρα, έχουμε μία πρωτοφανή επίθεση 
και βάρβαρες αλλαγές στα συνταξιοδοτικά συστήματα 
της πατρίδας μας, με την ψήφιση αλλεπάλληλων ασφαλι-
στικών νόμων. Φυσικά το επιχείρημα που για ακόμα μία 
φορά επικαλούνται είναι η «διάσωση του ασφαλιστικού συ-
στήματος» και μάλιστα κάθε φορά με τον ίδιο χρονικό ορί-
ζοντα, τα επόμενα 50 χρόνια! 
Οι πιο χαρακτηριστικοί νόμοι είναι οι εξής: 
· 1. Nόμος 3863/10 (για τον ιδιωτικό τομέα) και νόμος 
3865/10 (για το Δημόσιο), κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, υπουργός 
Εργασίας Α. Λοβέρδος. Τους νόμους συνυπογράφουν με-
ταξύ άλλων οι υπουργοί Γ. Ραγκούσης, σημερινός βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ, Μ. Χρυσοχοΐδης, σημερινός υπουργός Δημ. 
Τάξης ΝΔ και Μ. Ξενογιαννακοπούλου, σημερινή βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ. Θεσμοθετούνται νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας 
και αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Μία 
χαρακτηριστική διάταξη αυτού του νόμου είναι το άρθρο 
11 παρ. 3, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και προβλέπει την 
αύξηση των ορίων ηλικίας με βάση την αύξηση του προσ-
δόκιμου ζωής στη χώρα μας. 
· 2. Νόμος 4052/2012, με κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - 
ΔΗΜΑΡ. Υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης. Το κε-
φάλαιο ΙΑ αυτού του νόμου ασχολείται με την επικουρική 
ασφάλιση. Γίνονται σημαντικές αλλαγές, με κυριότερες την 
εισαγωγή της νοητικής κεφαλαιοποίησης ως τρόπου υπο-
λογισμού των επικουρικών συντάξεων, διάταξη την οποία 
εφάρμοσε αργότερα ο Κατρούγκαλος με τον νόμο 4387/16, 
και τη δυνατότητα ίδρυσης Ταμείων υποχρεωτικής επαγ-
γελματικής ασφάλισης. Τα Επαγγελματικά Ταμεία δεν έχουν 
καμία σχέση με την Κοινωνική Ασφάλιση, λειτουργούν με 
βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας και της βιωσιμότητας, 
ενώ υπακούουν, σύμφωνα με την αντιασφαλιστική νομο-
θεσία, στη «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος», όπως όλα τα 
Ταμεία. και λειτουργούν  
·  Με Προκαθορισμένες  εισφορές αλλά μη εγγυημένες πα-
ροχές. 
· Με κεφαλαιοποιητικό σύστημα. 
· Χωρίς καμιά κρατική εγγύηση. 
· Χωρίς καμιά εξασφάλιση των εργοδοτικών εισφορών. 
· 3. Νόμος 4093/2012, με κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - 
ΔΗΜΑΡ. Υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης. Θεσπίζονται 
νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις με χαρακτηριστικότερη 
την αύξηση όλων των ορίων ηλικίας στα έως τότε ισχύοντα 
κατά 2 χρόνια, με αποτέλεσμα και το γενικό όριο ηλικίας 
στην Ελλάδα να πάει στο 67ο έτος από το 65ο που ίσχυε 
έως τότε. Επίσης και την μείωση συντάξεων. Από τα 50 στα 
52 για τους ναυτεργάτες, καταργούνται τα δώρα Χριστου-
γέννων, Πάσχα και το επίδομα διακοπών. 
· 4. Νόμος 4336/15 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται 
φυσικά για το τρίτο μνημόνιο, το οποίο περιέχει και συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις. Υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος. 
Με τις διατάξεις του νόμου αυτού έχουμε τεράστιες αυξήσεις 
των ορίων ηλικίας και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και 
αύξηση 17 χρόνια (μητέρες με ανήλικο). Αλλάζει η έννοια 
της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με αποτέλεσμα 
να εγκλωβιστούν χιλιάδες εργαζόμενοι και να μην έχουν 
δικαίωμα συνταξιοδότησης. Τον νόμο υπερψήφισαν όλα 
τα κόμματα της Βουλής (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ, 
Ποτάμι) πλην του ΚΚΕ. 

