


Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΠΕΜΕΝ παράλληλα με την ανά-
πτυξη πολύμορφων αγώνων, στην
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
Μηχανικών, των ναυτεργατών, των
εργαζομένων και παρά τις οικονο-
μικές δυσκολίες, με αίσθημα
ευθύνης για την τεχνική βοήθεια
και υποστήριξη των Μηχανικών,
λειτουργεί ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη της
ENGINE ROOM RESOURCE
MANAGEMENT (SIMULATOR) με
πιστοποίηση LLOYD’S REGISTER
στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ.
Η παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ,
δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα
ταμειακά εντάξει μέλη της ΠΕΜΕΝ
και στην παρακολούθηση τηρείται
διαδικασία προεγγραφής.

ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT (SIMULATOR)
ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ

Åíçìåñùèåßôå ãéá ôéò ÐñïûðïèÝóåéò, ôï Ðñüãñáììá êáé ôçí Áßôçóç ðñï-åããñáöÞò. 
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Από το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ

Θερμές και Αγωνιστικές Ευχές προς τους Μηχανικούς,

τους Ναυτεργάτες και τις Οικογένειές τους για το 2019.

Συνεχίζουμε αταλάντευτα στο δρόμο του ταξικού αγώνα,

καταδικάζουμε τις πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις 

που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου,

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάρος των δικαιωμάτων 

της εργατικής - λαϊκής οικογένειας. 

Καλά ταξίδια & Καλή επάνοδο στην πατρίδα. 

Χ ρ ό ν ι α  Π ο λ λ ά  
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ÐñïãñáììáôéóìÝíåò Åêäçëþóåéò
êáé åðéóêÝøåéò óôéò ÁÅÍ ãéá ôï 2019

• Γιορτή για τα Παιδιά των Μηχανικών στην Χίο 
Κυριακή 13 Γενάρη 2019.

• Επίσκεψη  σε ΑΕΝ/Χίου Δευτέρα 14 Γενάρη 2019.

• Κοπή Πρωτοχρονιάτικής Πίτας της Ένωσης 
την Πέμπτη 17 Γενάρη 2019.

• Γιορτή για τα Παιδιά των Μηχανικών στον Πειραιά, 
Σάββατο 19 Γενάρη 2019.

• Επίσκεψη στην ΑΕΝ/Μακεδονίας Δευτέρα 21 Γενάρη 2019.

• Επίσκεψη σε ΑΕΝ/Κρήτης Δευτέρα 28 Γενάρη 2019.
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Ê

Σ
τις 4 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε η Β’ Γενική
Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ, με τον απολογισμό δρά-
σης και το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων για το

2019.
Η εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης έγινε από τον

πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ συν. Ευαγγελάκη Θανάση αναφέ-
ροντας:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Συνάδελφοι

Πραγματοποιούμε την Β’ Γενική Συνέλευση του 2018,
μετά την 24ωρη Πανελλαδική απεργία στις 28 Νοέμβρη,
στις οποία χιλιάδες εργαζόμενοι  έστειλαν ισχυρό μή-
νυμα ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου και των εκπρο-
σώπων του, με την διεκδίκηση όλων των τεράστιων απω-
λειών τους από τα προηγούμενα χρόνια, μήνυμα πάλης
για τις σύγχρονες ανάγκες τους.

Τα ψίχουλα που τάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και η
αξιωματική αντιπολίτευση ελέω προεκλογικής περιόδου,
δεν αλλάζουν τη ζωή της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας
που στενάζει από το διαρκές χτύπημα στο λαϊκό εισό-
δημα και τους φόρους.

Η κυβέρνηση με την κατάθεση του κρατικού προϋπο-
λογισμού επιβεβαιώνει την ταξική – αντιλαϊκή πολιτική
που θα εφαρμόσει και την επόμενη χρονιά. 

Προβλέπεται πλεόνασμα 1 δις ευρώ που και αυτό θα
προέλθει από τους εργαζόμενους με μειώσεις σε συντά-
ξεις, πετσόκομμα των επικουρικών, νέες περικοπές σε
κρατικές δαπάνες στη δημόσια διοίκηση, στην υγεία, την
παιδεία, στην πρόνοια. 

Αποτυπώνεται στο χαρτί και στην πράξη η πραγματική
έννοια της «κανονικότητας» και της «ανάπτυξης» που
αναφέρει η κυβέρνηση, ανάπτυξη για νέα κέρδη της
μεγαλοεργοδοσίας, που θα γίνουν πάνω στα αποκαΐδια
των εργατικών δικαιωμάτων και  πάνω στους 700 αντερ-
γατικούς και αντιλαϊκούς νόμους που παραμένουν στα
συμφωνηθέντα.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της Eurostat για το
2017, ότι το 34,8% του ελληνικού πληθυσμού, που αντι-
στοιχεί σε 3,7 εκατομμύρια, βρίσκεται αντιμέτωπο με τον
κίνδυνο της επίσημης φτώχειας και του κοινωνικού απο-
κλεισμού, ενώ την ίδια ώρα, στην ΕΕ ο αριθμός αυτός
φτάνει σε 113 εκατ. δηλ. το 20,3% του πληθυσμού.

Την ίδια περίοδο οξύνονται οι επικίνδυνοι ιμπεριαλι-
στικοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην
περιοχή μας, οι αντιθέσεις στο εσωτερικό τους, αλλά και
οι ανταγωνισμοί με άλλα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη,
όπως η Ρωσία και η Κίνα, και οι αλλαγές συνόρων που

ετοιμάζονται σε Συρία, Ιράκ και Λιβύη, αναβαθμίζουν το
επίπεδο των κινδύνων, για τον έλεγχο των πλουτοπαρα-
γωγικών πηγών, των ενεργειακών αγωγών και των αγο-
ρών.

Στο οικονομικό επίπεδο  ο ανταγωνισμός των ΗΠΑ με
την Κίνα, αλλά και με την ΕΕ, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα την επιβολή υψηλών δασμών στην εισαγωγή χά-
λυβα και αλουμινίου από τις ΗΠΑ, στην πράξη αποτελεί
την κήρυξη ενός «εμπορικού πολέμου» μεταξύ των ιμπε-
ριαλιστικών κέντρων.

Αποτελούν τεράστια πυριτιδαποθήκη οι περιοχές από
την Κριμαία, τα Βαλκάνια, την Εγγύς και Μ. Ανατολή, την
Β. Αφρική,  με την χώρα μας να βρίσκεται στο επίκεντρο
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και την συγκυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ να αποτελεί τον καλύτερο σημαιοφόρο
των αμερικανοΝατοϊκών σχεδιασμών.

Η «αναβάθμιση» της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-
ΗΠΑ που επικαλείται η κυβέρνηση σημαίνει αναβάθμιση
των κινδύνων για το λαό, αφού η χώρα, οι υποδομές της,
οι Ένοπλες Δυνάμεις της, υποτάσσονται στις Νατοϊκές
ασκήσεις και στο κίνδυνο των πολεμικών συγκρούσεων
από την αντιπαράθεση των μεγάλων ιμπεριαλιστικών
πόλων οι οποίοι δεν διστάζουν να λύνουν τις διαφορές
τους με πολέμους, καταστροφές, σκοτωμούς και ξεριζω-
μούς των λαών.

Και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης έγινε και με
σχετικό Δελτίο Τύπου, το Δ.Σ  χαιρετίζει την παλικαρίσια
στάση του συνάδελφου Σταύρου Παπαδάκη, μέλους του
σωματείου μας, να βγει σε αναφορά στη Φρεγάτα "Ναυα-
ρίνον", όπου υπηρετούσε και να καταγγείλει τη συμ-
μετοχή της φρεγάτας σε αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδια-
σμούς και αποστολές.

Η στάση στρατευμένων, όπως αυτή του συναδέλφου
μας Σταύρου Παπαδάκη, είναι στάση πραγματικής υπερά-
σπισης του λαϊκού συμφέροντος, οι ναυτεργάτες, οι
εργαζόμενοι δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς στις
εξελίξεις, να εντείνουμε τη δράση ενάντια στα
μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό, να καταδικάσουμε την
εμπλοκή της χώρας στο ΝΑΤΟ. 

Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνο-
ρα δεν έχουνε δουλειά.

Συνάδελφοι,
Από την προηγούμενη Γ.Σ στις 28 Μάρτη, αναπτύξαμε

πολύμορφη δράση με συλλαλητήρια και απεργιακές κι-
νητοποιήσεις μαζί με τα ναυτεργατικά σωματεία
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, τις ταξικές δυνάμεις
του ΠΑΜΕ, με διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων στη βάση
των σύγχρονων αναγκών μας. 

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ εγγράφως είχαν ζητήσει να συνεδρίαση η ΕΕ

Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ
Με οργάνωση και αγώνα για τα οξυμμένα προβλήματα



6 ÅÍÙÓÇ  g ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Êτης ΠΝΟ για να καθοριστούν η αντιπροσώπευση και οι
προτάσεις  για το 44ο Συνέδριο της ITF που έγινε στη Σι-
γκαπούρη 14-19 Οκτώβρη καθώς και στη συνεδρίαση της
Μικτής Ναυτιλιακής Επιτροπής (JMC) στη Διεθνή Οργάνω-
ση Εργασίας (ΔΟΕ/ILO), στη Γενεύη 19-20 Νοεμβρίου.

Η ομάδα του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού της ΠΝΟ με τον Γ.Γ Χαλά Γ., τον πρόεδρο της
ΠΕΠΕΝ  Τσικαλάκη Ε. και της ΠΕΝΕΝ Νταλακογεώργο Α.,
απέρριψαν την πρόταση των σωματείων, ενώ χωρίς
καμία απόφαση και εξουσιοδότηση συμμετείχε ο Γ.Γ που
συνεχίζει ως ατζέντης των συμφερόντων του εφοπλιστι-
κού κεφαλαίου και στους διεθνής οργανισμούς τον υπο-
νομευτικό του ρόλο σε βάρος των ναυτεργατών.

Τεράστια  συμβολή και οι ευθύνες του εργοδοτικού –
κυβερνητικού συνδικαλισμού για αυτή την κατάσταση
της άγριας εκμετάλλευσης των ναυτεργατών  στις εσω-
τερικές αλλά και στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές,
οπλίζουν διαρκώς την επιθετικότητα εφοπλιστών –
κυβέρνησης – ΥΕΝ. 

Οι συμφωνίες που υπογράφουν  στα ελληνόκτητα
ποντοπόρα με ξένη σημαία είναι έναντι αμοιβής από
5.000 – 8.000 δολ. τα μοιράζονται με την ITF - ETF (Διε-
θνή και ευρωπαϊκή ομοσπονδία μεταφορών), ενδεικτικό
είναι ότι στο  προϋπολογισμό της ΠΝΟ για το 2018 προ-
βλέπονται έσοδα από τις συμφωνίες 3.704.000 ευρώ και
άλλα 544.000 ευρώ από το χαράτσι που παρακρατείται
από τους ναυτεργάτες στα πλοία με ελληνική σημαία ως
εισφορά για την ΠΝΟ συνολικά 4.248.000 ευρώ!

Για αυτές τις συμφωνίες μεταξύ Γ.Γ της ΠΝΟ και των
εφοπλιστών, χαρακτηριστική είναι η δήλωση του
προέδρου της ΕΕΕ κ.Βενιάμη αναφέροντας «έχω προ-
τείνει στην κυβέρνηση και στους συνδικαλιστές να
συζητήσουμε πάνω στη σύμβαση που έχει και εκπρο-
σωπεί η ΠΝΟ για τα ξένα πληρώματα που υπηρετούν
στα ελληνόκτητα πλοία και είναι με βάση τα διεθνή
κρατούντα και τον διεθνή ανταγωνισμό». 

Αυτές οι συμφωνίες έχει ως αποτέλεσμα να διευρύνε-
ται η ανασφάλιστη εργασία, να μην εφαρμόζονται οι κλα-
δικές ΣΣΕ και η κοινωνική ασφάλιση για όλους τους ναυ-
τεργάτες. 

Τόσο στην επιστολή που στείλαμε στο συνέδριο της
ITF αλλά και στην συνάντηση στη Γενεύη με τον Brandt
Wagner, επικεφαλή του Τμήματος Ναυτεργατών του
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), προβάλαμε την
πάγια θέση αρχών του ταξικού εργατικού κινήματος:

Για την εφαρμογή των κλαδικών Συλλογικών Συμβά-
σεων Εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης για όλους
τους ναυτεργάτες (ανεξάρτητα της χώρας προέλευσης
τους), που εργάζονται στα ελληνόκτητα πλοία, ενώ
καταθέσαμε υπόμνημα για όλα τα επίκαιρα αιτήματα των
ναυτεργατών.

Στις 24 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε συνάντηση
μεταξύ του υπουργού Ναυτιλίας κ.Κουβέλη με τα ναυτε-
ργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ενώ
δεν συμμετείχαμε σε αντίστοιχη συνάντηση της ΠΝΟ.

Στον υπουργό επισημάναμε τις ουσιαστικές διαφορές
μας με τις δυνάμεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού
συνδικαλισμού και το βρώμικο αλισβερίσι τους με τους
εφοπλιστές.

Με στοιχεία αναδείξαμε ότι η πρωτοκαθεδρία των
εφοπλιστών είναι αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης των
ναυτεργατών, των προνομίων και  επιδοτήσεων για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα και κερδοφορίας τους,
που συνεχίζει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.

Καταθέσαμε εγγράφως το διεκδικητικό πλαίσιο αι-
τημάτων μας στους άξονες για ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση,
ανεργία, οργανικές συνθέσεις, την ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, την φοροληστεία, τα
εφοπλιστικά προνόμια, την ναυτική εκπαίδευση, την υπε-
ράσπιση του δικαιώματος της απεργίας και των συνδικα-
λιστικών δικαιωμάτων για όλους τους ναυτεργάτες.

Αναδείξαμε  ότι αγωνιζόμαστε για την ανασύνταξη
του Ναυτεργατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος, την
αλλαγή του καταστατικού της ΠΝΟ και των σωματείων με
την εφαρμογή της απλής αναλογικής, την κατάργηση
των συμφωνιών με τους εφοπλιστές έναντι αμοιβής που
πραγματοποιεί ο Γ.Γ της ΠΝΟ Γ. Χαλάς με την στήριξη της
νόθας πλειοψηφίας. 

Στις 20 Σεπτέμβρη στείλαμε έγγραφο προς τον πρόε-
δρο του ΝΑΤ με αφορμή επιστολή του προς την ΠΝΟ με
την οποία ενημερώνει ότι «μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί
από τον ΕΦΚΑ/Περιφερειακή Διεύθυνση Παροχών Ναυ-
τικών περίπου 955 οριστικές αποφάσεις εκ των οποίων
80 αφορούν οριστικές αποφάσεις συντάξεων γήρατος».

Ζητήσαμε να μας δοθούν εγγράφως:
1) Συγκριτικά στοιχεία των ειδικοτήτων (Α’ Πλοίαρχου,

Α’ Μηχανικού, Α’ Μηχανοδηγού, Α’ Μάγειρα, Ναύτη) με
αντίστοιχη θαλάσσια υπηρεσία και κατηγορία πλοίων,
πως διαμορφώνεται η κύρια σύνταξη με τον
ν.4387/2016 σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο υπο-
λογισμού.

2)  Αν παράλληλα έχουν εκδοθεί επικουρικές συντά-
ξεις.

3) Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις με τον επανυπο-
λογισμό τους που εκδόθηκαν πριν ν.4387/2016 

4) Για τις αιτήσεις αναβάθμισης  που εκκρεμούν πριν
το ν.4387/2016.

Επανήλθαμε στις 29 Νοέμβρη και σε έγγραφο του ΝΑΤ
στις 3 Δεκέμβρη δεν δίνεται καμία απάντηση στο πως
διαμορφώνονται οι κύριες συντάξεις με τον
ν.4387/2016, ενισχύοντας την στάση του εργοδοτικού –
κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ, που καλλιεργούν
συγχύσεις και εφησυχασμό για τις περικοπές στις συντά-
ξεις, όπως έκαναν και το 2010, που έλεγαν στους ναυτε-
ργάτες «τα μέτρα δεν μας πιάνουν». 

Στην ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση
συνεχίζεται και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ η
υποχρηματοδότηση με τις αδιαφανείς διαδικασίες στο
Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης που έχει να γίνει ισολο-
γισμός από το 2003, με αποτέλεσμα διαρκώς οξύνονται
τα προβλήματα από τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, υλικοτεχνική και κτηριακή υποδομή κά. 

Αυτή η κατάσταση τροφοδοτεί τα τρωκτικά της ιδιωτι-
κής εκπαίδευσης είναι χαρακτηριστικό ένα από αυτά το
Μητροπολιτικό Κολέγιο Πειραιά παρουσίασε σε εκδή-
λωση την ίδρυση ναυτικής ακαδημίας που λειτουργεί
από τον Σεπτέμβρη για Πλοιάρχους, Μηχανικούς, στην
οποία παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο τότε υπουργός
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Ναυτιλίας κ. Π. Κουρουμπλής, ο Τομεάρχης Ναυτιλίας
της Νέας Δημοκρατίας κ. Γ.Πλακιωτάκης, ο Γ.Γ της ΠΝΟ Γ.
Χαλάς, εκπρόσωποι εφοπλιστικών εταιρειών, πρώην στε-
λέχη του Λιμενικού στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπως η
κά Καλλιπολίτη στέλεχος του TSAKOS GROUP.

Η ναυτική εκπαίδευση και οι συνθήκες που διαμορ-
φώνονται δεν είναι αποσπασμένες από τις κατευθύνσεις
των εφοπλιστών για μείωση της τιμής της εργατικής
δύναμης, διάλυση των ΣΣΕ, της κοινωνικής ασφάλισης. 

