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ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΤΤΙΚ Η ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙ ΟΥΧ ΙΚ Η

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ, ΠΕΜΠΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΗ, 10:30 π.μ.
που διοργανώνουν οι
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ - ΟΑΕΕ - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΟΤΑ - ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ
Η ΠΕΣ-ΝΑΤ καλεί τους συνταξιούχους ναυτεργάτες, όλους
τους συνταξιούχους και όλες τις συνταξιουχικές οργανώσεις:
ΝΑ

ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΝ την πάλη τους ενάντια στην βάρβαρη επίθεση που δέχονται
οι συντάξεις μας, η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή μας περίθαλψη και γενικά τα
ασφαλιστικά μας δικαιώματα, καθώς και ενάντια στην φοροεπιδρομή και τα χαράτσια.
ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΑΠΑΤΗΘΟΥΝ από τα «όμορφα» λόγια της κυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ ότι
τελείωσαν οι θυσίες και τις «κάλπικες» υποσχέσεις ότι δεν θα έρθουν νέα μέτρα.
ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥΝ με τα ψίχουλα που υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
 ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΝ για σκληρή σύγκρουση με τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς και την
άγρια πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ, και του κεφαλαίου.
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ :
Να εκφράσουμε την αντίθεσή μας
και την έντονη διαμαρτυρία μας στον
Πρωθυπουργό, που παρά την υπόσχεση
για δεύτερη φορά να δώσει γραπτή
απάντηση και λύση στα αιτήματά μας,
συνεχίζει τον εμπαιγμό απέναντι στα
3 εκατομμύρια των συνταξιούχων.

Δεν πάμε μόνο για να ανακόψουμε την επίθεση!
Πάμε για να αποσπάσουμε, να κερδίσουμε αυτά που δικαιούμαστε!
 Καμιά

περικοπή σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, άμεση επαναφορά των δώρων
και του επιδόματος αδείας.
 Επαναφορά του ΕΚΑΣ στους κάτω από 65 χρόνων.
 Άμεση έκδοση των κύριων και επικουρικών συντάξεων.
 Επαναφορά των προγραμμάτων λουτροθεραπείας και κοινωνικού τουρισμού.
 Άμεση συνταξιοδότηση στους επαγγελματίες που θεμελιώνουν δικαιώματα.
 Κάλυψη σε φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις, θεραπεία δωρεάν σε όσους το έχουν ανάγκη,
χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα.
 Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί αντιασφαλιστικοί φορομπηχτικοί νόμοι.
 Αποκατάσταση όλων των περικοπών στις συντάξεις μας.
 Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Υγεία και Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Καλούμε ακόμα όλους τους συνταξιούχους να πάρουν μέρος στις συγκεντρώσεις, που
οργανώνει το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα σε όλη τη χώρα στις 4 Οκτώβρη.
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 11:ΟΟ π.μ. ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ - ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 11:00 π.μ. ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Μειώνονται σταθερά οι δημόσιες δαπάνες Υγείας, που για τα έτη 2013 και 2014 βρίσκονται στο 4,5% του
ΑΕΠ, που ισοδυναμεί με 8,55 δισ. ευρώ και 8,77 δισ. αντίστοιχα, από 6,9% και 12,033 δισ. ευρώ το 2012.
Από τα 8,55 δισ. ευρώ για το 2014 τα 2,019 δισ. είναι για τα φάρμακα, όταν το 2012 ήταν 3,132 δισ. ευρώ.
Η θηλιά της λιτότητας οδηγεί τα δημόσια
νοσοκομεία σε απορρύθμιση, και ταυτόχρονα
σωρεύει νέα χρέη πάνω στα παλιά., που μέχρι
31.3.2014 ανέρχονταν σε 2,25 δισ. ευρώ.
Το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία και
τα κέντρα Υγείας μειώθηκε κατά 17.000 άτομα
την τελευταία δεκαετία.
Κι ενώ διαμορφώνεται αυτή η εκρηκτική κατάσταση, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε (30.6.2014)
μόλις 2.950 προσλήψεις, από τις οποίες μόνο 1300
είναι υγειονομικοί και ταυτόχρονα με νομοσχέδιο,
που ψηφίστηκε 2/7 στη Βουλή:
Με το άρθρο 12 δίνεται το «ελεύθερο» σε ΜΚΟ
και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ν' αναπτύξουν κάθε είδους δομή ψυχικής υγείας.
Με το άρθρο 45, θεσμοθετούνται τα απογευματινά χειρουργεία, για ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ή που δύνανται να πληρώσουν τα έξοδα νοσηλείας τους εξ
ιδίων χρημάτων.

Ένα ακόμα βήμα στην πορεία τη σταδιακή
Αντί για γιατρούς έστειλαν τα ΜΑΤ στο νοσοκομείο!

Τώρα και «πρωτότυπο» χαράτσι στα φάρμακα!
Ένα ακόμα χαράτσι στη συμμετοχή των αρρώστων στα φάρμακα
επιβάλλει η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, με στόχο η καθαρή Δημόσια
Φαρμακευτική Δαπάνη να μην υπερβεί 2,019 δισ. ευρώ για το 2014.
Συγκεκριμένα κατάργησε τη συμμετοχή κατά 50% του ΕΟΠΥΥ στη
διαφορά μεταξύ Λιανικής Τιμής (ΛΤ) και Ασφαλιστικής Τιμής (ΑΤ)
για κάθε πρωτότυπο φάρμακο που δεν έχει αντίγραφο και η τιμή του
δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Έτσι, ο άρρωστος πληρώνει όλο το ποσό
μέχρι τα 50 ευρώ.
Για να υπάρξει μια προσέγγιση του μεγέθους του χαρατσιού, αναφέρουμε τα εξής: Το 18,5% της αγοράς σε αξίες ή το 22,3% σε τεμάχια
κατέχουν τα γενόσημα φάρμακα. Τα υπόλοιπο μέρος μιας αγοράς που
σε αξίες ανέρχεται σε 5,3 δισ. ευρώ το κατέχουν τα πρωτότυπα φάρμακα ή φάρμακα που έχει λήξει η πατέντα τους...
Με αυτά τα δεδομένα και μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις στις Λιανικές
και Ασφαλιστικές Τιμές φαρμάκων και την επιβολή του 1 ευρώ ανά συνταγή, έχουμε πλέον το αντιφατικό αποτέλεσμα με τις τιμές των φαρμάκων μειώνονται… και τις πληρωμές των ασθενών αυξάνονται!
Πολύ πιο οδυνηρές είναι οι συνέπειες για τους χρονίως πάσχοντες όπως οι καρκινοπαθείς- που ενώ στα λόγια είναι απαλλαγμένοι από
συμμετοχή, στην πράξη πληρώνουν αδρά.
Όσο για την τροπολογία που ψηφίστηκε 26/6 στη Βουλή για
την «παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους που
έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα» αυτή είναι πίσω
από λαϊκές ανάγκες γιατί δεν αναφέρεται στο σύνολο όσων δεν έχουν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στην πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά μόνο στην φαρμακευτική κάλυψη και αυτή με κριτήρια
που θα καθορίζει ο υπουργός.