· 5. Νόμος 4387/16 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργός 
Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος, ενώ ο νόμος έμεινε γνωστός 
και με το όνομά του. Βασικές του διατάξεις είναι η δημιουργία 
του ΕΦΚΑ με την ενοποίηση όλων των Ταμείων κύριας 
ασφάλισης, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των κύριων 
συντάξεων και η δημιουργία της λεγόμενης εθνικής και 
ανταποδοτικής σύνταξης, η κατάργηση της κατώτερης σύ-
νταξης, η θέσπιση ηλικιακών ορίων για τις συντάξεις 
χηρείας, η δημιουργία του ΕΤΕΑ (ενοποίηση όλων των επι-
κουρικών ταμείων), η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού 
των επικουρικών συντάξεων και η εισαγωγή της νοητής 
κεφαλαιοποίησης στον τρόπο υπολογισμού τους. Εισάγεται 
επανυπολογισμός όλων των συντάξεων που καταβάλλονταν 
μέχρι τότε. Εχουμε αυξήσεις εισφορών και πολλά άλλα. Δί-
καια αυτός ο νόμος έχει χαρακτηριστεί λαιμητόμος. 
· 6. Νόμος 4670/2020 με κυβέρνηση ΝΔ. Υπουργός 
Εργασίας Γ. Βρούτσης. Δημιουργείται ο e-ΕΦΚΑ με την 
ενοποίηση των Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης 
και εφάπαξ. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα εργαλείο στην 
κατεύθυνση της κατάργησης της επικουρικής σύνταξης και 
του εφάπαξ και την προώθησή τους στις ιδιωτικές ασφαλι-
στικές εταιρείες 
· Το επόμενο διάστημα ετοιμάζεται μια εκ νέου αντιασφαλι-
στική επίθεση. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 
των επιχειρηματικών ομίλων ετοιμάζονται να ιδιωτικοποι-
ήσουν πλήρως την επικουρική ασφάλιση. Θέλουν οι εισφορές 
να δοθούν στους επιχειρηματίες για την ανάκαμψη της οι-
κονομίας. Ξεδιπλώνουν αδιάντροπα την αντίληψή τους ότι 
η Κοινωνική Ασφάλιση δεν είναι δημόσιο αγαθό αλλά δια-
δικασία κερδοφορίας. Γι' αυτούς το κέρδος είναι το μόνο 
αγαθό και είναι πάνω από τα γηρατειά, την αναπηρία, 
ακόμα και το θάνατο 
Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι σαρωτικές αλλαγές σε βάρος 
των συνταξιοδοτικών και άλλων δικαιωμάτων γίνεται ανε-
ξάρτητα αν βρισκόμασταν σε περίοδο οικονομικής κρίσης ή 
ανάπτυξης. 
Βλέπουμε ότι τα επιχειρήματα κάθε φορά για την επιχει-
ρούμενη «μεταρρύθμιση», όπως συνηθίζουν να αποκαλούν 
τους αντιασφαλιστικούς νόμους, είναι ακριβώς τα ίδια από 
όλες τις κυβερνήσεις. Φαίνεται το μέγεθος της υποκρισίας 
και της παραπλάνησης των εργαζομένων, αφού η μία κυ-