Συνάδελφοι,
Σε αυτόν τον αγώνα που έχει μπροστά τις δικές μας

ανάγκες, επιβάλλεται να δυναμώσει η αντιπαράθεση με
το κεφάλαιο, την  ΕΕ, την κυβέρνηση, τις αστικές πολιτι-
κές δυνάμεις και τους εκπροσώπους τους στο συνδικαλι-
στικό κίνημα. Ο εργοδοτικός – κυβερνητικός συνδικαλι-
σμός σε ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΝΟ  είναι σταθερός και συνεπής
σύμμαχος τους. 

Να θυμηθούμε την υπονομευτική στάση τους στο σχέ-
διο νόμου για τις ΣΣΕ που συνυπέγραψαν πάνω από 530
εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και καταργεί όλες
τις αντεργατικές διατάξεις, με την επαναφορά της υπο-
χρεωτικότητας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας και του κατώτερου μισθού στα 751€. Σχέδιο
νόμου που το ΚΚΕ κατέθεσε στην βουλή και απέρριψαν
όλα τα αστικά κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ έως τη
Χρυσή Αυγή. 

Αυτές οι δυνάμεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού
συνδικαλισμού συνεργάζονται απόλυτα για να
προκύπτουν συσχετισμοί που προέρχονται από όργιο
νοθείας. Τέτοιο θα είναι και το συνέδριο της ΓΣΕΕ τον
Μάρτη του 2019, έχουν ταχτεί «ψυχή και σώμα» με την
εργοδοσία και τα συμφέροντά της. 

Αναδείξαμε και καταγγείλαμε το σχέδιο αστυνόμευ-
σης του εργατικού κινήματος, που είναι σε εξέλιξη από
την κυβέρνηση, τις δυνάμεις του εργοδοτικού – κυβερ-
νητικού συνδικαλισμού  της ΓΣΕΕ.

Η εμφάνιση ασφαλίτη να τραβάει όπλο στη Πανελ-
λαδική Πανοικοδομική Απεργία στις 14 Νοέμβρη, αποτε-
λεί συνέχεια των παρεμβάσεων από Εισαγγελείς και Πρω-
τοδίκες να ζητάνε στοιχεία και ενημέρωση από το Συνδι-
κάτο Οικοδόμων Θεσσαλονίκης για τις αρχαιρεσίες του,
της παρουσίας ασφαλίτη στο συνέδριο του Εργατικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης. 

Την παρουσία του χωροφύλακα στα συνδικάτα προε-
τοίμασαν οι δυνάμεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού
συνδικαλισμού, οι απεργοσπάστες  και οι νόθοι του
συνδικαλιστικού κινήματος, στη συνάντηση τους με το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που αναζήτησαν την
προστασία των ΜΑΤ και του συνδικαλιστικού της ασφά-
λειας, για να καλύπτουν τις βρωμιές τους.

Δεν διστάζουν να παρεμβαίνουν διαλυτικά όπου
προκύπτουν αγώνες, όπως η σαπίλα της ΠΝΟ, που για
άλλη μια φορά στην απεργία στις 3 Σεπτέμβρη παρά την
αγωνιστική συμμετοχή των ναυτεργατών αποφάσισε  να
την σταματήσει άμεσα, εκτελώντας τις εντολές των
εφοπλιστών, της κυβέρνησης, συμφωνώντας με τα
ψίχουλα του 2% αύξηση στη ΣΣΕ στην επιβατηγό ναυ-

τιλία, την ίδια συμφωνία έκλεισε για τα Πορθμεία, ενώ για
τα Ποντοπόρα, Μεσογειακά και Ακτοπλοϊκά φορτηγά έχει
να ανανεωθεί από το 2010. 

Στις 18 Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο Τα-
κτικό Συμβούλιο της ΠΝΟ, με το καταστατικό της που
είναι εδώ και δεκαετίες με τον αντεργατικό ν.330/1976
και άλλα βασιλοχουντικά διατάγματα, διαμορφώνει αυτή
την νόθα πλειοψηφία, δεν εφαρμόζεται η απλή αναλογι-
κή αλλά το περιοριστικό όριο του 1/10 επί των εκλεγμέ-
νων αντιπροσώπων, με αποτέλεσμα να απο-κλείονται 34
σε σύνολο 105 αντιπροσώπων, από την ΠΕΜΕΝ 14 αντι-
πρόσωποι. 

Στο Τακτικό Συμβούλιο θα εκλέξουν αντιπροσώπους
για την ΓΣΕΕ και παρότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε κάθε
συνέδριο απαιτούν την αποβολή αυτών των νόθων όπως
και άλλων, οι δυνάμεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού
συνδικαλισμού ΠΑΣΚΕ/ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΔΑΚΕ/ΝΔ,
ΜΕΤΑ/ΣΥΡΙΖΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ
που συμμετέχει και ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, τους απο-
δέχονται. 

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΜΕΝ για την ΓΣΕΕ 
εκλέγονται από το ΕΚΠ.

Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των Συνεργαζόμε-
νων Συνταξιουχικών Οργανώσεων που κλιμακώνουν την
δράση τους με το Πανελλαδικό συλλαλητήριο στην
Αθήνα στις 15 Δεκέμβρη.

Τα προβλήματα των ναυτεργατών, των εργαζομένων,
των συνταξιούχων, γεννιούνται και οξύνονται μέσα στα
πλαίσια του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήμα-
τος, όπως έδειξε η καπιταλιστική κρίση αλλά και η ανά-
πτυξη έχουν κοινό παρανομαστή την ανταγωνιστικότητα,
τα κέρδη  του κεφαλαίου.  

Σε αυτές τις συνθήκες να βάλουμε στο προσκήνιο τις
δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των μονοπωλίων,
καμία υποταγή  στη μοιρολατρία, στις νέες αυταπάτες,
για το λιγότερο κακό, να δώσουμε την δική μας ταξική
απάντηση, ότι η καλυτέρευση της ζωής του εργάτη, δεν
μπορεί να συνυπάρχει με τα κέρδη του μεγάλου κεφα-
λαίου.

Συνεχίζουμε την δράση μέσα και έξω από τα καρά-
βια, με το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων για το 2019,
μέσα από την οργανωμένη πάλη να γίνουν αλλαγές σε
ταξική κατεύθυνση στα σωματεία,  για την ανασύνταξη
του ναυτεργατικού κινήματος.

Το παρόν ψήφισμα της Γ.Σ της ΠΕΜΕΝ, οι αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων, μαζί με το διεκδικητικό
πλαίσιο αιτημάτων μας αποτελούν εξώδικο. 

Η συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΠΕΜΕΝ να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, να εκτι-
μήσει και να αποφασίσει για απεργιακές κινητοποιή-
σεις, καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις σε
οργάνωση και αγώνα. 

«Μπροστά οι δικές μας ανάγκες 
και όχι τα κέρδη των μονοπωλίων»!
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Á ÃÙ ÍÉ ÆÏ ÌÁ ÓÔÅ – ÄÉÅÊ ÄÉ ÊÏÕ ÌÅ

• Ìï íï ìå ñÞ ï ëï ó÷å ñÞ äéá ãñá öÞ ôïõ ÷ñÝ ïõò, êá -
ôÜñ ãç óç ôùí á íôåñ ãá ôé êþí - á íôé ëá ú êþí íü ìùí, ôùí
ìíç ìï íß ùí ôçò Å Å, ÄÍÔ, Å ÊÔ.

• ÓÓÅ, êïé íù íé êÞ á óöÜ ëé óç, ìå ðëÞ ñç – óôá èå ñÞ åñ -
ãá óß á ãéá ü ëïõò, 7ù ñï – 35ù ñï – 5Þ ìå ñï, ðñï óáñ ìï -
ãÞ ôùí ïñ ãá íé êþí óõí èÝ óå ùí óôéò áõ îç ìÝ íåò á íÜ ãêåò
ôùí ðëïß ùí  êáé  ôçò  ðñï óôá óß áò  ôçò  áí èñþ ðé íçò  æù -
Þò  óôç  èÜ ëáó óá.

• Êá ôÜñ ãç óç ôùí á ôï ìé êþí Óõì âÜ óå ùí Åñ ãá óß áò êáé
ôùí å íþ óå ùí ðñï óþ ðùí.

• Êá ôÜñ ãç óç ôïõ í.2687/53, ôùí å ãêñé ôé êþí ðñÜ îå -
ùí íç ï ëü ãç óçò ôùí ðëïß ùí êáé ôïõ óõ íü ëïõ ôçò á -
íôåñ ãá ôé êÞò –á íôé äç ìï êñá ôé êÞò íï ìï èå óß áò. Êá ôÜñ ãç -
óç êÜ èå ìÝ ôñïõ ðïõ á ðáë ëÜó óåé ôïõò å öï ðëé óôÝò íá
ìçí å öáñ ìü æïõí  ôç  Êëá äé êÞ  Óýì âá óç  Åñ ãá óß áò  ãéá
ôï  óý íï ëï  ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí  óôá  ðëïß á.

• Êá ôÜñ ãç óç ôïõ êá íï íé óìïý 3577/92 ôçò Åõ ñù ðá -
ú êÞò ¸ íù óçò êáé ôïõ í.2932/2001 ãéá ôçí á ðå ëåõ èÝ -
ñù óç ôçò Á êôï ðëï À áò  êáé  ãå íé êü ôå ñá  ôùí å óù ôå ñé -
êþí  èá ëÜó óéùí ìå ôá öï ñÜò  ôçò  ÷þ ñáò.

• Á íÜ êëç óç ôùí á íôé íáõ ôåñ ãá ôé êþí õ ðïõñ ãé êþí á -
ðï öÜ óå ùí ðïõ å ðé äéþ êïõí ôçí êá ôÜñ ãç óç ôùí ÓÓÅ êáé
ôç ìåß ù óç ôùí ïñ ãá íé êþí óõí èÝ óå ùí ôùí ðëïß ùí. 

• Êá íÝ íáò åñ ãá æü ìå íïò íá ìçí ðëç ñþ íå ôáé ìå ìé -
óèü êÜ ôù á ðü 751 åõ ñþ.

• Êá ôï ÷ý ñù óç Á’, Â’, Ã’ êáé Äü êé ìùí Ìç ÷á íé êþí óå ü -
ëåò ôéò êá ôç ãï ñß åò ðëïß ùí.

• Áõ îÞ óåéò óå ìé óèïýò, óõ íôÜ îåéò, êïé íù íé êÝò ðá ñï -
÷Ýò. 

•Êá ôÜñ ãç óç ü ëùí ôùí á íôéá óöá ëé óôé êþí íü ìùí.
ÊÜ ëõ øç ôùí á ðù ëåéþí óå óõ íôÜ îåéò, êý ñéåò êáé å ðé -
êïõ ñé êÝò. Íá ìçí å öáñ ìï óèåß êáé íá êá ôáñ ãç èåß ï íü -
ìïò Êá ôñïý ãêá ëïõ.

? ÌÝ ôù ðï å íÜ íôéá óôçí Ü ãñéá öï ñï ëç óôåß á ðïõ ñï -
êá íß æåé ôï ëá ú êü åé óü äç ìá, á öï ñï ëü ãç ôï á ôï ìé êü ü ñéï
20.000 åõ ñþ, ðñï óáõ îá íü ìå íï 5.000 åõ ñþ ãéá êÜ èå
ðáé äß.

• Êá íÝ íáò óõì âé âá óìüò ìå ôç öôþ ÷åéá ôçí á íåñ ãß á
ôçí äïõ ëåéÜ ÷ù ñßò äé êáéþ ìá ôá.

•Õ ðå ñÜ óðé óç ôïõ äé êáéþ ìá ôïò ôçò á ðåñ ãß áò êáé ôùí
óõí äé êá ëé óôé êþí å ëåõ èå ñéþí.

• Á ðá ãü ñåõ óç ðëåé óôç ñéá óìþí ãéá ôçí åñ ãá ôé êÞ -
ëá ú êÞ ïé êï ãÝ íåéá.

• Á ãþ íáò å íÜ íôéá óôéò é äéù ôé êï ðïé Þ óåéò, óôçí ðá ñÜ -
äï óç ôïõ äç ìü óéïõ ðëïý ôïõ óôïõò å ðé ÷åé ñç ìá ôé êïýò
ï ìß ëïõò, óôéò å ðé ðôþ óåéò óôïõò åñ ãá æü ìå íïõò ìå Ý -
íôá óç ôçò åê ìå ôÜë ëåõ óçò êáé ôùí á ðï ëý óå ùí, ôçí áý -

îç óç ôé ìþí ãéá ôç ëá ú êÞ ïé êï ãÝ íåéá óå ç ëå êôñé êü, íå -
ñü, åé óé ôÞ ñéá, ôç ëÝ öù íï, âá óé êÜ á ãá èÜ.

• Õ ðï äï ìÝò êáé ìÝ ôñá ðñï óôá óß áò ôïõ ëá ïý. Á íôé -
ðëçì ìõ ñé êÜ, á íôé óåé óìé êÜ, á íôé ðõ ñé êÜ Ýñ ãá.

• Êá ìéÜ óõì ìå ôï ÷Þ óôéò é ìðå ñéá ëé óôé êÝò å ðåì âÜ óåéò
êáé óôïõò é ìðå ñéá ëé óôé êïýò ðï ëÝ ìïõò å êôüò óõ íü ñùí.
Êá ìß á å ìðëï êÞ óôá óöá ãåß á ôïõ ÍÁ ÔÏ êáé ôçò Å Å. Íá
êëåß óïõí ü ëåò ïé îÝ íåò âÜ óåéò êáé óôñá ôéù ôé êÝò å ãêá -
ôá óôÜ óåéò. ¸ îù ôï ÍÁ ÔÏ á ðü ôï Áé ãáß ï êáé ôá Âáë êÜ íéá.

ÓÕË ËÏ ÃÉ ÊÅÓ ÓÕÌ ÂÁ ÓÅÉÓ ÅÑ ÃÁ ÓÉÁÓ

• Õ ðï ãñá öÞ Å íéáß áò Óõë ëï ãé êÞò Óýì âá óçò Åñ ãá óß áò
ðïõ íá á íôá ðï êñß íå ôáé óôéò óýã ÷ñï íåò á íÜ ãêåò.

• Õ ðï ãñá öÞ Óõë ëï ãé êþí Óõì âÜ óå ùí Åñ ãá óß áò ìå
óôá èå ñÞ åñ ãá óß á, 7ù ñï, 5íèÞ ìå ñï, 35ù ñï. Ìå óý óôç -
ìá å íáë ëá ãÞò ôùí ðëç ñù ìÜ ôùí, ï ÷ñü íïò íáõ ôï ëü ãç -
óçò íá åß íáé é óï äý íá ìïò ìå ôï ÷ñü íï á äåß áò å êôüò
ðëïß ïõ, ìå ðëÞ ñåéò á ðï äï ÷Ýò êáé á óöÜ ëé óç óôï ÍÁÔ óå
ü ëç ôçí äéÜñ êåéá ôïõ ÷ñü íïõ.

• Êá ôÜñ ãç óç ôùí óõì âÜ óå ùí á ðü å íþ óåéò ðñï óþ -
ðùí.

• Íá ÷á ñá êôç ñé óôåß ôï å ðÜã ãåë ìá âá ñý, áí èõ ãéåé íü
êáé å ðé êßí äõ íï, êá ôá âï ëÞ å ðé äü ìá ôïò 5% ìå âÜ óç ôï
ìé óèü.

ÊÏÉ ÍÙ ÍÉ ÊÇ Á ÓÖÁ ËÉ ÓÇ – (ÍÁÔ, ÊÅ ÁÍ,
ÔÁ ÌÅÉÁ ÐÑÏ ÍÏÉÁÓ)

• Á ðï êëåé óôé êÜ Äç ìü óéá – Êá èï ëé êÞ – Õ ðï ÷ñå ù ôé êÞ –
Êïé íù íé êÞ Á óöÜ ëé óç, Õ ãåß á êáé Ðñü íïéá.

• Êá ôÜñ ãç óç ôùí  å îï íôù ôé êþí – á íôåñ ãá ôé êþí  íü -
ìùí 3845/2010,  3863/2010, 3986/2011, 4093/2012,
4334/2015, 4336/2015, 4387/2016 ðïõ ëå ç ëÜ ôç óáí
ìé óèïýò, óõ íôÜ îåéò, êïé íù íé êÝò ðá ñï ÷Ýò, áõ îÜ íïõí ôá
ü ñéá ç ëé êß áò óõ íôá îéï äü ôç óçò êá ôÜ 2 Ý ôç,  äéá ëý ïõí
ôï ÍÁÔ, åí óù ìÜ ôù óáí ôïí  Ïß êï Íáý ôç óôïí Å ÏÐ ÐÕ,
ëå ç ëá ôïýí ôçí êé íç ôÞ êáé á êß íç ôç ðå ñéïõ óß á ôïõ ÍÁÔ.
¢ èëéïé íü ìïé  ðïõ á ðü êïé íïý óõí äéá ìüñ öù óáí êõ âåñ -
íÞ óåéò ÐÁ ÓÏÊ, ÍÄ, ËÁ ÏÓ, ÄÇ ÌÁÑ, ÓÕ ÑÉ ÆÁ, Á ÍÅË ìå ôçí
ôñü é êá Å Å-Å ÊÔ-ÄÍÔ. 

• Êá ôÜñ ãç óç ôïõ Üñ èñïõ 21 ôïõ í.3622/2007 ðïõ
äß íåé ôçí äõ íá ôü ôç ôá áë ëá ãÞò ÷ñÞ óçò êáé åê ðïß ç óçò
ìå ñé êþò Þ ï ëé êüò ôïõ ÍÉÅÍ. Íá ãß íåé Ðá íå ðé óôç ìéá êÞ
êëé íé êÞ ãéá ôçí ðñü ëç øç êáé á íôé ìå ôþ ðé óç ôùí å ðáã -
ãåë ìá ôé êþí á óèå íåéþí.