«Ακρωτηριάζουν» τους ανάπηρους στα ΚΕΠΑ

αποτίναξη της ευθύνης του κράτους για την
Υγεία και τη μετατροπή της σε ατομική ευθύνη,
συντελέστηκε με την ψήφιση του νόμου για σύσταση «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών
Νοσοκομείων - Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΣΑΝ ΑΕ)», με μετόχους τα δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι θα καθορίζουν τον τιμοκατάλογο των ιατρικών πράξεων,
με στόχο την οικονομική αυτοτέλεια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Αυτοτέλεια που θα στηριχτεί στις τσέπες των ασφαλισμένων.
Με μία δυναμική κινητοποίηση, 16/9, οι
εργαζόμενοι στον «Ευαγγελισμό» χάλασαν τη
φιέστα που επιχείρησαν να στήσουν η κυβέρνηση και η διοίκηση του νοσοκομείου για τα
εγκαίνια 15 νέων χειρουργικών αιθουσών «χορηγία» της Εθνικής Τράπεζας.
- Γιατί τα νέα χειρουργεία χρειάζονται πολλές
δεκάδες νέους μόνιμους νοσηλευτές (και άλλες
ειδικότητες) και όχι ελάχιστους συμβασιούχους ή
αποσπασμένους ή voucher κλπ.
- Γιατί πρέπει να λειτουργούν προς όφελος
του λαού, δωρεάν και να μην αποτελέσουν το
όχημα για ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία,
όπου η προτεραιότητα θα κρίνεται σύμφωνα με την
οικονομική δυνατότητα του ασθενούς και όχι με την
πάθησή του.

Στην κλίνη των περικοπών μπαίνουν και οι αναπηρικές συντάξεις,
για τις οποίες η μελέτη του ΚΕΠΕ αποφαίνεται χωρίς καμία ντροπή ότι
«αποτελούν διέξοδο για νέους ασφαλισμένους ή ασφαλισμένους
με λίγες ημέρες ασφάλισης». Λέει, δηλαδή, ότι ο εργαζόμενος που
έμεινε ανάπηρος από ατύχημα ή ασθένεια, το επέλεξε προκειμένου να
βρει διέξοδο και να συνταξιοδοτηθεί!
Οι περικοπές υλοποιούνται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), που λειτουργούν σαν σύγχρονα «σφαγεία», διαχωρίζοντας
τους ανάπηρους σε κατηγορίες όχι τόσο με βάση επιστημονικά κριτήρια αλλά στη βάση «τι δικαιούται» ο καθένας. Στόχος της «σφαγής»
δεν είναι άλλος από τη μείωση του «κόστους» για υγεία, περίθαλψη,
πρόνοια.

Επιμονή στα «πλαφόν» από την συγκυβέρνηση
Η προσωρινή αναστολή εφαρμογής του «πλαφόν» συνταγογράφησης, που αποφάσισε το ΣτΕ, 29/7/2014 κρίνοντας -για δεύτερη συνεχόμενη φορά- αντισυνταγματική την απόφαση του υπουργού Υγείας,
δεν φαίνεται να είναι αρκετή για να φρενάρει την αντιλαϊκή επίθεση της
κυβέρνησης, καθώς, αποφασισμένη να προσαρμόσει τις δαπάνες
στον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, ετοιμάζεται να εφαρμόσει
«πλαφόν» στις εργαστηριακές εξετάσεις ανά περιφέρεια και ανά
πάροχο.
Την οριστική κατάργηση του πλαφόν ζήτησε το ΚΚΕ, με ερώτηση
στη Βουλή, στην οποία αναφέρει: «Η εφαρμογή του πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων ανά γιατρό, έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, συνολικά τις λαϊκές οικογένειες, να πληρώνουν ξανά και ξανά από την τσέπη τους πολλά περισσότερα, τόσο για
φάρμακα όσο και για επιπλέον επισκέψεις στους γιατρούς.
Πραγματική ανακούφιση για τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων μπορεί να δώσει μόνο η οριστική κατάργηση του μέτρου και
η πλήρης και απολύτως δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
χωρίς περικοπές, πλαφόν και συμμετοχή.»

Παρά το γεγονός ότι το διάστημα αυτό παραδοσιακά είναι «νεκρό» λόγω του
καλοκαιριού, η Ένωσή μας δεν πήγε διακοπές. Ήμασταν παρόντες σε όλες τις
μικρές ή μεγάλες κινητοποιήσεις, που έγιναν στο χώρο μας και όχι μόνο.
Ήμασταν και σε εκδηλώσεις διεθνιστικού, κοινωνικού, αντιιμπεριαλιστικού,
αντιφασιστικού χαρακτήρα. Συνοπτικά η δράση μας καταγράφεται ως εξής:

► Συμμετείχαμε ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων σε συνάντηση
με τον πρωθυπουργό, 21/7, ως συνέχεια
του συλλαλητηρίου μας της 19ης Ιούνη.