βέρνηση πατάει επάνω στο νομοθέτημα της άλλης. 
Η βασική τους επιχειρηματολογία για τις αλλαγές του συ-
νταξιοδοτικού συστήματος εστιάζει στην επίκληση διαφόρων 
κατά καιρούς εφευρημάτων. Ας δούμε ορισμένα: 
· α.«Δεν αντέχει το κράτος τη χρηματοδότηση». Κα-
ταρχάς οι εργαζόμενοι καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές 
τις οποίες διαχρονικά έχουν καταληστέψει με διάφορους 
τρόπους. Το κράτος για δεκάδες χρόνια δεν κατέβαλλε ει-
σφορές ως εργοδότης. Τα έσοδα του κρατικού προϋπολο-
γισμού προέρχονται από τους φόρους που πληρώνουν ερ-
γαζόμενοι και συνταξιούχοι. 
· β.«Οι επιχειρήσεις πρέπει να απαλλαγούν από το 
μη μισθολογικό κόστος», όπως ονομάζουν τις εργοδοτικές 
εισφορές. Η λεγόμενη εργοδοτική εισφορά δεν είναι τίποτα 
άλλο από την υπεραξία που παράγουν οι εργαζόμενοι σε 
επιχειρησιακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο. Δηλαδή πρόκειται 
περί εισφοράς των εργαζομένων και ας βαφτίζεται εργοδο-
τική. 
· γ.«Τα όρια ηλικίας πρέπει να αλλάζουν εφόσον αυ-
ξάνεται το προσδόκιμο ζωής». Ο στόχος τους είναι η 
λεγόμενη «ενεργός γήρανση», δηλαδή να δουλεύουμε έως 
το βιολογικό μας τέλος και η αύξηση των ορίων ηλικίας 
είναι μία τέτοια μέθοδος. 
· δ.«Οι εισφορές δεν πρέπει να βαλτώνουν αλλά να 
αποτελούν εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης». Αυτό 
το επιχείρημα σπάει κόκαλα. Δηλαδή οι εισφορές των ερ-
γαζομένων είναι για να πηγαίνουν στον τζόγο, να επεν-
δύονται και να μπουν στη διαδικασία του ρίσκου; Οι 
εισφορές καταβάλλονται για τον ακριβώς αντίθετο λόγο, 
δηλαδή για να δημιουργήσουν μία ασφάλεια ώστε να στη-
ριχθεί ο εργαζόμενος όταν φύγει από τον ενεργό βίο, είτε 
λόγω γήρατος είτε λόγω αναπηρίας είτε λόγω θανάτου (για 
να στηριχθούν τα προστατευόμενα μέλη του). 
Στον αντίποδα της κυβερνητικής και εργοδοτικής προπα-
γάνδας. πρέπει να απαντήσουμε με Αγώνας για αποκλει-
στικά δημόσια και καθολική Κοινωνική Ασφάλιση 
Οι παροχές σε συντάξεις, υγεία, κοινωνική πρόνοια θα 
πρέπει να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. Τα όρια 
ηλικίας πρέπει άμεσα να μειωθούν. Ο τεράστιος παραγόμενος 
πλούτος και η απίστευτη τεχνολογική εξέλιξη επιβάλλουν 
τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ώστε ο ερ-
γαζόμενος να βρεθεί μεγαλύτερο διάστημα εκτός εργασίας 
και να το αξιοποιήσει όπως θέλει. 