• Ôçí å íß ó÷õ óç ôùí ïé êï íï ìé êþí ôïõ ÍÁÔ, ôïõ ÊÅ ÁÍ
êáé ôùí Ôá ìåß ùí Ðñü íïéáò êáé ôïõ Ïß êïõ Íáý ôç ãéá íá
êá ëõ öèïýí ïé óýã ÷ñï íåò á íÜ ãêåò ôçò íáõ ôåñ ãá ôé êÞò

Áé ôÞ ìá ôá ôçò ÐÅ ÌÅÍ ãéá ôéò Óõë ëï ã é êÝò Óõì âÜ óåéò Åñ ãá óß áò ãéá ôï 2019Áé ôÞ ìá ôá ôçò ÐÅ ÌÅÍ ãéá ôéò Óõë ëï ã é êÝò Óõì âÜ óåéò Åñ ãá óß áò ãéá ôï 2019



ÅÍÙÓÇ  g ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 9

Ê

ïé êï ãÝ íåéáò.
• Óý íôá îç óôï 80% å ðß ôïõ óõ íï ëé êïý ðï óïý ãéá ôï

ï ðïß ï ãß íï íôáé êñá ôÞ óåéò. 
• Õ ðï ëï ãé óìüò ôïõ ÷ñü íïõ á íåñ ãß áò ùò óõ íôÜ îé ìïõ

÷ñü íïõ.
• Êá ôï ÷ý ñù óç ôïõ íáõ ôé êïý å ðáã ãÝë ìá ôïò ùò âá ñý

– áí èõ ãéåé íü êáé å ðé êßí äõ íï, êá ôá âï ëÞ å ðé äü ìá ôïò 5%.
• Êá ôÜñ ãç óç ôçò íï ìï èå ôé êÞò ôñï ðï ëï ãß áò ðïõ á -

ðáë ëÜó óåé ôïõò å öï ðëé óôÝò á ðü ôçí êá ôá âï ëÞ ôùí á -
óöá ëé óôé êþí åé óöï ñþí.

• Êá ôá âï ëÞ ü ëùí ôùí å öï ðëé óôé êþí ï öåé ëþí óôï
ÍÁÔ êáé ðÜ ôá îç ôçò åé óöï ñï äéá öõ ãÞò.

• Á öï ñï ëü ãç ôï ü ñéï 20.000 ÅÕ ÑÙ.
• Íá êá ôáñ ãç èïýí ôá ÷á ñÜ ôóéá êáé ç öï ñï ëç óôåß á óå

âÜ ñïò ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí, ôùí ìé óèù ôþí, ôùí óõ íôá -
îéïý ÷ùí êáé íá öï ñï ëï ãç èïýí ìå 45% ôá êÝñ äç ôïõ ìå -
ãÜ ëïõ êå öá ëáß ïõ. 

Á ÍÅÑ ÃÉÁ
ÐëÞ ñç – óôá èå ñÞ åñ ãá óß á,

ïõ óéá óôé êÞ ðñï óôá óß á ôùí á íÝñ ãùí

¢ ìå óá ìÝ ôñá ðïõ ðñÝ ðåé íá ðáñ èïýí åß íáé:
• Íá ãß íåé ðñÜ îç ôþ ñá ç á ðáß ôç óç ôçò Å ðé ôñï ðÞò Á -

íÝñ ãùí Íáõ ôåñ ãá ôþí êáé ôùí óù ìá ôåß ùí ÐÅ ÌÅÍ, ÓÔÅ -
ÖÅÍ ÓÙÍ, ÐÅ Å ÌÁ ÃÅÍ, ðïõ Ý ãé íå äå êôÞ á ðü ôï ÄÓ ôïõ ÃÅ -
ÍÅ, ôï óý íï ëï ôùí  ðëïß ùí ðïõ õ ðü êåé íôáé óôï
í.27/1975 íá êá ôá èÝ ôïõí óôï ÃÅ ÍÅ ôéò êá ôá óôÜ óåéò
ðëç ñþ ìá ôïò (crew list) êáé óå êÜ èå á íôé êá ôÜ óôá óç ôïõ
ðëç ñþ ìá ôïò íá íáõ ôï ëï ãïý íôáé á ðü ôï ÃÅ ÍÅ ü ëïé ïé
íáõ ôåñ ãÜ ôåò ìå ÓÓÅ êáé êïé íù íé êÞ á óöÜ ëé óç.    

• Ç ðëåéï øç öß á ôïõ ÃÅ ÍÅ íá á ðï ôå ëåß ôáé á ðü åê ðñï -
óþ ðïõò ôùí á íôé ðñï óù ðåõ ôé êþí íáõ ôåñ ãá ôé êþí å íþ -
óå ùí.        

•   Á ðï óôñá ôé êï ðïß ç óç, á ðï ìÜ êñõí óç ôïõ ÔÅ ÍÅË á -
ðü ôï ÃÅ ÍÅ.  

• Êá ôÜñ ãç óç ôçò á íôåñ ãá ôé êÞò íï ìï èå óß áò,
í.2687/53 ü ñïò 8 ôùí å ãêñé ôé êþí ðñÜ îå ùí íç ï ëü ãç óçò
êáé ôïõ Åõ ñù ðá ú êïý Êá íï íé óìïý 3577/92, ðïõ ðñï ù -
èïýí ôçí «ìáý ñç» á íá óöÜ ëé óôç åñ ãá óß á. 

• Å ðß äï ìá á íåñ ãß áò óôï 80% ôïõ âá óé êïý ìé óèïý
óôçí á íôß óôïé ÷ç åé äé êü ôç ôá, ãéá ü ëïõò ôïõò á íÝñ ãïõò,
ãéá ü óï äéáñ êåß ç á íåñ ãß á. 

• ÐëÞ ñç, äù ñå Üí éá ôñï öáñ ìá êåõ ôé êÞ ðå ñß èáë øç,
ôùí á íÝñ ãùí êáé ôùí ïé êï ãå íåéþí ôïõò, ÷ù ñßò ü ñïõò
êáé ðñï û ðï èÝ óåéò. 

• Å ðé äü ôç óç å íïé êß ïõ ãéá ôï äéÜ óôç ìá ôçò á íåñ ãß áò,
äéÜ èå óç ôñï öß ìùí, ñïõ ÷é óìïý, ó÷ï ëé êþí åé äþí, åé äþí
õ ãéåé íÞò, ðå ôñå ëáß ïõ èÝñ ìáí óçò á ðü êñá ôé êü äß êôõï

ãéá Ü íåñ ãïõò êáé åñ ãá æü ìå íïõò ìå ÷á ìç ëü åé óü äç ìá.
• Íá å îá óöá ëé óèåß Ü ìå óá äù ñå Üí óß ôé óç ôùí á íÝñ -

ãùí á ðü ôçí Å óôß á Íáõ ôé êþí, íá á îéï ðïé ç èåß ç õ ðï äï -
ìÞ ôçò êáé íá å íé ó÷õ èåß ïé êï íï ìé êÜ ìå ðñü óèå ôïõò ðü -
ñïõò.

• Äù ñå Üí ìå ôá êß íç óç ìå ü ëá ôá ìÝ óá ìá æé êÞò ìå ôá -
öï ñÜò, ìå ôçí å ðß äåé îç ôçò êÜñ ôáò á íåñ ãß áò êáé íá é -
ó÷ý óïõí ìåéù ìÝ íá ôé ìï ëü ãéá ãéá ôéò ðá ñï ÷Ýò ôùí ðñþ -
çí ÄÅ ÊÏ. Íá á ðá ãï ñåõ ôåß ç äéá êï ðÞ ðá ñï ÷Þò ç ëå êôñé -
êïý, íå ñïý êáé óôá èå ñïý ôç ëå öþ íïõ óôïõò á íÝñ ãïõò. 

• Êá íÝ íáò ðëåé óôç ñéá óìüò óå óðß ôé ëá ú êÞò ïé êï ãÝ -
íåéáò.

• ¢ ìå óç íáõ ôï ëü ãç óç ü ëùí ôùí Äï êß ìùí ü ðùò ðñï -
âëÝ ðå ôáé á ðü ôï Ð.Ä. 251/1999.

• Á ðáé ôïý ìå ïé Äü êé ìïé íá åã ãñÜ öï íôáé óôïõò êá ôá -
ëü ãïõò á íåñ ãß áò ôïõ ÃÅ ÍÅ êáé íá Ý ÷ïõí äé êáß ù ìá å ðé -
äü ìá ôïò á íåñ ãß áò.

ÍÁÕ ÔÉ ÊÇ ÅÊ ÐÁÉ ÄÅÕ ÓÇ  ÊÁÉ ÌÅ ÔÅÊ ÐÁÉ ÄÅÕ ÓÇ

• Á ðï êëåé óôé êÜ – Å íéáß á – Äç ìü óéá – Äù ñå Üí Íáõ ôé êÞ
Åê ðáß äåõ óç êáé Ìå ôåê ðáß äåõ óç ãéá ü ëïõò ôïõò íáõ ôåñ -
ãÜ ôåò.

• ¸ íôá îç ôùí Ó÷ï ëþí óôï Õ ðïõñ ãåß ï Ðáé äåß áò, óôçí
ôñé ôï âÜè ìéá åê ðáß äåõ óç.

• Á íá ãíþ ñé óç êáé é óï ôé ìß á ôùí äé ðëù ìÜ ôùí ìå á íôß -
óôïé ÷á ôçò óôå ñéÜò.

• Êá ôÜñ ãç óç ü ëùí ôùí íü ìùí ãéá ôçí é äéù ôé êï ðïß ç -
óç ôùí ó÷ï ëþí, ôçí å íáë ëáó óü ìå íç åê ðáß äåõ óç. 

• Ç ðñá êôé êÞ åê ðáß äåõ óç ôùí óðïõ äá óôþí íá ãß íå ôáé
ìå åõ èý íç ôùí åê ðáé äåõ ôé êþí óõì âïõ ëß ùí ôùí Íáõ ôé -
êþí Ó÷ï ëþí.

• Ðñï óáñ ìï ãÞ ôçò ý ëçò óôéò óýã ÷ñï íåò á íÜ ãêåò, áë -
ëá ãÞ ôïõ êá íï íé óìïý óðïõ äþí óå íáõ ôé êÞ åê ðáß äåõ óç
– ìå ôåê ðáß äåõ óç.

• Äù ñå Üí óß ôé óç óå ü ëåò ôéò Á ÅÍ êáé  êÜñ ôáò ìåéù ìÝ -
íïõ åé óé ôç ñß ïõ (ðÜ óï). 

• Áý îç óç ôïõ å ðé äü ìá ôïò öïß ôç óçò óôï 80% ôïõ âá -
óé êïý ìé óèïý ôïõ á íôß óôïé ÷ïõ äé ðëþ ìá ôïò êáé á óöÜ ëé -
óç óôï ÍÁÔ ôùí ìå ôåê ðáé äåõï ìÝ íùí óôï ÊÅ ÓÅÍ ìå ÷ñç -
ìá ôé êÞ êÜ ëõ øç á ðü ôï Êå öÜ ëáéï Íáõ ôé êÞò Åê ðáß äåõ óçò
(ÊÍÅ). Êá ôÜñ ôé óç ðñï û ðï ëï ãé óìþí – é óï ëï ãé óìþí óõ -
íï ëé êÜ êáé á íÜ ó÷ï ëÞ ìå âÜ óç ôéò ðñáã ìá ôé êÝò á íÜ ãêåò.

• ÓôÝ ãá óç ôùí óõ íá äÝë öùí óôçí Å óôß á Íáõ ôé êþí ìå
á îéï ðñå ðåßò ü ñïõò.

Ôá êëá äé êÜ áé ôÞ ìá ôá ôùí Ìç ÷á íé êþí áë ëÜ êáé ôùí Üë -
ëùí êëÜ äùí ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí ðïõ ëý íïõí ôá óõó óù -
ñåõ ìÝ íá ðñï âëÞ ìá ôá ìáò, ðñÝ ðåé íá é êá íï ðïé ç èïýí êáé
íá óõ ìðå ñé ëç öèïýí óôç Óõë ëï ãé êÞ Óýì âá óç Åñ ãá óß áò.

Áé ôÞ ìá ôá ôçò ÐÅ ÌÅÍ ãéá ôéò Óõë ëï ã é êÝò Óõì âÜ óåéò Åñ ãá óß áò ãéá ôï 2019Áé ôÞ ìá ôá ôçò ÐÅ ÌÅÍ ãéá ôéò Óõë ëï ã é êÝò Óõì âÜ óåéò Åñ ãá óß áò ãéá ôï 2019
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ÌÅ ÓÏ ÃÅÉÁ ÊÁ ÔÏÕ ÑÉ ÓÔÉ ÊÁ Å ÐÉ ÂÁ ÔÇ ÃÁ ÐËÏÉÁ

• Ðñï óáý îç óç ôçò õ ðå ñù ñß áò ôïõ Óáâ âÜ ôïõ, Êõ -
ñéá êþí êáé áñ ãéþí êá ôÜ 50%.

• Êù äé êï ðïß ç óç ôùí EXTRA åñ ãá óéþí êáé å ðá íá -
ðñïó äéï ñé óìüò ôçò á ìïé âÞò ãéá ôçí å êôÝ ëå óç ôïõò.

• Âåë ôß ù óç ôùí óõí èç êþí äéá âß ù óçò êáé åí äéáß ôç -
óçò. Á ðá ãü ñåõ óç ôçò äéá ìï íÞò ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí óå
äéá ìå ñß óìá ôá ðïõ âñß óêï íôáé êÜ ôù á ðü ôçí ß óá ëï
ôïõ ðëïß ïõ.

Ç ÌÅ ÑÏ ÐËÏÉÁ ÔÏÕ ÑÉ ÓÔÉ ÊÁ ÐËÏÉÁ

• Å öáñ ìï ãÞ ôçò Óõë ëï ãé êÞò Óýì âá óçò Åñ ãá óß áò
ðïõ é ó÷ý åé ãéá ôçí êá ôç ãï ñß á ôùí Ôïõ ñé óôé êþí Ìå óï -
ãåéá êþí ðëïß ùí.

• Å îá óöÜ ëé óç ÷þ ñùí äéá ìï íÞò ôïõ ðëç ñþ ìá ôïò å -
öü óïí äåí ìðï ñåß íá ðá ñá ÷ù ñç èïýí á ðü ôï ðëïß ï.

ÐÏ ÍÔÏ ÐÏ ÑÁ ÐËÏÉÁ

• Êá ôá âï ëÞ å ðé äü ìá ôïò óôïí Á’ Ìç ÷á íé êü ãéá ôïí
äéÜ ðëïõ ìå ãÜ ëùí ðï ôá ìþí, ëé ìíþí, äéù ñý ãùí.

• Êá ôá âï ëÞ å ðé äü ìá ôïò óôïí Á’ Ìç ÷á íé êü ãéá ôçí
ðá ñá êï ëïý èç óç øõ êôé êþí å ãêá ôá óôÜ óå ùí êáé å ãêá -
ôá óôÜ óå ùí êëé ìá ôé óìïý.

• Êá ôï ÷ý ñù óç ôçò õ ðå ñù ñéá êÞò á ìïé âÞò ãéá ôïí
Á îéù ìá ôé êü Öõ ëá êÞò óôá áõ ôï ìá ôï ðïé ç ìÝ íá ðëïß á
(ÐÝ ëá ãïò- ëé ìÜ íé).

• Êá ôï ÷ý ñù óç ôçò õ ðå ñù ñéá êÞò á ìïé âÞò óôá óõì -
âá ôé êÜ ðëïß á ãéá ôïí Á îéù ìá ôé êü Öõ ëá êÞò óôï ëé ìÜ -
íé.

• Êù äé êï ðïß ç óç ôùí EXTRA åñ ãá óéþí êáé êá èï ñé -
óìüò ôçò á ìïé âÞò ãéá ôçí å êôÝ ëå óÞ ôïõò.

• Íá êá ôï ÷õ ñù èåß á ìïé âÞ  ãéá ôïõò ðá ëéí íï óôïý -
íôåò ìÝ ÷ñé ôçí Ü öé îç ôïõò óôïí Ðåé ñáéÜ.

Á ÊÔÏ ÐËÏ Ú ÊÁ Å ÐÉ ÂÁ ÔÇ ÃÁ ÐËÏÉÁ

• Êá èéÝ ñù óç äé ðëþí ðëç ñù ìÜ ôùí ðïõ ôá äñï ìï -
ëü ãéá ôïõò äåí ðá ñÝ ÷ïõí ôéò á ðáé ôïý ìå íåò å ëÜ ÷é -
óôåò þ ñåò á íÜ ðáõ óçò óôá ðëç ñþ ìá ôá.

• Å îï ìïß ù óç ôùí ôá êôé êþí á ìïé âþí ìå ôá îý ôùí ï -
ìïéï âÜè ìùí.

• Íá á íôé ìå ôù ðé óèïýí ìå å êëï ãß êåõ óç ïé äéá öï -
ñÝò á ðï äï ÷þí ìå ôá îý Á’ Ìç ÷á íé êïý êáé Á/Â Ìç ÷á íé -
êïý.

• Êá ôï ÷ý ñù óç ôçò êáô' å ëÜ ÷é óôïí ëåé ôïõñ ãß áò ôùí
á êôï ðëï ú êþí óôïõò 10 ìÞ íåò êáô' Ý ôïò.

• Ôï áé ôéï ëï ãé êü á ðü ëõ óçò óôçí ðå ñß ï äï á êé íç óß -
áò íá åß íáé õ ðï ÷ñå ù ôé êÜ "ëü ãù å ôÞ óéáò" å ðé èå þ ñç -
óçò.

• Íá ÷ï ñç ãç èåß å ðß äï ìá ðå ôñÝ ëåõ óçò êáé ST/BY.
• Íá êá èéå ñù èïýí óôçí êá ôç ãï ñß á õ äñï ðôÝ ñõ ãùí

äé ðëÝò âÜñ äéåò ü ôáí ç å êôÝ ëå óç ôùí äñï ìï ëï ãß ùí
õ ðåñ âáß íïõí ôéò å ðôÜ þ ñåò.