 2/7, σύσκεψη στα γραφεία του ΠΑΜΕ, για
την απελευθέρωση της αγοράς Ενέργειας,
σπάσιμο της ΔΕΗ (μικρή ΔΕΗ).

 16/7, σύσκεψη της Γραμματείας ΠΑΜΕ
Πειραιά στο Εργατικό Κέντρο της Πόλης για
► Με επανειλημμένες παρεμβάσεις μας, το Ασφαλιστικό, .
μαζί με την ΠΕΜΕΝ, αποτρέψαμε την αυ 6/9, πικετοφορίες σε παναττική κλίμακα
θαίρετη αλλαγή χρήσης του κτιρίου του Οίενάντια στα μέτρα που μας στραγγαλίζουν
κου Ναύτου στον Πειραιά. Για το ίδιο ζήτημα
εν όψει και της ΔΕΘ.
συνδιοργανώσαμε με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία συγκέντρωση διαμαρτυρίας 15/9, παναττική σύσκεψη των φορέων της
στο ΝΑΤ και πετύχαμε για ότι αποφασιστεί Λαϊκής Συμμαχίας στο Εργατικό Κέντρο
να έχουν λόγο και τα σωματεία πρωτοβάθ- Πειραιά, για 2μηνη δράση προετοιμασίας
πανελλαδικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα
μια και συνταξιουχικά.
► Συγκαλέσαμε έκτακτο Δ.Σ., 19/9, με θέ- 1 Νοέμβρη.

18/9, με αντιφασιστική διάθεση συμμετείχαμε σε εκδήλωση μνήμης για τον ένα χρόνο από την δολοφονία του μεταλλεργάτη μουσικού Παύλου Φύσσα, από τον
► Για το ίδιο ζήτημα συνδιοργανώνουμε «χρυσαυγίτη» Ρουπακιά, με τα λάβαρα του
σύσκεψη, 1/10, εν ενεργεία και συνταξιού- ΠΑΜΕ στην πλατεία Ζαρντέν και πορεία
χων ναυτεργατών μαζί με τα ταξικά σωμα- στους δρόμους της Αμφιάλης.
τεία του χώρου μας.
μα την οργάνωση της δουλειάς μας για τη
μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια των
συνταξιούχων 2 Οκτώβρη και του ΠΑΜΕ
1 Νοέμβρη.

► Με πρωτοβουλία της ΠΕΜΕΝ συμμετείχαμε, 18/8, σε διεθνιστική συνάντηση συζήτηση με τον γραμματέα του Σύδνεϋ
της Ναυτικής Ένωσης Αυστραλίας. Πολύ
χρήσιμη συνάντηση, όπου έγινε εκατέρωθεν
ενημέρωση για τι αντιμετωπίζει η εργατική
τάξη των δύο χωρών μας, πώς να αλληλοβοηθηθούμε κ.λπ. Έτσι μάθαμε ότι κι εκεί η
κατάσταση λίγο ως πολύ είναι όπως κι εδώ.
Το τσάκισμα των Σ.Σ.Ε, ιδιωτικοποιήσεις,
ελαστικές σχέσεις εργασίας, υποβάθμιση συρρίκνωση των παροχών Υγείας κ.λπ.,
που είναι προτεραιότητες Ε.Ε. και των ελληνικών κυβερνήσεων, εφαρμόζονται και
στην Αυστραλία και μάλιστα χωρίς «τρόικα»
και «μνημόνια»…

► Ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα του ΚΚΕ
πορευτήκαμε με τον προοδευτικό λαό της
Αθήνας σε πορεία στην ισραηλινή πρεσβεία, 17/7, καταδικάζοντας τη νέα δολοφονική
επιδρομή στην Λωρίδα της Γάζας από το
κράτος του Ισραήλ, με την στήριξη των ΗΠΑ
► Κινητοποιηθήκαμε, σε ένδειξη αλληλεγ- - ΝΑΤΟ - ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης.
γύης με τις ταξικές δυνάμεις και συμπαρα- ► Δώσαμε το παρών μας σε εκδήλωση της
σταθήκαμε στους εργαζόμενους στην ΕΕΔΥΕ στην Ακρόπολη και πορεία στο
COSCO, που 19/7 διεκδίκησαν και πέτυ- Σύνταγμα, 7/8, αποδίδοντας φόρο τιμής και
χαν στοιχειώδη δικαιώματα.
μνήμης στα θύματα του Ναγκασάκι και της
► Στα πλαίσια του συντονισμού μας με Χιροσίμα, το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της
τις άλλες οργανώσεις των συνταξιούχων ανθρωπότητας, που έγινε ποτέ και το
συμμετείχαμε σε πολλές συνεδριάσεις της έκαναν οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές.
Συντονιστικής Επιτροπής.
► Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 70
► Με βάση την πεποίθησή μας ότι το χρόνια μετά το μπλόκο της Κοκκινιάς που
ΠΑΜΕ εκφράζει και θέλει και μπορεί να οι ναζί κατακτητές με συνεργάτες τους ντόδιεκδικήσει μαζί με την δική μας δράση και πιους ταγματασφαλίτες (τώρα χρυσαυγίτες)
συμμετοχή τα δικαιώματά μας συμμετείχαμε αιματοκύλησαν την συνοικία, πήραμε μέρος
σε επίπεδο διοίκησης και μελών σε και καταθέσαμε στεφάνι, 24/8, στην κεντρική εκδήλωση τιμής και μνήμης.
πάμπολλες δραστηριότητες, όπως:
Τέλος, έχουμε να πούμε ότι δεν τελειώνουμε εδώ. Έχουμε αγώνες μπροστά
μας. Μέχρι που να πάρουμε όλα όσα μας χρωστάνε. Όσο βαστάνε τα πόδια
μας θα είμαστε εδώ, όπως είπε ο παλαίμαχος οικοδόμος Διαμαντής,
που στα 90+ χρόνια του είναι ακόμα στους δρόμους του αγώνα.
Καλούς αγώνες, λοιπόν, και καλό χειμώνα.