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Συνέχεια από την σελ. 3



ΑμερικοΝΑΤΟική στρατιωτική 
άσκηση Difender Europe 2021 

3ΗΜΕΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΕ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

Ολοκληρώθηκε η διεκπεραίωση αμερικανοΝΑΤΟικού 
προσωπικού και πολεμικού υλικού στην Αλεξανδρούπολη. 
Μέσω του οδικού δικτύου του Εβρου προωθήθηκε βόρεια 
στη Βαλκανική, την Ρουμανία και σε άλλα σημεία της συ-
νοριογραμμής με τη Ρωσία. Είναι οι πρώτοι από 7 αποστολές 
που θα διεκπεραιωθούν από την Αλεξανδρούπολη το 
επόμενο διάστημα για να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές 
αναπτύξεις, σε πρόβα πολέμου με της κάνες στραμμένες 
στη Ρωσία, στέλνοντας μήνυμα και στην Κίνα, που η 
επιρροή της στην περιοχή μεγαλώνει. Εντάσσετε στην απο-
στολή αεροπορικών δυνάμεων για υποστήριξη της επιχεί-
ρησης Atlantic Resolve 2021 που πραγματοποιείτε τα τε-
λευταία 7 χρόνια. Στο πλαίσιο της αναπτύσσονται 6000 
στρατιωτικό προσωπικό (μηχανοκίνητο πεζικό, τεθωρακι-
σμένα, ελικόπτερα κλπ.) χώρια με όσους ήδη σταθμεύουν 
στην Ευρώπη για περίοδο 9 μηνών. Παραπέρα οι Αμερικα-
νοΝΑΤΟϊκές δυνάμεις θα συνεχίσουν να έρχονται στην 
Αλεξανδρούπολη θα συμμετέχουν σε μια σειρά ασκήσεων 
που αποτελούν την Difender Europe 2021 προγραμματισμένη 
για Μάη – Ιούνη, με επίκεντρο την Ανατολική Ευρώπη και 
τα Βαλκάνια. Η Χώρα μας παίζει και εδώ κομβικό ρόλο 
στην υλοποίηση της. Εκτός από την διάθεση του λιμανιού 
εξετάζετε κάποια μέρη της να γίνουν σε Αλεξανδρούπολη 
και Πετροχώρι Ξάνθης. 

Πρόσφατα, ο υφυπουργός εξωτερικών της Ρωσίας όντας 
σε επίσημη επίσκεψη στην χώρα μας, δήλωσε μεταξύ 
άλλων με νόημα, «να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το έδαφος 
της φίλης για εμάς χώρας να παρασέρνετε στο γεωπολιτικό 
παιγνίδι ανάσχεσης και περιορισμού της Ρωσίας». Γίνετε 
κατανοητό σε τι κινδύνους μπαίνει η Ελλάδα διαθέτοντας 
Γη - Θάλασσα – Ουρανό στους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχε-
διασμούς. Είναι φανερό ότι σε περίπτωση σύγκρουσης η 
χώρα θα γίνει στόχος αντιπάλων ιμπεριαλιστικών κέντρων. 

Στην ετήσια έκθεση του ΝΑΤΟ και στο ζήτημα της απο-
δοχής της λυκοσυμμαχίας στην Ευρώπη, για την Ελλάδα, 
σημειώνετε ότι υπάρχει ανησυχία γιατί ένας στους πέντε 
έλληνες θα επιθυμούσε η χώρα μας να φύγει από το ΝΑΤΟ. 
Για όσους λοιπόν προβληματιζόμαστε, ας πάμε την κουβέντα 
ένα βήμα παραπέρα. Να κάνουμε την ανησυχία τους 
εφιάλτη. Να δυναμώσει η οργανωμένη δράση ενάντια 
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και εμπλοκής της 
χώρας μας σε αυτούς, να ξηλωθούν οι ξένες βάσεις, να 
επιστρέψουν όλοι οι στρατιωτικοί που συμμετέχουν σε 
αποστολές εκτός συνόρων, να ανοίξει ό δρόμος για αποδέ-
σμευση από όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, με 
το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. 

Σε 3ημερη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες 
πλοίων την Τρίτη 23 την Τετάρτη 24 και Πέμπτη 25 
Φλεβάρη προχώρησαν οι συνάδελφοί ναυτεργάτες όλων 
των κλάδων, απέναντι στην επίθεση που έχουν εξαπολύσει 
εφοπλιστές και κυβέρνηση στις Συλλογικές Συμβάσεις Ερ-
γασίας (ΣΣΕ), στις οργανικές συνθέσεις, στα ασφαλιστικά 

– συνταξιοδοτικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. 
Με ενότητα και αποφασιστικότητα απάντησαν στις δια-

δοχικές αντεργατικές νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρ-
νησης, που προωθούνται κατ απαίτηση της Ενωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών (ΕΕΕ), και με τις οποίες ενισχύεται η επιθετι-
κότητα του εφοπλιστικού κεφαλαίου  στα υπό ελληνική 
σημαία ποντοπόρα πλοία (άνω των 3.000 κόρων ολικής 
χωρητικότητας, κ.ο.χ. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας «επάξια» το έργο 
όλων των προκατόχων της, το καλοκαίρι του 2020 ψήφισε 
τον νόμο 4714, με τον οποίο δίνει νέα προνόμια στους 
εφοπλιστές. 