ÐÏÑ ÈÌÅÉÁ

• Óá öÞò ðñïó äéï ñé óìüò ôçò Ýí íïéáò ôùí ðïñ èìåß -
ùí:

• Óõ ãêå êñé ìÝ íá óôçí êá ôç ãï ñß á áõ ôÞ á íÞ êïõí ôá
ðëïß á ðïõ å êôå ëïýí ðëü åò ðïõ ç á ðü óôá óç ìå ôá îý
ôïõ áñ ÷é êïý ëé ìÝ íá á ðü ðëïõ êáé ôïõ ôå ëé êïý ëé ìÝ íá
êá ôÜ ðëïõ óõ íï ëé êÜ äåí îå ðåñ íÜ ôá 30 í.ì. Óôçí á -
íôß èå ôç ðå ñß ðôù óç ü ðùò êáé óôçí ðå ñß ðôù óç ðïõ ôï
å êôü ðé óìá îå ðåñ íÜ ôïõò 500 êï÷ íá èå ù ñïý íôáé Á/Ê
ðëïß á.

• Óôéò ðå ñé ðôþ óåéò ðïõ ôá ðïñ èìåß á ëåé ôïõñ ãïýí
ðÝ ñá ôùí å ðôÜ (7) ù ñþí íá ôï ðï èå ôåß ôáé êáé äåý ôå -
ñç âÜñ äéá.

• Óá öÞò êá èï ñé óìüò Ý íáñ îçò êáé ëÞ îçò ôïõ õ ðï -
÷ñå ù ôé êïý 7ù ñïõ.

• Óôá áì öß äñï ìá ðïñ èìåß á ðëïß á íá áõ îç èåß ôï
ðñï óù ðé êü ìç ÷á íÞò å ðé ðëÝ ïí á êü ìá ìå  Ý íá ìç ÷á íé -
êü ãéá ôçí á óöÜ ëåéá ôùí ðëïß ùí. 

• Ôï á íôß ôé ìï ôñï öÞò ãéá ôïõò íáõ ôåñ ãÜ ôåò ðïõ
åß íáé íáõ ôï ëï ãç ìÝ íïé óå ðëïß á ðïõ äñá óôç ñéï -
ðïéïý íôáé ìå ôá îý ôùí åë ëç íé êþí ëé ìá íéþí íá åß íáé ß -
óï ãéá ü ëåò ôéò êá ôç ãï ñß åò ðëïß ùí. 

Ôá êëá äé êÜ áé ôÞ ìá ôá ôùí Ìç ÷á íé êþí áë ëÜ êáé
ôùí Üë ëùí êëÜ äùí ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí ðïõ ëý íïõí
ôá óõó óù ñåõ ìÝ íá ðñï âëÞ ìá ôá ìáò, ðñÝ ðåé íá é êá -
íï ðïé ç èïýí êáé íá óõ ìðå ñé ëç öèïýí óôç Óõë ëï ãé êÞ
Óýì âá óç Åñ ãá óß áò.

Á ãù íé æü ìá óôå ãéá ôçí Á íá óý íôá îç
ôïõ Íáõ ôåñ ãá ôé êïý Óõí äé êá ëé óôé êïý Êé íÞ ìá ôïò,

ôçí  áë ëá ãÞ ôïõ êá ôá óôá ôé êïý ôçò ÐÍÏ 
êáé ôùí óù ìá ôåß ùí.

• Êá ôÜñ ãç óç ôùí íï ìï èå ôé êþí äéá ôÜ îå ùí, ðïõ
óôç ñß æå ôáé ç äï ìÞ ôïõ êá ôá óôá ôé êïý ôçò ÐÍÏ

• Å öáñ ìï ãÞ ôçò á ðëÞò á íá ëï ãé êÞò ãéá ôçí å êëï -
ãÞ ü ëùí ôùí ïñ ãÜ íùí ôçò Ðá íåë ëÞ íéáò Íáõ ôé êÞò 
Ï ìï óðïí äß áò (ÐÍÏ) êáé ôùí ðñù ôï âÜè ìéùí íáõ ôåñ -
ãá ôé êþí óù ìá ôåß ùí. Óõë ëï ãé êÞ äï ìÞ êáé ç ãå óß á óôá
üñ ãá íá ôçò Ï ìï óðïí äß áò êáé ôùí óù ìá ôåß ùí.

• Êá ôÜñ ãç óç ôïõ ðå ñéï ñé óôé êïý ï ñß ïõ ôïõ 1/10
ôùí á íôé ðñï óþ ðùí ðïõ á íôé óôïé ÷ïýí óôïõò øç öß óá -
íôåò.

• Êá ôÜñ ãç óç ôùí óõì öù íéþí ðïõ õ ðï ãñÜ öåé ìå
ôïõò å öï ðëé óôÝò Ý íá íôé á ìïé âÞò êáé äåí å öáñ ìü æå -
ôáé ç êëá äé êÞ ÓÓÅ êáé ç êïé íù íé êÞ á óöÜ ëé óç ãéá 
ü ëïõò ôïõò íáõ ôåñ ãÜ ôåò.

• Êá ôÜñ ãç óç ôçò Ü ìå óçò åß óðñá îçò óõí äé êá ëé óôé -
êÞò åé óöï ñÜò ôçò ÐÍÏ á ðü ôïõò íáõ ôåñ ãÜ ôåò (÷á ñÜ -
ôóé). Ôá ðñù ôï âÜè ìéá óù ìá ôåß á íá åê ÷ù ñïýí ðñïò
ôçí ÐÍÏ óõí äé êá ëé óôé êÞ óõí äñï ìÞ á íÜ ëï ãá ìå ôïí
á ñéè ìü ôùí ìå ëþí ôïõò (øç öß óá íôá êáé ïé êï íï ìé êÜ
å íåñ ãÜ ìÝ ëç). 
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Ðåé ñáéÜò 4 Äå êÝì âñç  2018

Ðñïò:
• Ðñù èõ ðïõñ ãü ê.Ôóß ðñá
• Ðñü å äñï Âïõ ëÞò ê. Âïý ôóç
• Õ ðïõñ ãü Ïé êï íï ìé êþí ê. Ôóá êá ëþ ôï
• Õ ðïõñ ãü Åñ ãá óß áò êáé Êïé íù íé êÞò Á óöÜ ëé óçò 

êá. Á ÷ôóéü ãëïõ 
• Õ ðïõñ ãü  Íáõ ôé ëß áò  ê. Êïõ âÝ ëç 
• Ðï ëé ôé êÜ Êüì ìá ôá
• Íáõ ôé êü Á ðï ìá ÷é êü Ôá ìåß ï 
• ¸ íù óç Åë ëÞ íùí Å öï ðëé óôþí
• Óýí äå óìï Å ðé ÷åé ñÞ óå ùí Å ðé âá ôç ãïý Íáõ ôé ëß áò 
• ¸ íù óç Å öï ðëé óôþí Íáõ ôé ëß áò Ìé êñþí Á ðï óôÜ óå ùí
• ¸ íù óç Ðëïéï êôç ôþí Ðïñ èìåß ùí Å óù ôå ñé êïý
• ¸ íù óç Ðëïéï êôç ôþí Á êôï ðëï ú êþí Öïñ ôç ãþí Ðëïß ùí
• ÐÁ ÌÅ
• Ãå íé êÞ Óõ íï ìï óðïí äß á Åñ ãá ôþí Åë ëÜ äáò
• Åñ ãá ôé êü ÊÝ íôñï Ðåé ñáéÜ
• Ðá íåë ëÞ íéá Íáõ ôé êÞ Ï ìï óðïí äß á
• Íáõ ôåñ ãá ôé êÜ Óù ìá ôåß á
• Ç ìå ñÞ óéï Ôý ðï

ØÞ öé óìá 
Â’ Ôá êôé êÞò Ãå íé êÞò Óõ íÝ ëåõ óçò 

ôçò ÐÅ ÌÅÍ 2018

Ç Â’ Ôá êôé êÞ Ãå íé êÞ Óõ íÝ ëåõ óç ôçò ÐÅ ÌÅÍ ÷áé ñå ôß æåé

ôïõò ÷é ëéÜ äåò  íáõ ôåñ ãÜ ôåò, åñ ãá æü ìå íïõò, óõ íôá -

îéïý ÷ïõò, ôç íå ï ëáß á, ðïõ óõì ìå ôåß ÷áí óôçí  24ù ñç

Ðá íåë ëá äé êÞ á ðåñ ãß á óôéò 28 Íï Ýì âñç, óôÝë íï íôáò

é ó÷õ ñü ìÞ íõ ìá å íÜ íôéá óôçí ðï ëé ôé êÞ ôïõ êå öá ëáß ïõ

êáé ôùí åê ðñï óþ ðùí ôïõ, ìå ôçí äéåê äß êç óç ôùí ôå ñÜ -

óôéùí á ðù ëåéþí ôïõò á ðü ôá ðñï ç ãïý ìå íá ÷ñü íéá, ìÞ -

íõ ìá ðÜ ëçò ãéá ôéò óýã ÷ñï íåò á íÜ ãêåò ôïõò.

Ôá ðñï âëÞ ìá ôá ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí, ôùí åñ ãá æï ìÝ -

íùí, ôùí óõ íôá îéïý ÷ùí, ãåí íéïý íôáé êáé ï îý íï íôáé ìÝ -

óá óôá ðëáß óéá ôïõ åê ìå ôáë ëåõ ôé êïý êá ðé ôá ëé óôé êïý

óõ óôÞ ìá ôïò, ü ðùò Ý äåé îå ç êá ðé ôá ëé óôé êÞ êñß óç áë ëÜ

êáé ç á íÜ ðôõ îç Ý ÷ïõí êïé íü ðá ñá íï ìá óôÞ ôçí á íôá ãù -

íé óôé êü ôç ôá, ôá êÝñ äç  ôïõ êå öá ëáß ïõ.  

Ç êõ âÝñ íç óç ìå ôçí êá ôÜ èå óç ôïõ êñá ôé êïý ðñï û -

ðï ëï ãé óìïý å ðé âå âáéþ íåé ôçí ôá îé êÞ – á íôé ëá ú êÞ ðï ëé -

ôé êÞ ðïõ èá å öáñ ìü óåé êáé ôçí å ðü ìå íç ÷ñï íéÜ, ôï

ðñï âëå ðü ìå íï ðëå ü íá óìá 1 äéò åõ ñþ èá ðñï Ýë èåé êáé

áõ ôü á ðü ôïõò åñ ãá æü ìå íïõò ìå ìåéþ óåéò óå óõ íôÜ -

îåéò, ðå ôóü êïì ìá ôùí å ðé êïõ ñé êþí, íÝ åò ðå ñé êï ðÝò óå

êñá ôé êÝò äá ðÜ íåò óôç äç ìü óéá äéïß êç óç, óôçí õ ãåß á,

ôçí ðáé äåß á, óôçí ðñü íïéá. 

Ç Ãå íé êÞ Óõ íÝ ëåõ óç ÷áé ñå ôß æåé ôçí ðá ëé êá ñß óéá óôÜ -

óç ôïõ óõ íÜ äåë öïõ Óôáý ñïõ Ðá ðá äÜ êç, ìÝ ëïõò ôïõ

óù ìá ôåß ïõ ìáò, íá âãåé óå á íá öï ñÜ óôç Öñå ãÜ ôá

«Íáõá ñß íïí», ü ðïõ õ ðç ñå ôïý óå êáé íá êá ôáã ãåß ëåé ôç

óõì ìå ôï ÷Þ ôçò öñå ãÜ ôáò óå á ìå ñé êá íï ÍÁ ÔÏé êïýò ó÷å -

äéá óìïýò êáé á ðï óôï ëÝò.

Ç óôÜ óç óôñá ôåõ ìÝ íùí, ü ðùò áõ ôÞ ôïõ óõ íá äÝë -

öïõ ìáò Óôáý ñïõ Ðá ðá äÜ êç, åß íáé óôÜ óç ðñáã ìá ôé êÞò

õ ðå ñÜ óðé óçò ôïõ ëá ú êïý óõì öÝ ñï íôïò, ïé íáõ ôåñ ãÜ -

ôåò, ïé åñ ãá æü ìå íïé äåí ðñÝ ðåé íá ìåß íïõ ìå á ðá èåßò

óôéò å îå ëß îåéò, íá å íôåß íïõ ìå ôç äñÜ óç å íÜ íôéá óôá

ìï íï ðþ ëéá êáé ôïí é ìðå ñéá ëé óìü, íá êá ôá äé êÜ óïõ ìå

ôçí å ìðëï êÞ ôçò ÷þ ñáò óôï ÍÁ ÔÏ. 

Ïé öá íôÜ ñïé åß íáé ôïõ ëá ïý ðáé äéÜ, Ý îù á ðü ôá óý -

íï ñá äåí Ý ÷ïõ íå äïõ ëåéÜ.

Åß ìá óôå áë ëç ëÝã ãõïé óôïí á ãþ íá ôùí Óõ íåñ ãá æü -

ìå íùí Óõ íôá îéïõ ÷é êþí Ïñ ãá íþ óå ùí ðïõ êëé ìá êþ -

íïõí ôçí äñÜ óç ôïõò ìå ôï Ðá íåë ëá äé êü óõë ëá ëç ôÞ -

ñéï óôçí Á èÞ íá óôéò 15 Äå êÝì âñç.

Êá ëïý ìå ôïõò íáõ ôåñ ãÜ ôåò ü ëùí ôùí åé äé êï ôÞ ôùí,

ôïõò åñ ãá æü ìå íïõò íá êëé ìá êþ óïõ ìå ôçí ðÜ ëç óå êÜ -

èå ÷þ ñï äïõ ëåéÜò, íá äõ íá ìþ óåé ç ïñ ãÜ íù óç êáé ï 

á ãþ íáò ãéá:

• Êá ôÜñ ãç óç ôïõ íü ìïõ Á ÷ôóéü ãëïõ-Âñïý ôóç ðïõ

êá ôáñ ãåß ôéò óõë ëï ãé êÝò äéá ðñáã ìá ôåý óåéò. Å ðá íá -

öï ñÜ ôùí ÓÓÅ êáé ôïõ êá ôþ ôå ñïõ ìé óèïý óôá 751€
ãéá ü ëïõò, áõ îÞ óåéò óôïõò ìé óèïýò, óôéò óõ íôÜ îåéò

êáé óôéò êïé íù íé êÝò ðá ñï ÷Ýò.

• Ìü íé ìç óôá èå ñÞ åñ ãá óß á ãéá ü ëïõò, ìå Óõë ëï ãé -

êÞ Óýì âá óç, 7ù ñï - 5Þ ìå ñï - 35ù ñï, êïé íù íé êÞ 

á óöÜ ëé óç, ðñï óôá óß á óôç äïõ ëåéÜ, å íÜ íôéá óôçí 

á íåñ ãß á, ìå ïñ ãá íé êÝò óõí èÝ óåéò íá á íôá ðï êñß íï -

íôáé óôéò óýã ÷ñï íåò á íÜ ãêåò.

• Êá ôÜñ ãç óç ôïõ íü ìïõ Êá ôñïý ãêá ëïõ

í.4387/2016 êáé ü ëùí ôùí á íôéá óöá ëé óôé êþí íü ìùí.

• Êá ìéÜ å ìðëï êÞ óôïõò é ìðå ñéá ëé óôé êïýò ó÷å äéá -

óìïýò êáé ðï ëÝ ìïõò ôïõ ÍÁ ÔÏ êáé ôçò Å Å.

Ç Ãå íé êÞ Óõ íÝ ëåõ óç å îïõ óéï äï ôåß ôï Äéïé êç ôé êü

Óõì âïý ëéï ôçò ÐÅ ÌÅÍ, íá ðÜ ñåé ü ëá ôá á íá ãêáß á ìÝ -

ôñá, íá å êôé ìÞ óåé êáé íá á ðï öá óß óåé ãéá á ðåñ ãéá êÝò

êé íç ôï ðïé Þ óåéò, êá ëïý ìå ü ëåò ôéò óõí äé êá ëé óôé êÝò 

å íþ óåéò íá ïñ ãá íþ óïõ ìå ôçí ðÜ ëç ìáò å íÜ íôéá óôçí

ðï ëé ôé êÞ ôïõ êå öá ëáß ïõ êáé ôùí åê ðñï óþ ðùí ôïõ. 

Ï ÐÑÏ Å ÄÑÏÓ ÔÇÓ ÃÅ ÍÉ ÊÇÓ ÓÕ ÍÅ ËÅÕ ÓÇÓ

ÐÁ ÍÅË ËÇ ÍÉÁ Å ÍÙ ÓÇ ÌÇ ×Á ÍÉ ÊÙÍ Å ÌÐÏ ÑÉ ÊÏÕ ÍÁÕ ÔÉ ÊÏÕ (Ð.Å.Ì.Å.Í.)
Ìðïõ ìðïõ ëß íáò 21 – 185 35 Ðåé ñáéÜò

Ôçë. 210/4115260 – 210/4179144 Fax. 2104122606
Email: pemen@otenet.gr – info@pemen.gr 
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Ó
ôçí 24ù ñç Ðá íåë ëá äé êÞ – Ðá íåñ ãá ôé êÞ á ðåñ ãß á óôéò 28
Íï Ýì âñç, ÷é ëéÜ äåò á ðåñ ãïß êáé äéá äç ëù ôÝò óå ü ëç ôç
÷þ ñá âñï íôï öþ íá îáí: «Ìðñï óôÜ ïé äé êÝò ìáò á íÜ ãêåò

- ¼ ÷é ôá êÝñ äç ôùí ëß ãùí!». Ôï óýí èç ìá áõ ôü, óýí èç ìá ðÜ ëçò
êáé äéåê äß êç óçò, á íá äåé êíý åé ôç äéá ìå ôñé êÞ á íôß èå óç á íÜ ìå óá
óôá åñ ãá ôé êÜ - ëá ú êÜ óõì öÝ ñï íôá êáé ôá óõì öÝ ñï íôá ôïõ êå -
öá ëáß ïõ, á êïý óôç êå äõ íá ôÜ óå ü ëç ôç ÷þ ñá, óôïõò êëÜ äïõò

êáé ôïõò ÷þ ñïõò äïõ ëåéÜò ðïõ íÝ êñù óáí, óôéò ìá ÷ç ôé êÝò á -
ðåñ ãéá êÝò óõ ãêå íôñþ óåéò ðïõ ïñ ãÜ íù óáí ïé Ï ìï óðïí äß åò, ôá
Åñ ãá ôé êÜ ÊÝ íôñá êáé ôá óù ìá ôåß á ðïõ óõ óðåé ñþ íï íôáé óôï ÐÁ -
ÌÅ, óå ðÜ íù á ðü 60 ðü ëåéò óå ü ëç ôç ÷þ ñá.