Στου «κωφού» την πόρτα
πρέπει να χτυπήσουμε
πολύ πιο δυνατά, μαζικά
Στις 21/7/2014 πραγματοποιήθηκε
η συνάντηση του Πρωθυπουργού με
τους εκπρόσωπους των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ΙΚΑ
– ΕΛΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΣΕ – OAEE
– ΠΕΣ/ΝΑΤ – ΟΤΑ – ΤΑΕΟΑΕΕ, που
εκκρεμούσε από την ημέρα της μεγάλης Πανσυνταξιουχικής Πανελλαδικής
συγκέντρωση στην Αθήνα, 19 Ιούνη.
Οι εκπρόσωποι αφού επιδώσανε
το υπόμνημα με όλα τα αιτήματα των
συνταξιούχων (περικοπές συντάξεων,
υγεία, πρόνοια) στάθηκαν ιδιαίτερα
σε ζητήματα άμεσης σημασίας, όπως:
 Η επαναφορά 13ου – 14ου μισθού,
ενώ έγινε καθαρό ότι δεν δεχόμαστε
και δεν νομιμοποιούμε καμία περικοπή των συντάξεών μας.
 Την επαναφορά των ηλικιακών
όρων στο ΕΚΑΣ. Τη γρήγορη και
άμεση έκδοση των συντάξεων, να
σταματήσει η καθυστέρηση έκδοσης
συντάξεων.
 Το πρόγραμμα Θεραπευτικού Τουρισμού, που έχει εξαιρεθεί από τον
κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ,
καθώς και την επέκταση στα προηγούμενα επίπεδα του προγράμματος λουτροθεραπείας.
 Την άμεση ρύθμιση για απονομή
συντάξεων των Ελευθερών Επαγγελματιών που υπερβαίνουν κάποιο όριο οφειλών με ανάλογα
χρόνια.
 Τα προβλήματα της υγείας
(φάρμακα, πρωτοβάθμια περίθαλψη νοσοκομειακή) και κάλυψη
όλων που έχουν ανάγκη με ευθύνη
του κράτους.
Τη συνάντηση, που κράτησε αρκετά και μίλησαν όλοι οι εκπρόσωποι
των συνταξιούχων από το ΙΚΑ,
ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΑΕ, ΕΛΤΑ,
ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΟΣΕ, ΟΤΑ, έκλεισε ο κ.
Πρωθυπουργός ο οποίος δεσμεύτηκε
να δώσει γραπτές απαντήσεις σε
μικρό χρονικό διάστημα ενώ οι συνταξιουχικές οργανώσεις επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν απέναντι σ’
αυτές όταν διατυπωθούν και επίσημα
από το πρωθυπουργικό γραφείο...
Στο φόντο των όσων έχουν
γίνει μέχρι σήμερα με βάση τη μεγαλειώδη πανελλαδική συγκέντρωση στις 19/6/2014 και όσα ακλούθησαν και με τις απαντήσεις που θα
πάρουμε πάνω στα καυτά προβλήματα μας από τη κυβέρνηση δεν
πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός,
τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα και καλεί όλους τους συνταξιούχους και τα Σωματεία τους να
βρίσκονται σε επιφυλακή.

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ

ε συρρίκνωση της ελεγκτικής Ιατρικής Υπηρεσίας
του Οίκου Ναύτου και του χώρου του Τμήματος
Επειγόντων Περιστατικών (που πλέον έχουν περιέλθει
στην αρμοδιότητα του ΠΕΔΥ) προχωράει η κυβερνητική
διοίκηση του Ταμείου, με πρόσχημα τη μετεγκατάσταση
στο κτίριο του νέου εκτρωματικού Οργανισμού
ΟΝΝΕ (συγχώνευση υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου με το
ΓΕΝΕ, που προήλθε με το ν.4256/2014),
Η αυθαίρετη αυτή επιχείρηση, που εντάθηκε μέσα στον
Αύγουστο, προκάλεσε την παρέμβαση των σωματείων
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ,
που σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν:
«Παρά την καταγγελία της ΠΕΜΕΝ από τις 19-8-2014
και την σύμφωνη απάντηση του ΝΑΤ (20-8-2014) να μην
πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή των λειτουργιών
χρήσης του κτιρίου του Οίκου Ναύτη, ν α κ α τα θ έ σ ο υν
π ρ ο τά σ ε ι ς ο ι ενδιαφερόμενοι και να συζητηθεί το
θέμα στο Δ.Σ. του ΝΑΤ στις 11-9-2014, παράνομα
έγιναν εργασίες το Σαββατοκύριακο στον ισόγειο χώρο.
Καταδικάζουμε αυτές τις μεθοδεύσεις και απαιτούμε να
σταματήσει κάθε μεταβολή στο χώρο του Οίκου Ναύτη, την
άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του ΝΑΤ και υλοποίηση
της απόφασης να κατατεθούν εγκαίρως κι εγγράφως οι
προτάσεις από τη 2η ΥΠΕΠΕΔΥ και τον ΟΝ, ώστε να συζητηθούν σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΝΑΤ στις 11-9-2014».