Βάζοντας ταφόπλακα στην κλαδική ΣΣΕ ποντοπόρων, 
απαλλάσσοντας τους εφοπλιστές από ασφαλιστικές εισφορές 
ναυτεργατών, και επιφέρει σαρωτικές αλλαγές στις εργα-
σιακές σχέσεις, στις οργανικές συνθέσεις, σηματοδοτώντας 
νέες δραματικές περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, 
στην Υγεία - Πρόνοια στον κλάδο. 

Επιτρέπει την εφαρμογή των «διεθνώς κρατούντων», 
δηλαδή των ΣΣΕ με μισθολόγια πείνας που υπογράφει η 
«Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων Μεταφορών» (ITF). 

Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει: «Στα αμιγώς εμπορικά 
πλοία άνω των 3.000 κ.ο.χ. που έχουν νηολογηθεί ή νηο-
λογούνται υπό ελληνική σημαία σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 επιτρέπεται η εφαρμογή 
των διεθνώς αναγνωρισμένων και εκάστοτε ισχυουσών 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας ΙΤF, ΙΜΟ κλπ κατά την 
ελεύθερη κρίση του πλοιοκτήτη μόνο για τις ναυτολογήσεις 
ειδικοτήτων του κατωτέρου πληρώματος, καθώς και των 
ειδικοτήτων του ανθυποπλοιάρχου και Γ μηχανικού Ε.Ν.»! 

Για παράδειγμα: 
Σύμφωνα με τη μισθολογική κλίμακα της ITF, οι συνολικές 

αποδοχές του ναύτη στα ποντοπόρα καράβια είναι: Βασικός 
μισθός 625 δολάρια, πληρωμή αδειών 52,08 δολάρια, πλη-
ρωμή για άδειες εθνικών εορτών 30,05 δολάρια, 391 
δολάρια για 104 ώρες υπερωρίας. Σύνολο: 1.098,13 
δολάρια το μήνα, για 12ωρη δουλειά τη μέρα - 72 ώρες 
δουλειά τη βδομάδα. 

Επίσης ο νόμος 4714/2020 προβλέποντας ότι «εφόσον 
στο πλοίο υπηρετούν ανώτεροι Ελληνες αξιωματικοί (πέραν 
4 ή 5 ή 6) ο πλοιοκτήτης απαλλάσσεται των δικών του 
ασφαλιστικών εισφορών, και παρακρατεί από τη μισθοδοσία 
τους και αποδίδει στο ΝΑΤ τη δική τους τακτική εισφορά». 

Οι ρυθμίσεις αυτές επιφέρουν ένα ακόμα πλήγμα στα 
ασφαλιστικά ταμεία. 

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ και ΠΕΠΡΝ, με την απεργία αύτη απαιτούν: 

� Κατάργηση του ν. 4714/2020, των αντεργατικών 
διατάξεων των ΠΝΠ και όλων των αντεργατικών νόμων. 

� Πλήρης, επαρκής και αποκλειστική χρηματοδότηση 
του δημόσιου συστήματος Υγείας από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Να ανοίξουν 
όλες οι δημόσιες δομές Υγείας που έκλεισαν τα προηγούμενα 
χρόνια. Αμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας. 

� Μαζικός και δωρεάν εμβολιασμός για όλο το λαό. Να 
παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. 

� Τώρα η κυβέρνηση να διασφαλίσει τον επαναπατρισμό 
των ναυτεργατών που επιθυμούν 

να επιστρέψουν στη χώρα. 
� Ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ με αυξήσεις, υπο-

χρεωτική ασφάλιση στο ΝΑΤ για όλους τους ναυτεργάτες, 
από όποια χώρα κι αν προέρχονται. Υπεράσπιση των συν-
δικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. 

� Πλήρης - σταθερή εργασία, με μείωση του εργάσιμου 
χρόνου, προσαρμογή των 

οργανικών συνθέσεων (με κατάργηση του ν. 4150/2013) 
στις αυξημένες ανάγκες των πλοίων και της προστασίας 
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. 

� Αμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι ναυτεργάτες από ΝΑΤ/ΕΦΚΑ σε κύριες - επικουρικές συ-
ντάξεις και εφάπαξ. 

� Διαγραφή των χρεών όλων των εργατικών οικογε-
νειών. 

Την απεργία στήριξαν το ΠΑΜΕ και δεκάδες συνδικαλι-
στικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα αλλά και από το 
εξωτερικό καθώς και ή Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομο-
σπονδία (ΠΣΟ). 



2021-01-18 Δευτέρα, Ανακοίνωση μαζί με τα ναυ-
τεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣωΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΠΡΝ, στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις στις 21 Γενάρη 
των εκπαιδευτικών - φοιτητών - μαθητών – γονιών, τον 
δίκαιο αγώνα τους, ενάντια στην καταστολή και την τρο-
μοκρατία, που επιβάλει η κυβέρνηση της ΝΔ, το υπουργείο 
Παιδείας, με την ίδρυση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. 

2021-01-20 Τετάρτη, Στείλαμε υπόμνημα μαζί μα την 
ΣΕΑ στον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη εκθέτοντας 
τα προβλήματα και τα αιτήματα των συνταξιούχων και ζη-
τώντας συνάντηση. 

2021-01-26 Τρίτη, Εκδώσαμε δελτίο τύπου για στηρίξει 
και συμμέτοχη στη δράσει για την Υγεία. 

2021-01-27 Τετάρτη, Εκδώσαμε δελτίο τύπου ενάντια 
στην απαγόρευση των συγκεντρώσεων. 

2021-01-28 Πέμπτη, Αποστολή υπομνήματος στον 
υπουργό εργασίας για τον υπολογισμό των συντάξεων ζη-
τώντας συνάντηση. 

2021-01-28 Πέμπτη, Μαζί με τη ΣΕΑ Αποστολή υπο-
μνήματος στον υπουργό Υγείας ζητώντας συνάντηση. 

2021-01-29 Παρασκευή, Συμμετοχή στη δράση για 
την Υγεία στην υγειονομική περιφέρεια. 

2021-02-03 Τετάρτη, Συμμετοχή σε παράσταση 
διαμαρτυρίας στον Οίκο Ναύτη για τα προβλήματα της 
Υγείας. 

2021-02-10 Τετάρτη, Δηλώσαμε τη στήριξη μας στους 
νοσοκομειακούς γιατρούς και στα αιτήματα τους που είναι 
και αιτήματα όλου του εργατικού κινήματος. 

2021-02-11 Πέμπτη, Παρέμβαση στο ΝΑΤ με τα 
προεδρεία των σωματείων καθώς στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του, που είχε 
καθοριστεί να συνεδριάσει χτες το μεσημέρι, είχε την 
εγκύκλιο για την τροποποίηση του όρου 8. Ο πρόεδρος 
δεσμεύτηκε να την αποσύρει, χωρίς βέβαια να αλλάζει σε 
τίποτα την ουσία του προβλήματος. 

2021-02-19 Παρασκευή, Εκδώσαμε δελτίο τύπου 

στηρίζοντας την απεργία των εν ενεργεία συναδέλφων 
ναυτεργατών καθώς και την απεργία των υγειονομικών. 

2021-02-23 Τρίτη, 24 Τετάρτη, και 25 Πέμπτη, 
Συμμετοχή στην περιφρούρηση της απεργίας στα λιμάνια 
όλης της χώρας και τη συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά 
την Πέμπτη. 

2021-03-05 Παρασκευή, Εκδώσαμε δελτίο τύπου 
μαζί με τα ταξικά σωματεία των Ναυτεργατών για των 
εορτασμό της 8ης Μάρτη, Μέρα της Γυναίκας, και συμμετοχή 
στη δράση του ΕΚΠ για την Υγεία 

2021-03-08 Δευτέρα, Συμμετοχή στην κινητοποίηση 
του ΕΚΠ στο METROPOLITAN απαιτώντας μέτρα για την 
Υγεία 

2021-03-08 Δευτέρα, Εκδώσαμε δελτίο τύπου 
καταγγελία για την επίθεση της αστυνομίας στη Νέα Σμύρνη 
ενάντια σε ανύποπτους πολίτες στην προσπάθεια της 
κυβέρνησης να τρομοκρατήσει το λαό και ιδικά το Εργατικό 
Κίνημα. 