Á ðÝ íá íôé óôçí á íôé ëá ú êÞ å ðß èå óç êõ âÝñ íç óçò êáé åñ ãï äï óß -
áò, á ðÝ íá íôé óôïí å ìðáéã ìü ðå ñß «á íÜ êôç óçò á ðù ëåéþí» ðïõ
ôÜ ÷á èá öÝ ñïõí ç «ìå ôá ìíç ìï íéá êÞ ðå ñß ï äïò» ìå ôï Ü èé êôï
ìíç ìï íéá êü á íôé ëá ú êü ï ðëï óôÜ óéï êáé ç «á íÜ êáì øç ôùí å ðåí -
äý óå ùí» óôï Ý äá öïò ôçò åñ ãá óéá êÞò æïý ãêëáò, ïé åñ ãá æü ìå -
íïé êáé ï ëá üò Ý äù óáí ôç äé êÞ ôïõò á ðÜ íôç óç.

Á èÞ íá
Óôçí á ðåñ ãéá êÞ óõ ãêÝ íôñù óç ôçò Á èÞ íáò, êå íôñé êüò ï ìé ëç -

ôÞò Þ ôáí ï Èá íÜ óçò Ïé êï íü ìïõ, ìÝ ëïò ôçò äéïß êç óçò ôçò Ï ìï -
óðïí äß áò Ìå ôá öï ñþí (Ï ÓÌÅ), õ ðï ãñáì ìß æï íôáò  ìå ôá îý Üë -
ëùí:

«Ç óç ìå ñé íÞ á ðåñ ãß á, ðÝ ñá óå ðñáã ìá ôé êÜ á ðü ÷ß ëéá êý ìá ôá
ìÝ óá óôá åñ ãï óôÜ óéá, óôá ðï ëõ êá ôá óôÞ ìá ôá, óôéò âéï ôå ÷íß åò,
óôá óïý ðåñ ìÜñ êåô, êáé åß íáé ìå ãÜ ëç á ðÜ íôç óç óôçí êõ âÝñ íç -
óç, óôç ìå ãá ëï åñ ãï äï óß á, óôïí ÓÅÂ êáé óôéò Üë ëåò åñ ãï äï ôé -
êÝò ïñ ãá íþ óåéò. 

×é ëéÜ äåò óõ íÜ äåë öïß ìáò á ðåñ ãïýí óÞ ìå ñá, îå ðåñ íþ íôáò
äõ óêï ëß åò êáé å ìðü äéá ðïõ Ý âá ëáí ïé åñ ãá ôï ðá ôÝ ñåò óå ÃÓÅ Å
êáé Á ÄÅ ÄÕ, ïé åñ ãï äï ôé êïß óõí äé êá ëé óôÝò, ç ß äéá ç åñ ãï äï óß á
êáé ïé ìç ÷á íé óìïß ôçò êõ âÝñ íç óçò. Ç á ðåñ ãéá êÞ ìáò êé íç ôï ðïß -
ç óç ãß íå ôáé óå ìéá ðå ñß ï äï ðïõ ôá óýí íå öá ôïõ ðï ëÝ ìïõ ü ëï
êáé ðå ñéó óü ôå ñï ðõ êíþ íïõí óôçí ðå ñéï ÷Þ ìáò. 

Ðá ñÜë ëç ëá, óôï å óù ôå ñé êü, ç óõ ãêõ âÝñ íç óç ÓÕ ÑÉ ÆÁ/Á ÍÅË

ðñï óðá èåß, êÜ íï íôáò ôï Ü óðñï ìáý ñï, íá ðá ñá ìõ èéÜ óåé ôïí
åë ëç íé êü ëá ü ü ôé ôþ ñá ðïõ ôÜ ÷á ôå ëåß ù óáí ôá ìíç ìü íéá ìðï -
ñåß íá åë ðß æåé óå êá ëý ôå ñåò ìÝ ñåò, å íþ «ôñÝ ÷ïõí» ü ëïé ïé ìíç -
ìï íéá êïß íü ìïé, ðïõ îå ðåñ íÜ íå ôïõò 700. 

Ôçí ß äéá þ ñá ðïõ ç êõ âÝñ íç óç êá ñá ôï ìåß ü ôé Ý ÷åé á ðï ìåß íåé
á ðü êïí äý ëéá ãéá ôçí êÜ ëõ øç ëá ú êþí á íá ãêþí, ãéá ôéò óõ íôÜ -
îåéò, ôï å ðß äï ìá á íåñ ãß áò, ôá íï óï êï ìåß á ê.Ü., ðñï ù èåß íÝ á ìÝ -

ôñá óôÞ ñé îçò ôïõ êå öá ëáß ïõ, ü ðùò ç êñá ôé êÞ å ðé äü ôç óç ôùí
åñ ãï äï ôé êþí á óöá ëé óôé êþí åé óöï ñþí, ç ìåß ù óç ôïõ å ôáé ñé êïý
öï ñï ëï ãé êïý óõ íôå ëå óôÞ óôá å ðé ÷åé ñç ìá ôé êÜ êÝñ äç. 

Ðá ñá ìÝ íåé óôñá ôç ãé êüò óôü ÷ïò ôçò êõ âÝñ íç óçò êáé ôùí åñ -
ãï äï ôþí ç ìåß ù óç ôïõ ìÝ óïõ ìé óèïý, áõ ôü ðïõ ïé êá ðé ôá ëé -
óôÝò êáé ïé Üí èñù ðïß ôïõò ï íï ìÜ æïõí «êü óôïò åñ ãá óß áò». Åß íáé
á ðáß ôç óç ôçò åñ ãï äï óß áò, ôïõ ÓÅÂ, ôùí å öï ðëé óôþí, íá ÷á ìç -
ëþ óïõí ïé ìé óèïß êáé ôá äé êáéþ ìá ôá ôùí åñ ãá æï ìÝ íùí, íá äß -
íï íôáé ëé ãü ôå ñåò ìÝ ñåò á íÜ ðáõ óçò, ëé ãü ôå ñåò ìÝ ñåò Ü äåéáò,
ëé ãü ôå ñïò ìé óèüò, ìå ãá ëý ôå ñç «åõå ëé îß á», äç ëá äÞ å ðÝ êôá óç
ðá íôïý ôùí å ëá óôé êþí ìïñ öþí á ðá ó÷ü ëç óçò.
Áõ ôÞ åß íáé ç «á íÜ ðôõ îç» ðïõ õ ðü ó÷ï íôáé, áõ ôÝò åß íáé ïé

«êá ëý ôå ñåò ìÝ ñåò» ðïõ ôÜ ÷á èá Ýñ èïõí ãéá ôïõò åñ ãá æü ìå -
íïõò.

Ðåé ñáéÜò
Êá èï ëé êÞ å ðé ôõ ÷ß á ôçò á ðåñ ãß áò óôï ëé ìÜ íé êáé Üë ëïõò ìå ãÜ -

ëïõò ÷þ ñïõò äïõ ëåéÜò. Óôçí åß óï äï ôïõ Óôáè ìïý Å ìðï ñåõ ìá -
ôï êé âù ôß ùí (ÓÅ ÌÐÏ) ôçò COSCO ðñáã ìá ôï ðïé Þ èç êå ç á ðåñ ãéá -
êÞ óõ ãêÝ íôñù óç ôïõ Ðåé ñáéÜ, ìå ôçí á ðåñ ãß á íá óç ìåéþ íåé
êá èï ëé êÞ å ðé ôõ ÷ß á óôï ÓÅ ÌÐÏ, óôá êá ñÜ âéá, óôç Íáõ ðç ãï å -
ðé óêåõá óôé êÞ Æþ íç Ðå ñÜ ìá ôïò, ôá ìå ãÜ ëá íáõ ðç ãåß á êáé áë -
ëïý.

Ôï ìÝ ñïò ôçò óõ ãêÝ íôñù óçò Þ ôáí ï ÷þ ñïò äïõ ëåéÜò ü ðïõ ïé
åñ ãÜ ôåò óôéò ðñï âëÞ ôåò É É êáé É É É, ìå ìðñï óôÜ ñç ôï óù ìá ôåß ï
ôïõò, ôçí Å íù óç Åñ ãá æï ìÝ íùí óôç Äéá êß íç óç Å ìðï ñåõ ìá ôï -
êé âù ôß ùí (Å ÍÅ ÄÅÐ), äß íïõí óêëç ñïýò á ãþ íåò á ðü ôïí ðå ñá -
óìÝ íï ÌÜ ç ãéá ôçí õ ðï ãñá öÞ Óõë ëï ãé êÞò Óýì âá óçò ìå âÜ óç

24ù ñç ÐÁ ÍÅË ËÁ ÄÉ ÊÇ – ÐÁ ÍÅÑ ÃÁ ÔÉ ÊÇ Á ÐÅÑ ÃÉÁ 28 ÍÏ ÅÌ ÂÑÇ
«Ìðñï óôÜ ïé äé êÝò ìáò á íÜ ãêåò – ¼ ÷é ôá êÝñ äç ôùí ëß ãùí»
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ÃÉÁËÉÓÊÁÑÉ ÉÊÁÑÉÁÓ 
Ôçë.: (22750) 71266  - 71188, Fax: (22750) 71267  www.ikarosstar.gr

Êéí.: 6972400711 - 6937564578 e-mail: hotel@ikarosstar.gr 

Áðïëáýóôå ôéò äéáêïðÝò óáò óôï óýã÷ñïíï îåíïäï÷åßï ìáò ìå ôçí êáôáðëçêôéêÞ èÝá óôç èÜëáóóá.  Áðüëõôç çóõ÷ßá êáé Üøïãï
óÝñâéò. Ôá äùìÜôéá äéáèÝôïõí øõãåßï, ÔV, ôçëÝöùíï, WI-FI, êëéìáôéóìüò, óåóïõÜñ êáé áôïìéêü ìðáëêüíé. 

Ôï îåíïäï÷åßï äéáèÝôåé áßèïõóá øõ÷áãùãßáò, ìðáñ, ðÜñêéíãê êáé ðñùéíü ìðïõöÝ  
Õðåýèõíïò: Æ. ÌÁËÁ×ÉÁÓ - ÐñïóöïñÜ: Åêðôùóç 15%, ÔéìïêáôÜëïãïò 2015 éóôïóåëßäïò   

ôéò á íÜ ãêåò ôïõò, Ý ÷ï íôáò á ðÝ íá íôß ôïõò ôçí åñ ãï äï óß á -
COSCO êáé åñ ãï ëÜ âïõò - êáé ôá ôóé ñÜ êéá ôïõò.

Ðñéí ôç óõ ãêÝ íôñù óç, á ðü ðï ëý íù ñßò ôï ðñù ß îå êß íç óå ç
ìÜ ÷ç ôçò ðå ñé öñïý ñç óçò ôçò á ðåñ ãß áò óôï ÓÅ ÌÐÏ êáé ôïõò
Üë ëïõò ÷þ ñïõò äïõ ëåéÜò.

Óôç óõ ãêÝ íôñù óç óõì ìå ôåß ÷áí ìå ôá îý Üë ëùí ôá íáõ ôåñ ãá -
ôé êÜ óù ìá ôåß á ÐÅ ÌÅÍ, «ÓÔÅ ÖÅÍ ÓÙÍ», ÐÅ Å ÌÁ ÃÅÍ, ôá ðá ñáñ ôÞ -
ìá ôá ôïõ Óõí äé êÜ ôïõ Ìå ôÜë ëïõ Áô ôé êÞò, ïé Ëá ú êÝò Å ðé ôñï ðÝò
á ðü Ðåé ñáéÜ, Êï ñõ äáë ëü, Íß êáéá - ÑÝ íôç, ç Å ðé ôñï ðÞ Á íÝñ ãùí
Ðå ñÜ ìá ôïò, ôï Óù ìá ôåß ï É äéù ôé êþí Õ ðáë ëÞ ëùí Ðåé ñáéÜ, ìá èç -
ôÝò Å ÐÁË, óðïõ äá óôÝò Á ÅÍ ê.Ü.

Óôï ÷áé ñå ôé óìü ôïõ, ï ðñü å äñïò ôçò Å ÍÅ ÄÅÐ, ÌÜñ êïò Ìðå -
êñÞò, õ ðï ãñÜì ìé óå ðùò «ôï ëé ìÜ íé óÞ ìå ñá á ðåñ ãåß, åß íáé
êëåé óôü ðá ñÜ ôéò ìå èï äåý óåéò, ôçí ôñï ìï êñá ôß á êáé ôïõò åê -
âéá óìïýò ðïõ ÷ñç óé ìï ðïéåß ç åñ ãï äï óß á á ðÝ íá íôé óôïí äß -
êáéï á ãþ íá ìáò. Ï á ãþ íáò ìáò ìå ôñÜ åé Þ äç á ðï ôå ëÝ óìá ôá. 
¸ ÷ïõ ìå ôçí Ý íôá îç óôá ÂÁ Å ðïõ èá å öáñ ìï óôåß ôï å ðü ìå íï
äéÜ óôç ìá, äõ íá ìþ íïõ ìå, é ó÷õ ñï ðïéïý ìå ôï Óù ìá ôåß ï ìáò, ôï
á ðï êïý ìðé ìáò, óõ íå ÷ß æïõ ìå ôïí á ãþ íá, ìå áé÷ ìÞ ôï áß ôç ìá
ãéá õ ðï ãñá öÞ ÓÓÅ.

×áé ñå ôé óìü á ðç ý èõ íå å ðß óçò ï ×Ü ñçò Å öÞ ìå ñïò, ìá èç ôÞò
óôï Å ÐÁË Êï ñõ äáë ëïý, óç ìåéþ íï íôáò ìå ôá îý Üë ëùí: «Èá

óõì âÜë ëïõ ìå êÜ èå öï ñÜ êáé ðéï äõ íá ìé êÜ óå áõ ôïýò ôïõò 
á ãþ íåò. Ìáò á öï ñÜ Ü ìå óá, ïé ãï íåßò ôñÝ ÷ïõí êáé äåí öôÜ íïõí
ìå ôá ïé êï íï ìé êÜ âÜ ñç. Ìáò á öï ñÜ ðéï ðï ëý ãéá ôß èá åß ìá óôå
ïé áõ ñéá íïß öèç íïß åê ìå ôáë ëåõü ìå íïé åñ ãá æü ìå íïé. ¹ äç ðïë -
ëïß óõì ìá èç ôÝò ìáò åñ ãÜ æï íôáé ãéá íá ôá âãÜ ëïõí ðÝ ñá».

Êå íôñé êüò ï ìé ëç ôÞò ôçò óõ ãêÝ íôñù óçò Þ ôáí ï ðñü å äñïò ôïõ
Åñ ãá ôé êïý ÊÝ íôñïõ Ðåé ñáéÜ, Íß êïò Îïõ ñÜ öçò, ï ï ðïß ïò á íÜ ìå -
óá óå Üë ëá á íÝ öå ñå ôá å îÞò:

«Ç óç ìå ñé íÞ á ðåñ ãéá êÞ êé íç ôï ðïß ç óç åß íáé á ðÜ íôç óç óôçí

ðñï óðÜ èåéá õ ðï íü ìåõ óÞò ôçò á ðü ôïí åñ ãï äï ôé êü êáé êõ âåñ -
íç ôé êü óõí äé êá ëé óìü. Óå ü ëïõò áõ ôïýò ôïõò åñ ãá ôï ðá ôÝ ñåò,
ðïõ óå á ãá óôÞ óõ íåñ ãá óß á ìå ôç ìå ãá ëï åñ ãï äï óß á êáé ôçí êõ -
âÝñ íç óç Ý êá íáí êáé êÜ íïõí ü ôé ìðï ñïýí ãéá íá å ðé êñá ôÞ óïõí
ïé êÜë ðé êåò ðñïó äï êß åò êáé ç «óé ãÞ íå êñï ôá öåß ïõ», ãéá íá âÜ -
ëïõí å ìðü äéá óôçí ïñ ãÜ íù óç ôçò ðÜ ëçò ôùí åñ ãá æï ìÝ íùí. 

¸ ÷åé ôå ñÜ óôéåò åõ èý íåò ç ðëåéï øç öß á ôçò ÃÓÅ Å.  Ç óç ìå ñé íÞ
á ðåñ ãß á åß íáé á ðÜ íôç óç óôçí ý ðïõ ëç ðñï óðÜ èåéá ôçò êõ âÝñ -
íç óçò íá åì öá íß óåé ôï íÝ ï ãý ñï ôçò á íôé ëá ú êÞò å ðß èå óçò ãéá
ôçí á íôá ãù íé óôé êü ôç ôá ôïõ êå öá ëáß ïõ ùò å íß ó÷õ óç ôçò èÝ óçò
ôùí åñ ãá æï ìÝ íùí êáé ðï ñåß á á ðï êá ôÜ óôá óçò ôùí á äé êéþí êáé
ôùí á ðù ëåéþí. 

ÓÞ ìå ñá åß íáé á êü ìá ðéï îå êÜ èá ñï ü ôé ç õ ðå ñÜ óðé óç ôùí ðéï
óôïé ÷åéù äþí äé êáéù ìÜ ôùí ðñï û ðï èÝ ôåé ñÞ îç ìå ôçí êõ ñß áñ ÷ç
ôÜ îç êáé å îïõ óß á ôùí êïì ìÜ ôùí ôçò. Ðñï û ðï èÝ ôåé óõí äé êÜ ôá
ìá æé êÜ óå êÜ èå ôü ðï äïõ ëåéÜò, ìå óõë ëï ãé êÞ äç ìï êñá ôé êÞ äéá -
öÜ íåéá. 