Σ

ε παραγγελίες 565 πλοίων συνολικής χωρητικότητας 47,5 εκατομ. τόνων, που φτάνουν τα 20 δισ.
δολάρια ως το 2016, έχουν προχωρήσει, σύμφωνα με τα
νεότερα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο ναυτιλιακό Τύπο,
μέχρι τώρα οι Ελληνες εφοπλιστές, οι οποίοι είναι η πρώτη
ναυτική δύναμη, ελέγχοντας το 16,25% του παγκόσμιου
στόλου και το 40% του ευρωπαϊκού, και συνεχίζουν ακάθεκτοι να πλέουν σε πελάγη κερδών βγαλμένων από την
άγρια εκμετάλλευση των Ελλήνων και αλλοδαπών ναυτεργατών και τα αμέτρητα προνόμια, που τους παρέχουν
απλόχερα όλες οι κυβερνήσεις και τα χρυσοπληρώνει ο
λαός.
Από τις εκατοντάδες παραγγελίες των Ελλήνων εφοπλιστών κανένα πλοίο δεν κατασκευάζεται στη χώρα μας, ενώ
από την άλλη έχουν εξαπολύσει σε βάρος των ναυτεργατικών δικαιωμάτων επίθεση «εφ' όλης της ύλης», με τον
υπουργό Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτη να τους ενημερώνει με
επιστολή του προς την ΕΕΕ ότι μπορούν να επιβάλουν
ατομικές συμβάσεις πείνας και μαύρη ανασφάλιστη εργασία για να εξασφαλίσουν πάμφθηνη εργατική δύναμη.
Να σημειωθεί ακόμα ότι παρά τη σταθερή αύξηση του
στόλου των Ελλήνων εφοπλιστών, η ανεργία στους ναυτεργάτες έχει εκτιναχθεί σε πρωτόγνωρα ποσοστά, αφού
ακόμα και τα ελλιπή στοιχεία του ΓΕΝΕ δίνουν 5.000 ανέργους, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία είναι εντελώς ακάλυπτη ασφαλιστικά ενώ μόλις το 16% επιδοτείται
με το εξευτελιστικά χαμηλό επίδομα ανεργίας των 294
ευρώ οι έγγαμοι και 235 ευρώ οι άγαμοι.

Ε

Το θέμα απασχόλησε και την Εκτελεστική Επιτροπή
της ΠΝΟ (με τη συμμετοχή και εκπροσώπων από συνταξιουχικές οργανώσεις) όπου ομόφωνα αποφασίστηκε να
ζητηθεί όπως Οίκος Ναύτου και ΠΕΔΥ καταθέσουν στο
ΝΑΤ εμπεριστατωμένες προτάσεις, που θα εξετασθούν και
θα συνεκτιμηθούν για να αποφασίσουν για το μέλλον του
κτιρίου.
Το θέμα τέθηκε στο Δ.Σ. του ΝΑΤ, 11/9, όπου διαπιστώθηκε ότι οι δύο συστεγαζόμενοι στο κτίριο φορείς δεν
είχαν καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις.
Εκπρόσωποι από όλα τα σωματεία εν ενεργεία
και συνταξιούχων (εκτός των ναυτών ΠΕΝΕΝ και
των συνταξιούχων κατωτέρων πληρωμάτων, όπου
κυριαρχούν οι οπορτουνιστές και έλαμψαν διά της
απουσίας τους) σε παρέμβασή τους απαίτησαν να αποσυρθεί το θέμα και οι αρμόδιοι φορείς να καταθέσουν ολοκληρωμένα τις προτάσεις τους και να συζητηθούν στις
συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Οι ταξικές δυνάμεις, που αγωνίζονται για αποκλειστικά
δημόσια δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που να
καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των ναυτεργατών, εργαζομένων ενάντια στα τρωκτικά της ιδιωτικής υγείας, καλούν
τους ναυτεργάτες, να κάνουν δική τους υπόθεση την πάλη
για την κοινωνική ασφάλιση, ενάντια στις ανατροπές των
εργασιακών σχέσεων και την ανεργία.

πτά ολόκληρες σελίδες χρειάστηκαν στα επίσημα
κείμενα του κρατικού προϋπολογισμού για να παρουσιαστούν οι 56 ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις - απαλλαγές, που έχουν παραχωρηθεί στους εφοπλιστές.
Η φορολόγηση των εφοπλιστών γίνεται στη βάση της
χωρητικότητας και της ηλικίας του πλοίου με το σύστημα
«tonnage tax» και όχι με κριτήριο τα ετήσια έσοδα και τα
κέρδη τους. Έτσι, π.χ. για πλοίο 40.000 τόνων, που με το
χαμηλότερο ημερήσιο ναύλο των 8.100 δολαρίων έχει ετήσια έσοδα 2.956.500 δολάρια, ο εφοπλιστής καταβάλει
ετήσιο φόρο μόλις 14.300 ευρώ !
Αντίθετα για τους μισθωτούς και τα άλλα λαϊκά στρώματα δεν αναγνωρίζονται καν οι δαπάνες για το νοίκι, τις πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές, τα φροντιστήρια των παιδιών ή τα στεγαστικά δάνεια και άλλα αναγκαία έξοδα που
απαιτούνται για την καθημερινή διαβίωση.
Η αποκάλυψη ότι η κυβέρνηση δεν έχε εισπράξει ούτε
ένα ευρώ από την πολυδιαφημισμένη «οικειοθελή φορολόγηση» συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, που υποτίθεται
ότι θα κατέβαλαν οικειοθελώς οι εφοπλιστές σε διάστημα 3
ετών, ποσό που ανερχόταν στα ...20 μόλις ευρώ την ημέρα για κάθε καράβι, εκτός από την πρόκληση δίνει και μια
αποστομωτική απάντηση προς όλους εκείνους, όπως ο
ΣΥΡΙΖΑ, που αναζητούν διαύλους επικοινωνίας, συνεννόησης και συνεργασίας με υγιή τάχα τμήματα του κεφαλαίου.
Παρ’ όλα αυτά ο υπουργός Ναυτιλίας, σε συνέντευξή
του 9/7, προανήγγειλε «ανατροπή» μέσα στο 2014 της
«οικειοθελούς φορολόγησης» κ.ά. φόρων, επειδή όπως
προκλητικά ισχυρίστηκε «καθιστούν το ελληνικό πλοίο
ασύμφορο»...!
Και για να μη παραπονιούνται οι υπόλοιποι κεφαλαιοκράτες ο πρωθυπουργός, στις 6/9 από τη ΔΕΘ, έσπευσε
να δεσμευτεί για «σταδιακή» νέα μείωση του συντελεστή
φορολογίας των κερδών του κεφαλαίου, από 25%
στο 15%...!

ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ν.Δ.
ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΣΙΠΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Με τα όσα εξήγγειλε ο κ. Τσίπρας
από την Θεσσαλονίκη για το κυβερνητικό του πρόγραμμα, γίνεται φανερό ότι
αυτό δεν αποτελεί εναλλακτική λύση σε
όφελος του λαού και των τεράστιων
απωλειών που έχει υποστεί. Όσον αφορά τις βάρβαρες περικοπές που έχουν
γίνει στις συντάξεις, ανέλαβε όπως δήλωσε, δέσμευση για άμεση αποκατάσταση της 13ης σύνταξης σε όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι 700ευρώ!
Άνθρακες ο θησαυρός!!!
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε,
τη 13η σύνταξη θα πάρουν 1.262.920
συνταξιούχοι από 430 ευρώ ο καθένας.
Βέβαια δεν πρόκειται για το δώρο
Χριστουγέννων όπως προβλέπει η
νομοθεσία αλλά για ένα κατά αποκοπή βοήθημα.
Να λοιπόν πως εναρμονίζονται οι
εξαγγελίες με την πολιτική των μνημονίων.
Όλους τους υπόλοιπους συνταξιούχους 1.393.510 συνάγεται ότι τους θεωρεί οικονομικά εύρωστους.

Οι πίνακες όμως με τις διαμορφωμένες σήμερα καταβαλλόμενες συντάξεις
είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας, που δείχνει, ότι ο μεγάλος όγκος των συνταξιούχων βράζει στο ίδιο καζάνι. Αυτό δεν
μπορεί να αγνοηθεί ή να προσπεραστεί
από κανέναν. Να σημειωθεί ακόμα ότι
τα δύο τελευταία χρόνια μόνο από την
κατάργηση δώρων και επιδόματος
αδείας οι συνταξιούχοι είχαν απώλειες
9,2 δις.
Να πως νομιμοποιείται η πολιτική
των μνημονίων αφού δεν γίνεται κουβέντα και για αυτές τις τεράστιες
απώλειες.
Με τον καθορισμό του πλαφόν των
700ευρώ για να πάρει τελικά 430 ευρώ, ανοίγεται αντικειμενικά η πόρτα της
του διαχωρισμού των συνταξιούχων και
επαναφέρεται η παλιά γνωστή θεωρία
των ρετιρέ και των υπογείων.
Να και εδώ πάλι πως περνάει το
πνεύμα και οι στόχοι των μνημονίων.
Αθήνα, 16 Σεπτέμβρη 2014
Συνεργαζόμενες
Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ
- ΟΑΕΕ - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΤΑΕ/ΟΑΕΕ

Μ

ε το πρόσχημα της «βιωσιμότητας
των Ταμείων» και της
«αποκατάστασης των αδικιών», η κυβέρνηση προχωράει στην ισοπέδωση όσων ασφαλιστικών δικαιωμάτων έχουν μείνει όρθια.
Όχημα για τις νέες ανατροπές αποτελεί η
μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και οδηγός η
έκθεση του Οργανισμού για την Οικονομική
Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), με θέμα
τη «Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας».
Η αλήθεια είναι ότι για την κακή οικονομική κατάσταση των Ταμείων και του κράτους καμιά ευθύνη δεν έχουν οι εργαζόμενοι.
Αντίθετα, η ευθύνη είναι αποκλειστικά όλων
των μέχρι τώρα των κυβερνήσεων και του
κεφαλαίου.
Το ίδιο το Γραφείο Προϋπολογισμού της
Βουλής, αναλύοντας την οικονομική κατάσταση των Ταμείων και ανεξάρτητα από τα
συμπεράσματα στα οποία καταλήγει, παρατηρεί ότι η σημερινή κατάσταση είναι απόρροια των πολιτικών ενίσχυσης του κεφαλαίου, από τη δεκαετία ακόμα του '50, επισημαίνοντας ότι οι απώλειες στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων προέρχονται από τις εξής
πηγές:
 10,5 δισ. ευρώ από τις μειώσεις μισθών και
την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας.
 12 δισ. ευρώ από τις οφειλές του κράτους
προς τα Ταμεία από το 1993.
 13 δισ. ευρώ από το «κούρεμα» των ομολόγων με το PSI.
 1 δισ. ετησίως από τη μείωση εργοδοτικών
εισφορών.
 8,5 δισ. ευρώ από την εισφοροδιαφυγή, τις
ευέλικτες μορφές εργασίας κ.α.
 2,5 δισ. ευρώ από τη μείωση της κρατικής
χρηματοδότησης.
Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στις απώλειες δεκάδες εκατομ. ευρώ από τη διαχρονική
κλοπή των αποθεματικών των ασφαλιστικών
Ταμείων.
Θυμίζουμε ότι η ληστεία ξεκίνησε με τη
δέσμευση των αποθεματικών τους από την
Τράπεζα της Ελλάδας, με το Ν.1611/1950, με
επιτόκια πολύ χαμηλότερα του πληθωρισμού
και του επιτοκίου τραπεζικών καταθέσεων.
Στη συνέχεια, τα αποθεματικά των Ταμείων
τοποθετήθηκαν σε τίτλους του Δημοσίου από
τη χούντα των συνταγματαρχών, ενώ με το
Ν.2042/1992 τα ασφαλιστικά ταμεία συμμετέχουν και στο χρηματιστήριο, καταγράφοντας μεγάλες απώλειες.
Είχε προηγηθεί η δήμευση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων από τον
Μεταξά το 1936, που συνοδεύτηκε με την
επιβολή δικτατορίας στις 4 Αυγούστου για
την καταστολή των λαϊκών αντιδράσεων, με
αφορμή την εξαγγελία πανεργατικής απεργίας για τις 5 Αυγούστου 1936.