2021-03-09 Τρίτη, Τηλεδιάσκεψη με τεχνοκράτες του 
Υπουργείου Εργασίας για το στρεβλό τρόπο υπολογισμού 
των συντάξεων όπου ανεδείξαμε πριν παρανομία στον 
υπολογισμό των συντάξεων του πρώην ΝΑΤ. 

2021-03-11 Πέμπτη, Εκδώσαμε δελτίο τύπου μαζί με 
τα ταξικά σωματεία των Ναυτεργατών για συμμετοχή στη 
συγκέντρωση στης 17 Μάρτη στο Σύνταγμα ενάντια στην 
αστυνομική βία και καταστολή. 

Συμμετέχουμε στις Δράσεις των ομοσπονδιών και 
Εργατικών Κέντρων απαιτώντας την επίταξη του Ιδιωτικού 
τομέα της Υγείας και ενίσχυση των Νοσοκομείων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και της υπόλοιπης 
νοσηρότητας. 

Συμμετέχουμε στις Δράσεις του ΕΚ Πειραιά ενάντια 
στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος με τη δημιουργία 
σταθμών μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Πέραμα και το 
Σκιστό καθώς και την εγκατάσταση σταθμών αποβλήτων 
στο λιμάνι του Πειραιά μέσα στον οικιστικό ιστό. 

Συνεχίζοντας τον καθημερινό της αγώνα, η ΠΕΣ-
ΝΑΤ, μέσα στα τόσα άλλα, στις 9 του Μάρτη, είχε μια 
πρώτη τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν αιτήσεως 
μας. Η τηλεδιάσκεψη αυτή είναι το αποτέλεσμα ενός 
αγώνα που ξεκίνησε τον Φλεβάρη του ‘20 και αφορά 
στο θέμα των συντάξεων των Ναυτεργατών. Πήρε πάνω 
από ένα χρόνο στο κράτος να μας ακούσει…. τελικά 
μετά από αγώνα, μας άκουσε, αποτέλεσμα; ….ο καιρός 
και ο αγώνας μας θα δείξει. 
Αναλυτικά και για να σας βάλουμε στο κλίμα της 

υπόθεσης. Τον Γενάρη του ’20, για πρώτη φορά μετά 
από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου 4387/2016, 
εκδίδονται τα ενημερωτικά σημειώματα, που αφορούν 
στις συντάξεις των Ναυτικών. Σε μια προσπάθεια των 
μελών της διοίκησης να καταλάβουν το μηχανισμό του 
υπολογισμού της σύνταξης μας, βρίσκουμε μετά από 
πολύ διάβασμα και ψάξιμο, (δεν είμαστε δα και νομικοί), 
τα πιο κάτω περίεργα,….. που αφορούν τις συντάξεις 
μας. 
Ενώ ο νόμος 4387/16 αναφέρει σαφώς στο άρθρο 

28 παράγραφος 2 και 3, ότι: «ο συντάξιμος μισθός 
επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη του ασφα-
λισμένου, είναι όλες οι αποδοχές / εισόδημα επί 
των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές υπέρ του 
ασφαλιστικού του ταμείου», και οι Ναυτεργάτες πα-
λαιοί και νέοι, καταβάλουν υπέρ ΝΑΤ συνταξιοδοτικές 
εισφορές: για τον Μισθό ενεργείας+ Κυριακές+ την 
αναλογούσα άδεια κατά μήνα, όπως και όλοι οι εργαζό-
μενοι στην Ελλάδα, στεριανοί και ναυτεργάτες. 
Στον αποκαλούμενο ως «συντάξιμο μισθό», για 