Óõí äé êÜ ôá ðïõ ðá ëåý ïõí ãéá ôá êá èç ìå ñé íÜ êáé äåí êëåß -
íïõí ôá ìÜ ôéá óå áõ ôü ðïõ êá ôá ëá âáß íïõí ü ëïé: ¼ óï «å èíé êü
óõì öÝ ñïí» âá öôß æå ôáé ôï óõì öÝ ñïí ôùí ëß ãùí, ôùí êá ðé ôá ëé -
óôþí, ü óï ç é êá íï ðïß ç óç ôùí ëá ú êþí á íá ãêþí äåí ìðáß íåé
óôçí ðñï ìå ôù ðß äá ôùí á ãþ íùí, ü óï äåí ãå íé êåý å ôáé ç åñ ãá -
ôé êÞ á íôå ðß èå óç, ðéï ìáý ñåò ìÝ ñåò ðå ñé ìÝ íïõí ôïõò åñ ãá æü -
ìå íïõò. 

Êá ëïý ìå ü ëïõò å êåß íïõò ðïõ ðá ñÜ ôéò äéá öù íß åò ôïõò êá ôá -
íï ïýí ü ôé ç óôÜ óç ôïõ ÐÁ ÌÅ Þ ôáí á óðß äá ðñï óôá óß áò, ü ôé ôá
ðñÜã ìá ôá èá Þ ôáí ðï ëý ÷åé ñü ôå ñá ÷ù ñßò ôï ÐÁ ÌÅ, íá óõ óôñá -
ôåõ èïýí ìá æß ìáò ìå ôï ôá îé êü åñ ãá ôé êü êß íç ìá, þ óôå íá äç -
ìéïõñ ãç èåß Ý íá åñ ãá ôé êü - ëá ú êü ðï ôÜ ìé ðïõ èá ðíß îåé ü ëïõò
áõ ôïýò ðïõ å ôïé ìÜ æïõí ìéá ÷á ìï æù Þ ãéá å ìÜò êáé ôá ðáé äéÜ
ìáò».
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Μ
ε συγκέντρωση στην Ομόνοια και πορεία

στη Βουλή διαδήλωσαν στις 18 Δεκέμβρη

ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό

που ενσωματώνει και βαθαίνει όλα τα μνημονιακά

μέτρα, τον προϋπολογισμό της φοροληστείας, των

πλειστηριασμών και των περικοπών, εργαζόμενοι,

αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι και νέοι από όλη

την Αττική.

Απέναντι στην προπαγάνδα της κυβέρνησης για τη

«μεταμνημονιακή εποχή» που υποτίθεται πως σηματο-

δοτεί η ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2019, οι

συνδικαλιστικές οργανώσεις που ανταποκρίθηκαν στο

κάλεσμα του ΠΑΜΕ έστειλαν σαφές μήνυμα: «Απα-

ντάμε στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό: Μπροστά οι

δικές μας ανάγκες», όπως ήταν και το σύνθημα στην

εξέδρα γύρω από την οποία έφτασαν οι προσυγκε-

ντρώσεις.

Την ίδια απάντηση έδωσε το πανό του ΠΑΜΕ

που τέθηκε στην κεφαλή της πορείας, ενώ τα

μπλοκ των σωματείων και των Λαϊκών Επιτρο-

πών βροντοφώναξαν πως απέναντι στην ανά-

πτυξη που ισοπεδώνει τα εργατικά - λαϊκά

δικαιώματα, οι εργαζόμενοι πρέπει να

βαδίσουν στο δρόμο του αγώνα και της

αντεπίθεσης.

Στη συγκέντρωση μίλησε ο Μανώλης Βαρ-

δαβάκης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομέ-

νων στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο και μέλος της

Εκτελεστικής Επιτροπής της

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Εργαζομένων στα Δημόσια

Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Στην ομιλία του μεταξύ

άλλων αναφέρθηκε: 

«Ο «μεταμνημονιακός προϋ-

πολογισμός» της συγκυβέρνη-

σης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ δεν υπο-

λείπεται σε τίποτα τόσων

άλλων προηγούμενων μνημο-

νιακών προϋπολογισμών.

Μειώνουν τη χρηματοδότηση

των δημόσιων νοσοκομείων

κατά 65 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη

μετράμε θανάτους λόγω σοβα-

ρών ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-

πικό, αλλά και υλικοτεχνικό εξοπλισμό στα νοσοκο-

μεία, ενώ η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι στην

ουσία ανύπαρκτη. Θέλουν να μετατρέψουν τις δημό-

σιες μονάδες Υγείας σε «αυτοτελείς επιχειρηματικές

μονάδες» που θα καλύπτουν ολοένα μεγαλύτερο

μέρος του κόστους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομέ-

νης και της μισθοδοσίας, από την «πώληση» υπηρε-

σιών Υγείας σε ασθενείς και ασφαλιστικά ταμεία.

Μειώνουν την κρατική χρηματοδότηση προς τα ασφα-

λιστικά ταμεία κατά 935 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τη

συμμετοχή των ασφαλισμένων σε μια σειρά από φάρ-

μακα και εξετάσεις, ενώ μεγάλες φαρμακευτικές εται-

ρείες και ιδιωτικοί όμιλοι Υγείας έχουν τεράστια

κέρδη. Την ώρα που μειώνουν τα ήδη ελλειμματικά

επιδόματα ανεργίας κατά 63 εκατ. ευρώ, αυξάνουν

1 8  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Η  
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Μαχητική απάντηση στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό 
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κατά 191 εκατ. ευρώ τα προγράμματα

επιδότησης εργοδοτών. Αυξάνεται η φο-

ρολόγηση των λαϊκών οικογενειών κατά 1

δισ. ευρώ, ενώ οι συντελεστές των μεγα-

λοεπιχειρηματιών μειώνονται. Η συγκυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δεν έχει να ζηλέψει

σε τίποτα τις προηγούμενες κυβερνήσεις

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, ακολουθεί την ίδια ρότα,

βαδίζει απαρέγκλιτα στο ίδιο μονοπάτι ισο-

πέδωσης των δικαιωμάτων των εργαζομέ-

νων και των λαϊκών στρωμάτων προς

συμφέρον του μεγάλου κεφαλαίου. Λογα-

ριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν θα τους επιτρέ-

ψουμε να χτίσουν την καπιταλιστική τους ανάκαμψη

πάνω στα ερείπια των εργατικών - λαϊκών δικαιωμά-

των, πάνω στο αίμα των εκατοντάδων εργαζομένων

που έχασαν τη ζωή τους τον προηγούμενο χρόνο την

ώρα που πάλευαν για το μεροκάματο. Έχουμε επίγνω-

ση ότι ο αγώνας θα είναι δύσκολος και σκληρός, όμως

με οργάνωση των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλει-

άς, σε κάθε κλάδο ενάντια στην εργοδοσία και το κρά-

τος της μπορούμε να μετράμε νίκες. Όπλο μας είναι η

κοινή δράση, η συμμαχία των εργατοϋπαλλήλων με

τους μικρούς αγρότες, με τους αυτοαπασχολούμε-

νους, απέναντι στον κοινό εχθρό, τους επιχειρηματι-

κούς ομίλους, το κράτος και τα κόμματά τους».

Μήνυμα αλληλεγγύης στην κινητοποίηση έστειλε

η Ενωση Παλαιστινίων Εργατών.

Ακολούθησε πορεία που έφτασε έξω από τη Βουλή.

Από την κινητοποίηση δεν έλειψαν τα σωματεία των

συνταξιούχων, που πριν από λίγες μέρες διαδήλωσαν

διεκδικώντας την αποκατάσταση των συντάξεων και

την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων,

κόντρα στις προπαγανδιστικές παγίδες της κυβέρνησης. 

Πίσω από τα πανό των συλλόγων τους διαδήλωσαν

φοιτητές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του

Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Το δικό τους «παρών»

έδωσαν στην κινητοποίηση η Ομοσπονδία Γυναικών

Ελλάδας και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων

Αθήνας.

Από τα μεγάφωνα της συγκέντρωσης στην Ομόνοια

οι διαδηλωτές δεν παρέλειψαν επίσης να καλέσουν

σε ενίσχυση της πάλης ενάντια στα ιμπεριαλιστικά

σχέδια, ενάντια στους ανταγωνισμούς και στα παζά-

ρια που βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή και

της ελληνικής κυβέρνησης. Κατήγγειλαν ακόμα τα

εργοδοτικά εγκλήματα, που έχουν αιτία τους την

εντατικοποίηση, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα

ανύπαρκτα μέσα προστασίας και τη διάλυση των ελεγ-

κτικών μηχανισμών.
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«Εκπροσωπώ  την Παγκόσμια  Συνδικαλιστική Ομοσπονδία και
χαιρετίζω την συνάντηση.

Είμαι ναυτεργάτης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), θέλουμε να ανα-
δείξουμε ορισμένα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τους 
μισθούς των ναυτεργατών, τις εργασιακές συνθήκες και τα ασφ-
αλιστικά δικαιώματα, την προστασία της ζωής και της ασφάλει-
ας των πληρωμάτων. 

Πρώτο, θέλουμε να σημειώσουμε ότι το ναυτικό επάγγελμα
είναι βαρύ, ανθυγιεινό και επικίνδυνο, οι ναυτεργάτες εργάζο-
νται σε πολύ σκληρές συνθήκες, μακριά από τις οικογένειες τους
και συνεπώς αυτά τα σημαντικά κριτήρια επιβάλλεται να υπο-
λογίζονται σε όλο το φάσμα των ναυτεργατικών διεκδικήσεων. 

Από τη σκοπιά του εργατικού κινήματος και των συμφερό-
ντων των ναυτεργατών πρέπει δηλαδή να υπολογίζεται: 

Η αναγκαιότητα και υποχρεωτικότητα των Κλαδικών Συλ-
λογικών Συμβάσεων Εργασίας, οι βασικοί μισθοί και οι άλλες
αμοιβές που αφορούν π.χ. τον  ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο
εργασίας, την υπερωριακή εργασία, την  οργανική σύνθεση του
πλοίου - τον αριθμό του πληρώματος, τις εργασιακές συνθήκες,
την υγιεινή και ασφάλεια, τη διάρκεια εργασίας  επί του πλοίου,
τη παλιννόστηση, την εξασφάλιση αμειβόμενης άδειας, τη κατα-
βολή των δεδουλευμένων  μισθών  και άλλα ζητήματα. 

Αυτά είναι βασικά ζητήματα που προβάλλει το Συνδικάτο μας
στον αγώνα που κάνει στη χώρα μας και διεθνώς μέσα από τις
γραμμές της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ),
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που ασκούν οι κυβερνήσεις
κατά των Ναυτεργατών και στην επίθεση του εφοπλιστικού κε-
φαλαίου, των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που χτυπούν τα ναυτε-
ργατικά δικαιώματα, εντείνουν το βαθμό εκμετάλλευσης και σε
πολλές περιπτώσεις έχουν διαμορφώσει όρους σκλαβιάς.    

Η απόσπαση του κατώτερου μισθού από το πλαίσιο που κα-
θορίζει τους όρους αμοιβής, εργασίας και ασφάλισης των ναυ-
τεργατών αποτελεί διαδικασία που δεν μπορεί να δώσει απά-
ντηση από τη σκοπιά των ναυτεργατικών συμφερόντων και να
συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης των πληρωμάτων. 

Το συνδικάτο μας παλεύει για τον καθορισμό των μισθών και
των εργασιακών δικαιωμάτων με κριτήριο τις ανάγκες των ναυ-
τεργατών και αντιμετωπίζουμε τους εργαζόμενους ως τους πα-
ραγωγούς του πλούτου.  

Συνεπώς,  θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεση μας με τον
προσανατολισμό και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Διεθ-
νής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) στον  τρόπο υπολογισμού  του
κατώτερου μισθού των ναυτεργατών. 

Η χρησιμοποίηση του μαθηματικού τύπου που υπολογίζει τη
συναλλαγματική  ισοτιμία του δολαρίου των ΗΠΑ, τη χωρητικό-
τητα των στόλων κλπ αποτελεί μέθοδο καθήλωσης  των μισθών
υπέρ των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, έρχεται σε σύγκρουση με
τις ανάγκες των ναυτεργατών και οι ναυτεργάτες δεν μπορούν

Σ
υνάντηση με τον Brandt Wagner, επικεφα-
λής του Τμήματος Ναυτεργατών του Διεθ-
νούς Γραφείου Εργασίας (ILO), είχε στη

Γενεύη της Ελβετία στις 19 Νοέμβρη 2018 αντι-
προσωπεία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομο-
σπονδίας (ΠΣΟ). 

Η αντιπροσωπεία της ΠΣΟ, με επικεφαλής τον
Θανάση Ευαγγελάκη πρόεδρο της Πανελλήνιας
Ένωσης Μηχανικών  Εμπορικού Ναυτικού
(ΠΕΜΕΝ), αποτελούνταν από τον Αιγύπτιο Μωχά-
μετ Χαλίφα και τον Νίκο Γκιόκα.

Στη συνάντηση, ο Θ. Ευαγγελάκης έβαλε με έμφα-
ση τα αιτήματα του ταξικού ναυτεργατικού συνδι-
καλιστικού κινήματος της Ελλάδας και  πρόβαλε

την πάγια θέση αρχών του ταξικού εργατικού κινή-
ματος:

Την εφαρμογή των κλαδικών Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας και της κοινωνικής ασφάλι-
σης για όλους τους ναυτεργάτες (ανεξάρτητα της
χώρας προέλευσης τους), που εργάζονται στα
πάνω από 4500 ελληνόκτητα πλοία. Καταθέτο-
ντας υπόμνημα για όλα τα επίκαιρα αιτήματα των
εργαζόμενων του κλάδου.

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ
είχαν ζητήσει τη συνεδρίαση της ΕΕ της ΠΝΟ προ-
κειμένου να καθοριστεί η πρόταση για το κατώτε-
ρο μισθό των ναυτεργατών και για τη συνεδρίαση
της Μικτής Ναυτιλιακής Επιτροπής (JMC) στη Διεθ-
νή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), στη Γενεύη 19-20
Νοεμβρίου, οι ομάδες του εργοδοτικού συνδικαλι-
σμού της ΠΝΟ Γιάννης Χαλάς, Μανώλης Τσικα-
λάκης και  Αντώνης Νταλακογιώργος απέρριψαν
την πρόταση των σωματείων ανάβοντας το πράσι-
νο φως στο Γ. Χαλά να καταθέσει στη συνεδρίαση
της  JMC τις θέσεις των εφοπλιστών για τη μεγι-
στοποίηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. 

Στο υπόμνημα που κατέθεσε ο πρόεδρος της
ΠΕΜΕΝ ανέφερε:

Συνεδρίαση Υποεπιτροπής Μικτ ής Ναυτιλιακής Επιτροπής  (JMC) 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τους μισθούς των ναυτεργατών
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να αποδεχθούν τέτοιου είδους συμφωνίες που συνάπτο-
νται μεταξύ της ΔΟΕ και του εργοδοτικού - κυβερνητικού
συνδικαλισμού.  

Με δύο λόγια το συνδικάτο μας, τα χιλιάδες μέλη του
και γενικότερα οι ναυτεργάτες εκφράζουμε την αντίθεση
μας με τον κατώτερο μισθό των 614 δολαρίων ΗΠΑ που
προτείνει η διεθνής Οργάνωση Εργασίας και παρόμοια
ποσά που προβάλλει η ΠΝΟ.  Οι ανάγκες των ναυτεργατών
και των οικογενειών τους, ο διεθνής χαρακτήρας των
θαλάσσιων μεταφορών και του ναυτικού επαγγέλματος
επιβάλλουν τον επανακαθορισμό και τον υπερδιπλασια-
σμό του κατώτερου μισθού.       

Σημειώνουμε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της καπιταλι-
στικής κρίσης που εκδηλώθηκε διεθνώς το 2008, οι κυβε-
ρνήσεις και οι εφοπλιστές όπως επιβεβαιώνεται και στην
χώρα μας, πήραν σκληρά μέτρα κατά των μισθών και των
άλλων ναυτεργατικών δικαιωμάτων και επομένως δεν
μπορεί να γίνει συζήτηση χωρίς να εξεταστεί το ζήτημα
της αναπλήρωσης των απωλειών που είχαν οι ναυτεργά-
τες και βεβαίως και οι άλλοι  εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια
της κρίσης.   

Δεύτερο, το συνδικάτο μας καταδικάζει τη βαρβαρότητα
της ανασφάλιστης εργασίας και τα δουλεμπορικά γραφεία
που χρησιμοποιούνται από τους εφοπλιστές για να εκμε-
ταλλεύονται τους ναυτεργάτες και  υποστηρίζουμε ότι τα
πληρώματα από άλλες χώρες που εργάζονται  π.χ. σε
ελληνόκτητα  πλοία (με ελληνική και ξένη σημαία) επι-
βάλλεται να αμείβονται με την Ελληνική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας και ο κανόνας της εφαρμογής των
Συλλογικών Συμβάσεων, της υποχρεωτικής ασφάλισης και
των συγκροτημένων δικαιωμάτων να ισχύει για κάθε ναυ-
τιλία.  

Γνωρίζουμε όλοι μας καλά ότι σταθερά τα τελευταία
χρόνια αυξάνεται ο διεθνής εμπορικός στόλος σε αστρο-
νομικά μεγέθη και οι εφοπλιστές έχουν συσσωρεύσει και
συσσωρεύουν τεράστια κέρδη πατώντας στην εκμετάλ-
λευση των ναυτεργατών. Το παράδειγμα της Ελλάδας
είναι χαρακτηριστικό. 