Ετοιμάζουν νέα μέτρα
Μέσα σ' αυτό το κλίμα, και με το
επιπλέον επιχείρημα της «γήρανσης του
πληθυσμού», η κυβέρνηση ετοιμάζεται το
επόμενο διάστημα να θέσει σε εφαρμογή
ψηφισμένα μέτρα και να νομοθετήσει άλλα,
στον πυρήνα των οποίων βρίσκονται τα εξής:
 Αν και η μελέτη του ΚΕΠΕ δεν μπαίνει σε
λεπτομέρειες, το Γραφείο Προϋπολογισμού
της Βουλής σημειώνει: «Προβλέπεται η ενοποίηση των Ταμείων σε ένα Εθνικό Ταμείο
που θα αφορά όλους τους ασφαλισμένους
και συνταξιούχους (συνολικά 11,5 εκατ.)». Το
βέβαιο είναι ότι έρχεται νέα εξίσωση παροχών και συντάξεων προς τα κάτω, στο όνομα
μάλιστα της «κοινωνικής ισότητας»!
 Για τις συντάξεις προβλέπεται η χορήγηση
από το 2015 της βασικής σύνταξης των 360
ευρώ απ' όλους τους φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης. Αυτό θα είναι το μόνο ποσό της
σύνταξης που θα εγγυάται το κράτος, ενώ το
τελικό ποσό θα διαμορφώνεται αναλογικά.
 Μεθοδεύεται η κατάργηση των ειδικών ηλικιακών ορίων για τις περιπτώσεις των γυναικών, των μητέρων με ανήλικα παιδιά, των
εργαζομένων στα ΒΑΕ, των εργαζομένων
που ακόμα εξασφαλίζουν συνταξιοδότηση με
35ετία, με στόχο την συνταξιοδότηση στο 67
χρόνια για όλους.
 Θα υπάρξει νέο πετσόκομμα στις αναπηρικές συντάξεις.
 Προωθούν την αύξηση των απαραίτητων
ενσήμων προκειμένου ο ασφαλισμένος να
κατοχυρώσει το δικαίωμα για συνταξιοδότηση, από τα 4,5000 στα 6.000 ένσημα.
 Η κυβέρνηση μελετά μέσα στο 2015 να
μειώσει κατά μία επιπλέον μονάδα τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι εργοδότες στα Ταμεία.
Νέα μείωση συντάξεων
Εν τω μεταξύ νέες μειώσεις από 28 έως
και 352 ευρώ είδαν στις συντάξεις τους
1.146.089 συνταξιούχοι, από το νέο σύστημα
υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης
φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το
οποίο τέθηκε σε εφαρμογή με την καταβολή
των συντάξεων του Αυγούστου, (άρθρο 60
του Ν. 4172/2013).
Με το νέο σύστημα ο φόρος εισοδήματος, που θα παρακρατείται μηνιαία, υπολογίζεται ενιαία στο άθροισμα των κύριων και
επικουρικών συντάξεων, με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος, 22%, 32%, 42%, για
συντάξεις πάνω από 800 ευρώ.
Επίσης, ενιαία παρακρατείται κάθε μήνα
και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, με συντελεστές κλίμακας από 1% έως 4% επί του
συνολικού ποσού των κύριων και επικουρικών συντάξεων πάνω από τα 1.000 ευρώ το
μήνα.

Συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στις κατευθύνσεις της Ε.Ε, του Δ.Ν.Τ., υλοποιεί και
προετοιμάζει νέα αντεργατικά μέτρα για
την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία του
κεφαλαίου ενάντια στο σύνολο των δικαιωμάτων της εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Οι δημοσιονομικοί στόχοι και η ανάκαμψη, που εξαγγέλλει η κυβέρνηση, προϋποθέτουν τη μονιμοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων, όπως ο ΕΝΦΙΑ που λαμβάνουν τα λαϊκά νοικοκυριά σαν …
αντίκρισμα, για το ματωμένο πρωτογενές
πλεόνασμα. Η ανάπτυξη που προσδοκούν
προϋποθέτει την εξαθλίωση και την ανέχεια της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού,
δουλειά με μισθούς πείνας μέχρι τα βαθιά
γεράματα.

Οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου, παρά τις επί μέρους διαφοροποιήσεις,
διαγκωνίζονται για το ποιος μπορεί καλύτερα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των
εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών για παραπέρα μείωση της τιμής της
εργατικής δύναμης, για νέες φοροαπαλλαγές και μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις στα
μονοπώλια.
Η πρόσφατη επιστολή του υπουργού
Ναυτιλίας προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με την οποία τους ενημερώνει ότι
μπορούν να προχωρήσουν στην εφαρμογή
ατομικών συμβάσεων, καταργώντας τις
ΣΣΕ, αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους
μισθούς, τις συντάξεις, την κοινωνική
ασφάλιση, που όπως προκλητικά είπε ο
υπουργός Ναυτιλίας «θα σας συμφέρει
να το κλείσουμε το ΝΑΤ»!
Με δεδομένες τις απαιτήσεις των εφοπλιστών ο φετινός χειμώνας προμηνύεται
δριμύτερος από κάθε προηγούμενο. Μετά
την θερινή περίοδο με τους ναυτεργάτες
να λιώνουν στα πλωτά χυτήρια παραγωγής του κέρδους των εφοπλιστών, η
ακινητοποίηση των πλοίων και οι μειώσεις