τους νέους συνταξιούχους του ΝΑΤ που βγήκαν 
μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, υπολογίζεται και η άδεια, 
για τους παλαιούς συνταξιούχους του ΝΑΤ όμως, με 
μια αναφορά του ν.4387/16 εξαιρούνται του νόμου και 
οι συντάξεις τους υπολογίζονται με τον παλαιό τρόπο, 
δηλαδή σύμφωνα με τον ΚΝ 792/78 και τους νόμους: 
1085/80, 1376/83, 1711/87, 2575/98 και τον νόμο 
3075/02 άρθρο 13, χωρίς να περιλαμβάνεται και η 
άδεια!!! Βέβαια για αυτήν την εξαίρεση υπάρχει αναφορά 
στον νόμο, ΑΔΙΚΑ ΒΕΒΑΙΑ στο 100%, αλλά υπάρχει, 

και χωρίζει τους απόμαχους του ΝΑΤ σε δυο κατη-
γορίες, αν και έχουν καταβάλλει τις ίδιες εισφο-
ρές!!!. Εδώ όμως βλέπουμε ένα ακόμη περίεργο. Χωρίς 
να υπάρχει καμία αναφορά, στον υπολογισμό του συ-
ντάξιμου χρόνου, ο ΕΦΚΑ-ΝΑΤ μας πηγαίνει αυθαίρετα, 
όλους, παλαιούς και νέους συνταξιούχους, με τον νέο 
τρόπο υπολογισμού του συντάξιμου χρόνου. Χωρίς 
να υπολογίζονται οι συντελεστές ανάλογα με την κατη-
γορία του πλοίου (φορτηγά, γκαζάδικα κλπ). Αυτό ση-
μαίνει πρακτικά ότι αλλάζουν τους παλαιούς συντελεστές 
σταθμίσεως και μειώνουν τον συνθετικό συνταξιο-
δοτικό χρόνο από 7% έως 20%, για όλους τους 
συνταξιούχους. 

Δηλαδή όσον αφορά τους παλαιούς, προ του 
νόμου Κατρούγκαλου, συνταξιούχους, για μεν τον 
συνταξιοδοτικό μισθό ισχύει ο παλαιός νόμος, δη-
λαδή χωρίς τον υπολογισμό της άδειας αλλά για 
τον συνταξιοδοτικό χρόνο και χωρίς να υπάρχει 
καμία τέτοια αναφορά στον νόμο Κατρούγκαλου, 
επιλέγει ο ΕΦΚΑ-ΝΑΤ να εφαρμόσει τον νέο νόμο, 
που μειώνει τον συνθετικό μας συντάξιμο χρόνο!!!. 
χαμένοι και στις δυο περιπτώσεις οι παλαιοί συ-
νταξιούχοι. 
Για όλα τα ποιο πάνω, μαζί με όλες της άλλες εγκλη-

ματικές αυθαιρεσίες που μόνο στόχο έχουν την περικοπή 
του εισοδήματος των συνταξιούχων για να περισσεύουν 
χρήματα να μπουκώνουν το κεφάλαιο η εκάστοτε κυ-
βερνήσεις ανεξαρτήτου χρώματος, δίνουμε σαν ΠΕΣ-
ΝΑΤ ένα αγώνα εδώ και ένα χρόνο σε συνεργασία με 
την ΣΕΑ (Συντονιστική επιτροπή αγώνα) και τα ταξικά 
σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΟΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ για να ανα-
τρέψουμε αυτές τις δυο αδικίες, η δεύτερη δεν είναι 
καν προβλεπόμενη. 

Σε αυτόν των αγώνα απαιτείται η συσπείρωση 
όλων τον συνταξιούχων για την ανατροπή των 
εργοδοτικών και κυβερνητικών επιλογών για να 
κερδίσουμε ένα εισόδημα για το οποίο δουλέψαμε 
μια ζωή και μας το αρπάζουν μια χούφτα παράσιτα. 
Με των συλλογικά οργανωμένο αγώνα μας δεν θα 
τους περάσει!!! 

Δραστηριότητες 3μήνου της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

ΣΥΝΤΑξΕΙΣ ΔΥΟ ΤΑχΥΤΗΤωΝ 