Ο ελληνόκτητος στόλος είναι στην κορυφή της παγκό-
σμιας ναυτιλίας, έχει ξεπεράσει τα 4.800 πλοία, έφτασε
τους 341.925.357dwt ή 199.286.013 grt,  ελέγχει  το 20%
περίπου  της παγκόσμιας  χωρητικότητας, αλλά μειώθηκαν
οι μισθοί και οι συντάξεις, καταργήθηκαν σημαντικά εργα-
σιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, η ανεργία διατηρείται
σε πολύ υψηλά επίπεδα, χειροτερεύει η κατάσταση των
ναυτεργατών.         

Έτσι, θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η πρόταση που
καταδικάζει τον κατώτερο μισθό στα 614 δολάρια ΗΠΑ ή
σε παρόμοια πολύ χαμηλά ποσά είναι απαράδεκτη και

θέτουμε ζήτημα ουσιαστικής αύξησης του μισθού των
ναυτών και γενικότερα των ναυτεργατών.

Τρίτο, είναι γεγονός 1.647.000 ναυτεργάτες  στη πα-
γκόσμια εμπορική ναυτιλία δουλεύουν με το αντεργατικό
εθνικό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για τη ναυτιλία, με
κριτήριο τη καπιταλιστική κερδοφορία. Χαρακτηριστικά η
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (EEE),  έχοντας τη στήριξη
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  - ΑΝΕΛ όπως και των προηγούμε-
νων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και της ΕΕ αρνείται από το 2010 να ανα-
νεώσει τη Σ.Σ Εργασίας για 60.000 περίπου ναυτεργάτες
στα ελληνόκτητα Ποντοπόρα καράβια. Ζητά κατάργηση
της  κλαδικής Σ.Σ Εργασίας για να εφαρμοστούν τα «διεθ-
νή κρατούντα» στον ελληνόκτητο στόλο για το σύνολο
των ναυτεργατών, συνθήκες γαλέρας, για τη μεγιστο-
ποίηση της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Τεράστιες διαστάσεις σε παγκόσμια κλίμακα  έχει πάρει
η χρηματοδότηση των εφοπλιστών με 5.000 – 6.000
δολάρια το χρόνο για κάθε καράβι προς ναυτεργατικές
συνδικαλιστικές οργανώσεις για την έκδοση της «μπλε
κάρτας», είτε για πλοία σε παραδοσιακά εθνικά νηολόγια,
είτε σε πλοία με σημαίες ευκαιρίας, διεθνή – ανοικτά
νηολόγια, ώστε να συγκαλύπτεται η ένταση της εκμετάλ-
λευσης των ναυτεργατών.

Μέσα από αυτές τις επαίσχυντες συμφωνίες ΠΝΟ –
εφοπλιστών με  βάση τον προϋπολογισμό της Πανελλή-
νιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) για το 2018 (ο οποίος
επισυνάπτεται)  η χρηματοδότηση των εφοπλιστών προς
την ΠΝΟ ανέρχεται στα 3.704.000 ευρώ  και σε συνδυα-
σμό με 544.000 ευρώ από το χαράτσι που παρακρατείται
από τους ναυτεργάτες ως εισφορά  προς την Ομοσπονδία
στα υπό ελληνική σημαία καράβια, καταγράφεται συνολι-
κά ως έσοδα  το ποσό των 4.248.000 ευρώ, που αξιοποι-
είται σε βάρος των ναυτεργατών.

Είναι επιτακτική ανάγκη  να καταγγελθούν  και να κατα-
ργηθούν αυτές οι απαράδεκτες συμφωνίες εφοπλιστών -
συνδικάτων. 

Επιμένουμε να συζητηθούν οι θέσεις του Συνδικάτου
μας και βεβαίως συνεχίζουμε την πάλη  για τα συμφέρο-
ντα των ναυτεργατών. 

Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε την πολύχρονη
πλούσια πείρα από την οργάνωση αγωνιστικών κινητο-
ποιήσεων για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας  και τις
αυξήσεις των μισθών, γνωρίζοντας καλά ότι η ταξική
πάλη είναι δύναμη στα χέρια των εργαζομένων σε αντί-
θεση με την «ταξική συνεργασία», τη συνεργασία εκμε-
ταλλευτών και εκμεταλλευόμενων, που προωθούν οι
δυνάμεις του κεφαλαίου και οι εκπρόσωποί τους και προ-
καλεί μεγάλη ζημιά στο εργατικό κίνημα».

Συνεδρίαση Υποεπιτροπής Μικτ ής Ναυτιλιακής Επιτροπής  (JMC) 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τους μισθούς των ναυτεργατών
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Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για μείωση 
της σύνθεσης πληρωμάτων στα πλοία
και τροπολογία για τα υπέργηρα πλοία

Τ
ο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του υπουργείου Ναυτιλίας και την τροπολογία σε σχέδιο νόμου

του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής καταγγέλλουν τα ναυτεργατικά σωματεία  ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, απαιτώντας την απόσυρσή τους. 

Παράλληλα τα ναυτεργατικά σωματεία τονίζουν ότι «οι εξελίξεις επιβάλλουν την άμεση συνε-
δρίαση της ΕΕ της ΠΝΟ.

Σε ανακοίνωσή τους στις 20 Δεκέμβρη, αναφέρουν:

«Την επόμενη μέρα του ετήσιου Γενικού Συμβουλίου της ΠΝΟ με εκφυλιστικές διαδικασίες που ανέ-

δειξαν οι ταξικές δυνάμεις των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, με τη συμμετοχή ναυτερ-

γατών, ενάντια στον εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό, με πρωτεργάτες στην παρωδία τον Γ.Γ

της ΠΝΟ  Χαλά Γ., τον πρόεδρο της ΠΕΠΕΝ Τσικαλάκη Ε. και τον πρόεδρο της ΠΕΝΕΝ Νταλακογεώργο

Α, εφοπλιστές – κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, εντείνουν την επίθεσή τους σε βάρος των ναυτεργατών.

Αυτή η σαπίλα του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού εχθρεύεται την εφαρμογή των ΣΣΕ

και της Κοινωνικής Ασφάλισης για όλους τους ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν προέρχονται, για να

συναλλάσσονται και να οπλίζουν την επιθετικότητα εφοπλιστών-κυβέρνησης. 

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Ναυτιλίας, παρότι το γνώρι-

ζε ο Γ.Γ της ΠΝΟ από την Παρασκευή  14 Δεκέμβρη, το απέκρυψε και το εμφάνισε μετά το Γενικό

Συμβούλιο.

Στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος των φορτηγών
πλοίων που εκτελούν πλόες στην ημεδαπή μεταξύ λιμένων ή όρμων κειμένων εντός του αυτού κόλ-
που ή εντός δυο συνεχόμενων κόλπων ή σε παρακείμενες ακτές», προβλέπεται η μείωση των οργα-

νικών συνθέσεων σε όλες τις ειδικότητες, εντατικοποίηση της εργασίας, υπονόμευση της ασφάλειας

της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των

εφοπλιστών.

Η διαρκής υπονόμευση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και του θαλάσσιου περιβάλλοντος επι-

βεβαιώνεται και με την τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταναστευτι-

κής Πολιτικής, δίνει την δυνατότητα σε πλοία που έχουν συμπληρώσει 40 έτη (!) από τη ναυπήγησή

τους, να παρατείνουν τη δρομολόγηση της μεταφοράς καυσίμων για άλλο ένα έτος. Υπερήλικα υπο-

συντήρητα πλοία, πλωτές βόμβες, όπως το «Αγία Ζώνη ΙΙ» κ.ά. 
Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ καταγγέλλουμε το σχέδιο της Υπουργικής Απόφα-

σης, την τροπολογία και απαιτούμε την απόσυρσή τους. 
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Έ
να ακόμα όργιο νοθείας και εκφυλι-
σμού στο συνδικαλιστικό κίνημα
εκτυλίχθηκε στο ετήσιο Γενικό

Συμβούλιο της ΠΝΟ στις 18 Δεκέμβρη, με πρω-
ταγωνιστές τους ανθρώπους των εφοπλιστών
που συγκροτούν τον εργοδοτικό και κυβερνη-
τικό συνδικαλισμό, οι οποίοι προχώρησαν σε μια
διαδικασία – καρικατούρα, χωρίς να τηρήσουν
στοιχειώδεις προϋποθέσεις, επιχείρησαν να
«νομιμοποιήσουν» με το «έτσι θέλω» τη συγκρό-
τησή του σε σώμα, προκειμένου να «εκλέξουν»
αντιπροσώπους για το 37ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Χαρακτηριστικό των εκφυλιστικών διαδικασιών
με βάση το αντιδημοκρατικό καταστατικό είναι
ότι κανένα σωματείο δεν εκπροσωπείται με πε-
ρισσότερους αντιπροσώπους από το 1/10 του
συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων, που
έχουν εκλεγεί από τις αρχαιρεσίες των πρωτοβά-
θμιων ναυτεργατικών σωματείων, με αποτέλε-
σμα να αποκλείονται 33 αντιπρόσωποι σε σύνο-
λο 103!!!

Οι ταξικές δυνάμεις των σωματείων ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, του  ναυτεργατικού κι-
νήματος, με παρέμβαση κατέθεσαν υπόμνημα
και επανέλαβαν την θέση τους απαιτώντας όλα
τα ναυτεργατικά σωματεία πριν την έναρξη του
Συμβουλίου να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα
νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. 

Ακολούθησαν τραγελαφικές καταστάσεις, που
επιβεβαίωσαν τις καταγγελίες των ταξικών ναυ-
τεργατικών σωματείων. Οι εκπρόσωποι του κυβε-
ρνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, προ-
σπαθώντας να δικαιολογήσουν τα αδικαιολό-
γητα, αναλώθηκαν σε ένα ρεσιτάλ αντιφατικών
ισχυρισμών.

Ο εργοδοτικός – κυβερνητικός συνδικαλισμός
με επικεφαλή τον Γ.Γ της ΠΝΟ Χαλά Γ., δεν
κατέθεσε κανένα έγγραφο για να καλύψει τις
βρωμιές του, έφτασε σε σημείο να επικαλεστεί
«προσωπικά δεδομένα» όπως η ΠΕΠΕΝ και δεν
δίστασαν να έχουν έτοιμη την αναφορά της επι-
τροπής πληρεξουσίων, που δεν εκλέχτηκε από
το νόθο σώμα των αντιπροσώπων. 

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ με αφορμή το Ετήσιο
Γενικό Συμβούλιο απέδωσαν σχετικό υπόμνημα
στο δικαστικό αντιπρόσωπο το οποίο επισυνά-
πτουμε.

ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΝΟ
Συνέχιση των εκφυλιστικών διαδικασιών 
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Καλούμε τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτή-
των, να συνεχίσουμε τον αγώνα μέσα και έξω από
τα καράβια, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
μας, για τις σύγχρονες ανάγκες μας, μέσα από την
οργανωμένη πάλη να γίνουν αλλαγές σε ταξική
κατεύθυνση στα σωματεία, στη ΠΝΟ, για την
ανασύνταξη του ναυτεργατικού κινήματος.
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Σ
ε συνεδρίαση του Δ.Σ του ΝΑΤ στις 3 Δεκέμβρη
συζητήθηκε ο απολογισμός και προϋπολογι-
σμός για το 2019, που εντάσσεται όπως και οι

προηγούμενοι στις κατευθύνσεις του αντιλαϊκού Κρα-
τικού Προϋπολογισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. 

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί στις
εντολές της Ε.Ε, του ΔΝΤ, επιβεβαιώνει την ταξική –
αντιλαϊκή πολιτική που θα εφαρμοστεί και την επό-
μενη χρονιά. 

Ο απολογισμός και προϋπο-
λογισμός είναι κομμένος και
ραμμένος στον νόμο λαιμητό-
μο 4387/2016 που έχει μετα-
τρέψει το ΝΑΤ να «διατηρεί
αυτοτελή νομική προσωπικό-
τητα για την άσκηση των μη
ασφαλιστικών του αρμοδιοτή-
των».

Ο ν.4387/2016 αποτελεί
συνέχεια των αντεργατικών και
αντιασφαλιστικών νόμων που
είναι στις κατευθύνσεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου
για την ενίσχυση της κερδοφορίας και της ανταγωνι-
στικότητας τους. Προκάλεσαν τα τεράστια ελλείμμα-
τα του ΝΑΤ, με τραγικές συνέπειες σε βάρος της κοι-
νωνικής ασφάλισης των ναυτεργατών και της
λεηλασίας της ακίνητης περιουσίας.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΜΕΝ κατήγγειλε και καταψή-
φισε τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ, σε αντίθεση με
τους εκπροσώπους από τα ναυτεργατικά σωματεία
Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν (Μαρινάκης Α.),
και Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Πλοιάρχων Ε.Ν
(Μηνδρινός Δ), που ψήφισαν υπερ.

Με στοιχεία ανέδειξε την διγλωσσία της κυβέρνη-
σης για την ανασφάλιστη εργασία, όταν το εφοπλι-
στικό κεφάλαιο αποτελεί πρωτοπορία  εδώ και δεκα-
ετίες στην ανασφάλιστη εργασία, με πάνω από
120.000 ναυτεργάτες να εργάζονται χωρίς ΣΣΕ και κοι-
νωνική ασφάλιση, με συναλλαγές σε ένα διεθνές
δουλεμπορικό κύκλωμα που απομυζά πάνω από 240
εκατ. δολάρια «μαύρο» χρήμα.

Με την εφαρμογή του ν.2687/1953 και τις τροπο-

ποιήσεις του όρου 8 των εγκριτικών πράξεων νηολό-
γησης, μόνο το 25% των ναυτεργατών στα πάνω από
4.500 ποντοπόρα πλοία υπό ελληνική σημαία έχουν
ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλιση, ενώ με τον ν.3569/2007
απαλλάσσονται οι εφοπλιστές στη ποντοπόρο ναυ-
τιλία από ασφαλιστικές εισφορές για Έλληνες ναυτε-
ργάτες που υπερβαίνουν σε αριθμό την εγκριτική
πράξη.

Ο μέχρι πρότινος υπουργός
Ναυτιλίας κ.Κουρουμπλής έχει
εγκρίνει το 2017 την δρομολό-
γηση 180 πλοίων στο εσωτερικό
και στα οποία δεν εφαρμόζονται
για τους ναυτεργάτες, οι ΣΣΕ και
η κοινωνική ασφάλιση. Ενώ σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων με
νόμους όπως ο 4150/2013 και
υπουργικές αποφάσεις διαρκώς
μειώνονται οι οργανικές συνθέ-
σεις των πλοίων, υπονομεύο-
ντας ακόμα και την ανθρώπινη

ζωή στη θάλασσα.
Τεράστιες είναι οι ευθύνες του εργοδοτικού – κυβε-

ρνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ, που συνεχίζει το
βρώμικο αλισβερίσι με τους εφοπλιστές έναντι αμοι-
βής για τα ελληνόκτητα πλοία σε βάρος των ναυτερ-
γατών. 

Στο έγγραφο του ΝΑΤ (αριθ. Πρωτ.33473/03-12-
2018) σε απάντηση ερωτημάτων  που είχαν υποβάλ-
λει εγγράφως τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ σχετικά με την εφα-
ρμογή του ν.4387/2016, δεν δίνεται καμία απάντηση
στο πως διαμορφώνονται οι κύριες συντάξεις,
ενισχύοντας την στάση του εργοδοτικού – κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού της ΠΝΟ, που καλλιεργούν
συγχύσεις και εφησυχασμό για τις περικοπές στις
συντάξεις.

Η επιτυχία της Πανελλαδικής – Πανεργατικής απε-
ργίας στις 28  Δεκέμβρη δείχνει το δρόμο για κλιμά-
κωση του αγώνα, βάζοντας μπροστά τις δικές μας
ανάγκες και όχι τα κέρδη των μονοπωλίων.

Øõ÷ïèåñáðåßá åöÞâùí êáé åíçëßêùí, óõìâïõëåõôéêÞ,
ðñïóùðéêÞ áíÜðôõîç - áõôïãíùóßá. ÓõìâïõëåõôéêÞ
ãïíÝùí. Áíôéìåôþðéóç Üã÷ïõò, öïâéþí, Ýììïíùí
éäåþí, äéáôáñá÷þí äéÜèåóçò, êáôÜèëéøç, ìåëáã÷ïëßá,
äéá÷åßñéóç êñßóåùí, ðÝíèïõò -  áðþëåéáò,
áíôéìåôþðéóç äéáôáñá÷þí ðñüóëçøçò ôçò ôñïöÞò -
ðá÷õóáñêßáò, ðñïâëÞìáôá ó÷Ýóåùí, åðáããåëìáôéêÝò
äõóêïëßåò, äéá÷åßñéóç èõìïý, åíßó÷õóç áõôïåêôßìçóçò,
äéåêäéêçôéêüôçôáò, êïéíùíéêþí äåîéïôÞôùí     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΑΤ 2019
Στις κατευθύνσεις του αντιλαϊκού κρατικού προϋπολογισμού 
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Μ
ε απόλυτη αφοσίωση στους στόχους για τα
πρωτογενή πλεονάσματα, πάνω στα οποία προ-
σθέτουν και τα ποσά για τα «δημοσιονομικά

μαξιλάρια ασφαλείας», εξελίσσονται η αντιλαϊκή κοπτορ-
απτική και τα παζάρια της κυβέρνησης με τους «θεσμούς»
της ΕΕ και της Ευρωζώνης αναφορικά με την τελική
διαμόρφωση των μεγεθών του κρατικού προϋπολογισμού
για το 2019. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 19 Νοέμβρη προγραμ-
ματίζεται έκτακτη συνεδρίαση του Γιούρογκρουπ, όπου
θα κυριαρχήσει το ζήτημα του ελληνικού κρατικού προϋ-
πολογισμού ενόψει της
κατάθεσης στη Βουλή στις
21 Νοέμβρη. 