των οργανικών συνθέσεων, θα επιδεινώσουν την ανεργία, στην εγκατάλειψη το
ακτοπλοϊκό συγκοινωνιακό δίκτυο και τους
κατοίκους των νησιών στην απομόνωση.
Η πλειοψηφία των ανέργων χωρίς
κανένα επίδομα και κοινωνικοασφαλιστική
προστασία, για τους ελάχιστους το ξεροκόμματο της επιδότησης των 235 ευρώ
(άγαμοι) και 293 ευρώ (έγγαμοι), να μη
μπορούν να ανταπεξέλθουν ακόμα και στις
στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσης.
Δεν υπάρχει περιθώριο για αναμονή!
Η επίθεση του κεφαλαίου
και των εκπροσώπων του
πρέπει να αναχαιτιστεί τώρα!
Ούτε η ηττοπάθεια, ούτε η αναμονή,
ούτε οι αυταπάτες για κυβερνητικές εναλλαγές, προσφέρουν λύτρωση ή άμεση
ανακούφιση. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ζήσουμε μια ζωή με δικαιώματα, με
βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
Οι ταξικές δυνάμεις της ΝΣΚ, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ,
η Επιτροπή Άνεργων Ναυτεργατών,
συντονίζοντας τη δράση τους με το ΠAΜΕ
και τους άλλους φορείς της λαϊκής συμμαχίας, απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους
ναυτεργάτες, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους σπουδαστές για συσπείρωση και οργάνωση της πάλης, στα καράβια,
στις σχολές, τους ναυτότοπους, τις γειτονιές, παντού όπου ζει και εργάζεται η
εργατική λαϊκή οικογένεια.
Είναι ώρα ατομικής
και συλλογικής ευθύνης!
Ν’ αλλάξουμε τους συσχετισμούς στο
συνδικαλιστικό κίνημα! Να αποβάλουμε
από τα σωματεία μας τους ξεπουλημένους
και συμβιβασμένους, του εργοδοτικού
κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Το δίκιο κρίνεται στους ταξικούς
αγώνες, στη σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα! Να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν
οι νέοι ότι όλες οι κατακτήσεις έγιναν με
αγώνες, με αίμα, με θυσίες. Τίποτα δεν
χαρίστηκε. Υποχρεώθηκαν από την ταξική
πάλη.
Αναπτύσσουμε πολύμορφους αγώνες
για την ανεργία – κοινωνική ασφάλιση –
λαϊκό εισόδημα, να αποτελέσει το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των δυνάμεων του
ΠΑΜΕ την 1η Νοέμβρη εφαλτήριο δυναμικών ταξικών αγώνων.
Συμμετέχουμε:
 Στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του
ΠΑΜΕ το Σάββατο 1 Νοέμβρη 12 το
μεσημέρι στο Σύνταγμα..
 Στην Παναττική Συγκέντρωση των
Συνταξιούχων 2 Οκτώβρη 10:30 π.μ.
στην πλατεία Κλαυθμώνος.
 Στα συλλαλητήρια στις 4 Οκτώβρη σε
όλη τη χώρα, στον Πειραιά 11 π.μ.
στην πλατεία Καραϊσκάκη.

ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ ΝΕΩΝ
ΑΝΤΙΛΑΪΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
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π ό τ η ν 1 η Α υγ ο ύ σ το υ ξ ε κ ί ν η σ ε η αποστολή μέσω του συστήματος Taxis του νέου χαρατσιού πάνω στη
λαϊκή κατοικία και περιουσία, του περιβόητου «Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων» (ΕΝΦΙΑ), που αντικατέστησε το
τάχα «έκτακτο» χαράτσι του ΕΕΤΗΔΕ στους
λογαριασμούς της ΔΕΗ και επιπλέον το επέκτεινε σε χωράφια, οικόπεδα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών η επιβολή του ΕΝΦΙΑ θα οδηγήσει σε
έσοδα ύψους 3,23 δισ. ευρώ.
α προετοιμάσει το έδαφος για την
εφαρμογή από 1/1/2015 του κομμένου και ραμμένου στις ανάγκες των τραπεζών ρυθμιστικού πλαισίου της Τράπεζας της
Ελλάδας για τη διαχείριση των «κόκκινων»
δανείων των νοικοκυριών, με το οποίο αίρεται η όποια παρεχόμενη προστασία της
πρώτης κατοικίας έχει απομείνει και ανοίγει
ο δρόμος για μαζικές κατασχέσεις και
πλειστηριασμούς σπιτιών λαϊκών οικογενειών, επιχειρεί η συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών.
αυτόχρονα με απόφαση της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό
λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, στον οποίο οι
καταθέσεις είναι ακατάσχετες για χρέη, μέχρι
του ποσού των 1.500 ευρώ. Eιδικά για τους
μισθωτούς και τους συνταξιούχους ο ακατάσχετος λογαριασμός θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά αυτός της καταβολής του μισθού ή
της σύνταξης.
ε αυξήσεις, που επιβαρύνουν κι άλλο
την τσέπη των λαϊκών στρωμάτων,
οδηγούν τελικά οι «μειώσεις» που ισχύουν
από τις 1/9 στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
της Αττικής. Γιατί παρά τη μείωση στα 30 €
(από 45 €) της κάρτας για όλα τα ΜΜΜ, καταργήθηκε η κάρτα των 20 € για λεωφορεία,
τρόλεϊ και τραμ. Ανάλογη είναι η επιβάρυνση
και στο εισιτήριο, παρά τη μείωσή του στα
1,20 € (από 1,40 €), γιατί μειώθηκε η διάρκεια στα 70’ (από τα 90’) και καταργήθηκε η
επανεπικύρωση, με αποτέλεσμα ο χρόνος,
να μην επαρκεί για επιστροφή.
ι όποιες μειώσεις στον ειδικό φόρο
κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο
θέρμανσης και στην εισφορά αλληλεγγύης,
δεν μπορούν ν’ αλλάξουν τον αντιλαϊκό
χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος.
Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο, το 2018 το
σύνολο των φορολογικών εσόδων θα ανέλθει στα 51,3 δισ. ευρώ από 44,6 δισ. ευρώ
που ήταν το 2013. Ιδιαίτερα, θα αυξηθούν τα
έσοδα από τους κατεξοχήν δηλαδή αντιλαϊκούς έμμεσους φόρους (28,3 δισ. ευρώ από
24,5 δισ. ευρώ το 2013) γι' αυτό παρότι διαψεύστηκε δεν μπορεί να αποκλειστεί η
εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή του ΦΠΑ,
που θα οδηγήσει σε νέα αύξηση των χαμηλών συντελεστών στα είδη πλατιάς λαϊκής
κατανάλωσης.
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