Παράλληλα, η πλευρά της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο
πλαίσιο της φετινής διαδι-
κασίας του Ευρωπαϊκού Εξα-
μήνου, προετοιμάζει τις
πρώτες εκθέσεις αναφορικά
με το μείγμα πολιτικής που
καλούνται να εφαρμόσουν
τα κράτη – μέλη, συμπερι-
λαμβανομένης και της Ελλά-
δας, για την οποία ετοιμάζε-
ται και δεύτερη έκθεση στο
πλαίσιο του μηχανισμού της «ενισχυμένης εποπτείας», με
τις ειδικές «δεσμεύσεις» και «υποχρεώσεις» που περιλαμ-
βάνονται σε αυτόν.

Μονά – ζυγά, με το λαό χαμένο

Όσο εξελίσσεται το παζάρι γύρω από το ενδεχόμενο μη
περικοπής των συντάξεων, τόσο περισσότερο απο-
καλύπτεται ότι οι «προσθαφαιρέσεις» για να «βγουν» τα
νούμερα των πλεονασμάτων έχουν χαμένο το λαϊκό
εισόδημα. Ακόμα δηλαδή και αυτά τα ψίχουλα διαχείρισης
της ακραίας φτώχειας, που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως
το «άπαν» της υποτιθέμενης «κοινωνικής» της πολιτικής,
μπαίνουν στο άθλιο παζάρι, μαζί βέβαια με το ενδεχόμε-
νο να έρθουν πιο νωρίς άλλα προαποφασισμένα μέτρα,
όπως είναι η μείωση του αφορολόγητου, με βάση την
οποία θα χαρατσώνονται ακόμα και όσοι βρίσκονται στα
όρια της «επίσημης» φτώχειας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλευρά των ευρωπαϊκών
«θεσμών» στο σενάριο της μη επιβολής του μέτρου για τις
συντάξεις αλλά και με παράλληλη εφαρμογή των λεγό-
μενων «αντιμέτρων», που διαφημίζει η κυβέρνηση, εκτιμά
τα πλεονάσματα του 2019 στο επίπεδο του 3,25% του
ΑΕΠ. Προαναγγέλλει δηλαδή επιπλέον μέτρα 500 εκατ.
ευρώ για να πιαστεί ο στόχος του 3,5%, παρόλο που οι
συνταξιούχοι προσωρινά θα γλιτώσουν το «τσεκούρι», επι-

βεβαιώνοντας πως όποια ψίχουλα αφήσει στην τσέπη
τους θα τους τα πάρει από την άλλη. 

Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το ότι ως «εναλλακτική»,
που οδηγεί στο ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αναφο-
ρικά με την υπεραπόδοση του στόχου για το πλεόνασμα,
εξετάζεται η περαιτέρω συμπίεση κρατικών κονδυλίων
που αφορούν στην κάλυψη ακόμη και στοιχειωδών ανα-
γκών της λαϊκής οικογένειας.

Άλλο σενάριο, στην ίδια λογική, είναι αυτό της «μερι-
κής» εφαρμογής του προνομοθετημένου μέτρου για
μείωση του αφορολόγητου ορίου όχι από το 2020 αλλά

από το 2019, ώστε να
συμπληρωθούν τα όποια
«δημοσιονομικά κενά».

Σε κάθε περίπτωση, ανε-
ξάρτητα από το τι θα βγά-
λει η αντιλαϊκή κοπτορα-
πτική, το σίγουρο είναι ότι
οι εργαζόμενοι θα πλη-
ρώσουν τους στόχους για
τα πλεονάσματα της επό-
μενης 4ετίας (μέχρι το
2022) που διογκώνονται
κατά 4,5 δισ. ή πάνω από
1 δισ. κατά μέσο όρο σε
ετήσια βάση.

Περικοπές επί περικοπών

Την ίδια ώρα εξετάζονται περαιτέρω περικοπές ακόμη
και από το πακέτο των λεγόμενων αντιμέτρων, όχι βέβαια
εκείνων που η κυβέρνηση βαφτίζει «αναπτυξιακά» και
αφορούν στην ενίσχυση του κεφαλαίου, αλλά εκείνων
που κατευθύνονται για την ανακούφιση των πιο εξαθλιω-
μένων.

Χαρακτηριστικές είναι οι «προτιθέμενες δημοσιονομικές
παρεμβάσεις», που ενσωματώνονται στο προσχέδιο προϋ-
πολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες τυχόν αναβολή της
περικοπής των συντάξεων θα συνδυαστεί με τη λήψη
ισοδύναμων αντιλαϊκών μέτρων ύψους 1,73 δισ. ευρώ,
ποσό που εξετάζεται να μεγαλώσει στο τελικό σχέδιο
προκειμένου να καλυφθούν τα νέα δημοσιονομικά κενά.

Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με τις προβλέψεις του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2021, που ψηφίστηκε φέτος το καλοκαίρι, μεταξύ
άλλων καρατομούνται:
√ Το επίδομα ενοικίου φτωχών λαϊκών νοικοκυριών.

Συμπιέζεται στα 150 εκατ. ευρώ (από 600 εκατ.), με «εξοι-
κονομήσεις» για το κρατικό ταμείο ύψους 450 εκατ. ευρώ.
√ Η επιδότηση για αγορά συνταγογραφούμενων

φαρμάκων από φτωχούς ασφαλισμένους. Εξαλείφεται
πλήρως, με «εξοικονόμηση» 260 εκατ. ευρώ.

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Σταθερά στη ρότα του κεφαλαίου με το λαό μόνιμα χαμένο
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√ Η σχεδιαζόμενη «επέκταση» του προγράμματος σχο-
λικών γευμάτων. Επίσης μηδενίζεται, με πρόσθετες
«εξοικονομήσεις» ύψους 190 εκατ.
√ Το πρόγραμμα δημιουργίας νέων μονάδων προσχολι-

κής εκπαίδευσης – νηπιαγωγείων, ύψους 140 εκατ., που
επίσης καταργείται.

Για το λαό φοροληστεία…

Στο πακέτο με τα «αντίμετρα» που διαφημίζει η κυβέρνη-
ση συγκαταλέγονται και «παρεμβάσεις» στη φορολογία
που τσακίζει τα εργατικά – λαϊκά στρώματα, που μοιάζουν
με «παρηγοριά στον άρρωστο…», π.χ. η κυβέρνηση δια-
φημίζει:

• Μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10%, ενώ είναι
γνωστό ότι ο επανυπολογισμός του με τις νέες αντικειμε-
νικές αξίες αναμένεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω τα
χαράτσια σε λαϊκές περιοχές.

• Μείωση ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγ-
γελματιών με εισόδημα πάνω από 7.000, ώστε, όπως
ομολογεί η κυβέρνηση, να ενισχυθεί η «φορολογική
συμμόρφωσή» τους, δηλαδή αναμένοντας να αυξηθούν
τα δηλωθέντα εισοδήματα και επομένως η διόγκωση των
φόρων που επιβάλλονται σε αυτοαπασχολούμενους και
άλλες κατηγορίες. 

• «Μείωση» των συντελεστών ΦΠΑ από το 2021 («ζήσε
μαύρε μου», δηλαδή), που ουσιαστικά πρόκειται για κάλ-
πικη εξαγγελία, αφού δεν αναφέρεται ούτε καν στον
ορίζοντα του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου (μέχρι το 2022).

Στην πραγματικότητα, με τους φόρους συμβαίνει το
ακριβώς αντίθετο από αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνη-
ση. Οι έμμεσοι φόροι (ΦΠΑ και άλλα χαράτσια) που
φορτώνονται στη λαϊκή κατανάλωση, απογειώνονται ήδη
από το 2019, στα 35,45 δισ. από 35,2 δισ. φέτος (αύξηση
250 εκατ.) και στα 35,7 δισ. το 2020, δηλαδή κατά επι-
πλέον 250 εκατ. και σωρευτικά 500 εκατ. για την προ-
σεχή διετία.

• Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για συνεταιρι-
σμένους αγρότες, συνεταιρισμούς – ΚΟΙΝΣΕΠ, μια εξαγ-
γελία που επίσης αγνοείται τόσο από το προσχέδιο προϋ-
πολογισμού της κυβέρνησης όσο και από το Μεσοπρόθε-
σμο.

Στην πραγματικότητα, το μέτρο αυτό έχει ως βασικό
στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στον
αγροτικό τομέα.

…και «μποναμάδες» στην εργοδοσία

Την ίδια ώρα, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού
προβλέπονται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα οι νέες
παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μονοπωλιακών
ομίλων, που εδώ η κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα γαλαντό-
μος. Μεταξύ αυτών:

• Κρατική επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών
εισφορών για νέους μισθωτούς έως 24 ετών, με ποσό
ύψους 103 εκατ. για το 2019, που με τη σειρά της συνδυά-
ζεται με τη διαμόρφωση του υποκατώτατου μισθού για
τους νέους εργαζόμενους.

• Μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή στα
επιχειρηματικά κέρδη κατά τέσσερις μονάδες, από το 29%
στο 25% σε βάθος τετραετίας, αρχής γενομένης από το
2020, με ετήσιο όφελος για επιχειρήσεις πάνω από 460
εκατ., σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο.

Το συγκεκριμένο μέτρο έρχεται να τονώσει την αντα-
γωνιστικότητα επιχειρήσεων με μεγάλη μάζα κερδών, επί
των οποίων θα εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές,
ενώ βέβαια βρίσκεται και στην προμετωπίδα των
αξιώσεων του ΣΕΒ.

Τηρήστε τα «συμφωνηθέντα» λέει το ΔΝΤ

«Η μεταρρύθμιση στις συντάξεις έχει συμφωνηθεί εδώ
και καιρό», υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος
του ΔΝΤ, Τζ. Ράις, αναφορικά με την πλήρη εφαρμογή του
«δίδυμου» αντιλαϊκού πακέτου (συντάξεις – αφορολό-
γητο) με βάση και το προνομοθετημένο από την κυβέρνη-
ση χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ επισήμανε ότι οι
αποφάσεις για το πώς θα «αξιοποιηθεί» ο «δημοσιονομικός
χώρος» (δηλαδή το υπερπλεόνασμα) λαμβάνονται από
τους Ευρωπαίους εταίρους και την ελληνική κυβέρνηση,
αν και το ΔΝΤ συνεχίζει να συμμετέχει προσφέροντας
βοήθεια με την επιτήρηση».

Ο ελληνικός λαός επιβάλλεται να βγει μαχητικά στο
προσκήνιο, να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων χωρίς
αυταπάτες σε «σωτήρες», να αγωνίζεται καθημερινά, να
δυναμώσει η ταξική πάλη, να οργανωθεί η αντεπίθεση
των εργαζομένων, ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου
και των εκπροσώπων του, να γίνει κυρίαρχος στο πλούτο
που παράγει.
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Καταγγελία για την προκλητική έφοδο του ΣΔΟΕ
στα γραφεία της ΕΛΜΕ Πειραιά  

Τα ναυτεργατικά
σωματεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ –
ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ
την 1η Νοέμβρη
κατήγγειλαν  την απα-
ράδεκτη και προκλητι-
κή έφοδο του ΣΔΟΕ

στα γραφεία της ΕΛΜΕ Πειραιά.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη

για αυτή  την πρωτοφανή ενέργεια, γιατί πρόκειται για απρο-
κάλυπτη κρατική παρέμβαση, σε ένα σωματείο με πρω-
τοπόρα και αγωνιστική δράση, ενάντια στους αντιλαϊκούς
νόμους που προωθούν και εφαρμόζουν και στον χώρο της
εκπαίδευσης.

Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα «το εργατικό κίνημα δεν
τρομοκρατείται, δεν υποχωρεί».

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, τους
νέους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους να στείλουν
ηχηρό μήνυμα ενάντια στις κρατικές τρομοκρατικές πρακτι-
κές, που σκοπό έχουν να ανακόψουν και να καταστείλουν
την αγωνιστή  δράση πρωτοπόρων σωματείων.

Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων 
των συνεργαζόμενων πτηνοτροφικών επιχειρήσεων

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ, ΖΟΥΡΑ, ΒΙΟΚΟΤ, ΕΛΙΖΑ, ΑΛΚΟΤ

Στις 3 Δεκέμβρη τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, εκφράσαμε την

αλληλεγγύη στον
αγώνα των εργαζομέ-
νων των συνεργαζό-
μενων πτηνοτρο-
φικών επιχειρήσεων
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ, ΖΟΥΡΑ,
ΒΙΟΚΟΤ, ΕΛΙΖΑ,
ΑΛΚΟΤ και στα δίκαια
αιτήματα τους ενά-
ντια στην εργοδοτική

ασυδοσία.
Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι αντιμέτω-

ποι με τη σφοδρή επίθεση της εργοδοσίας, με τη στήριξη
της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού, παρότι εργά-
ζονται σε μια επιχείρηση που σήμερα καταγράφει μεγάλη
παραγωγή, οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι. 

Διεκδικούν να αμείβονται χωρίς μειώσεις, να υπάρχουν
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο κτλ, Η εργοδοσία
δεν διστάζει να προσλαμβάνει άλλους εργαζόμενους με
μισθούς πείνας, με συνθήκες χειρότερες και από μεσαίωνα
έτσι ώστε να θεριεύει η εκμετάλλευση και η κερδοφορία της.
Ο αγώνας τους, είναι αγώνας για όλους τους εργαζόμενους.

Καταγγελία του Ενιαίου Συνδικάτου Ναυτεργατών 
Ν. Καβάλας

Στις 10 Δεκέμβρη λάβαμε καταγγελία από το Ενιαίο
Συνδικάτο Ναυτεργατών Ν. Καβάλας την οποία επισυνά-
πτουμε, για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
ναυτεργάτες, από την μη εφαρμογή της ΣΣΕ Πορθμείων και
την παραβίαση των ωραρίων εργασίας, την ασφαλή πρόσδε-
ση των πλοίων που εκτελούν δρομολόγια στις πορθμειακές
γραμμές Καβάλας – Πρίνου, Λιμένα – Κεραμωτής, καθώς και
για την  μεταφορά ασθενών.

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Ναυ-
τιλίας  και των υπηρεσιών του, να ελεγχθούν τα καταγ-
γελλόμενα του Συνδικάτου και την ενημέρωση μας.

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
Αρ. Πρ.  24

Εδώ  και δύο χρόνια στις τοπικές πορθμειακές γραμμές
ΘΑΣΟΥ – ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ και ΠΡΙΝΟΥ – ΚΑΒΑΛΑΣ,  δραστηριο-
ποιούνται τρείς (3) Ναυτιλιακές Εταιρίες με δώδεκα (12)
πλοία. Προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, χρονίζουν και
πρέπει να επιλυθούν.

ΘΕΜΑ 1o:
Οι θέσεις πρόσδεσης και ασφάλισης των πλοίων μετά το

πέρας των δρομολογίων τους είναι ανεπαρκείς και ημιτελείς
με αποτέλεσμα τα πλοία να πηγαίνουν σε άλλα λιμάνια
(Κεραμωτή) και οι ναυτικοί να κουράζονται και να ταλαιπω-
ρούνται καθώς συχνά ξεπερνούν τις ώρες εργασίας από τις
προβλεπόμενες από την σχετική νομοθεσία. Την νέα χρονιά
έχοντας υπόψη ότι θα προσέλθουν και τέσσερα νέα πλοία
στις τοπικές γραμμές, τα Λιμενικά Ταμεία δεν έχουν κάνει
κινήσεις ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα.

ΘΕΜΑ 2o:
Από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπάρχει η δυνατό-

τητα παραχώρησης  ρεπό στους εργαζόμενους στις πορθμει-
ακές γραμμές πράγμα που αν και υπάρχει αυτή η δυνατό-
τητα, οι Εταιρίες δεν το λαμβάνουν υπόψη τους με αποτέλε-
σμα  οι ναυτεργάτες να εργάζονται ακατάπαυστα ακόμα και
τις περιόδους με λιγότερα δρομολόγια (Νοέμβριο – Μάρτιο).

ΘΕΜΑ 3
Για την έκτακτη μεταφορά ασθενών μετά το πέρας  των

δρομολογίων, θα πρέπει να είναι επιφορτισμένες όλες οι
Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις τοπικές Πορθμειακές
Γραμμές και να αποτελεί υποχρέωση τους για την εξυπηρέ-
τηση και αυτής της ανάγκης της τοπικής κοινωνίας και του
νησιού. 

Καλούμε το Υπουργείο με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του να
βοηθήσει για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων για
την εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών  και την αποφυγή
προβλημάτων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
και την προστασία των πλοίων και των ναυτικών που εργά-
ζονται σε αυτά.                                    

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαλαμίδης  Μ.                Μπαμπαλής  Χ.

Θάσος  10-12-2018

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Αποκλεισμός εκπροσώπου της ΔΑΣ 
από το Δ.Σ του ΟΑΕΔ

Στις 13 Δεκέμβρη λάβαμε ανοιχτή επιστολή (την οποία
επισυνάπτουμε), καταγγέλλοντας το προεδρείο της ΓΣΕΕ,
που με πρωτοφανή απόφαση χωρίς να έχει συγκληθεί κανέ-
να συνδικαλιστικό όργανο, επιδιώκει να πετάξει εκτός του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, το συνδικαλιστικό στέ-
λεχος της ΔΑΣ των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, που συμμετέχει ως
ένας από τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Καλούμε τα σωματεία να καταδικάσουν την στάση της
πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, απαιτούμε την έκτακτη συνεδρίαση
της Ε.Ε. της ΓΣΕΕ με θέμα: «τον ορισμό εκπροσώπων των
εργαζομένων στους δημόσιους οργανισμούς». 

Η ανοιχτή επιστολή:
Το προεδρείο της ΓΣΕΕ με πρωτοφανή απόφαση χωρίς να

έχει συγκληθεί κανένα συνδικαλιστικό όργανο, επιδιώκει να
πετάξει εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, το
συνδικαλιστικό στέλεχος της ΔΑΣ που συμμετέχει ως ένας
από τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Η τοποθέτηση
των δυνάμεων της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ πως θα «ξηλώσουν
κάθε φωνή» που αντιπαρατίθεται και διαφωνεί με τη γραμμή
και τις αποφάσεις τους, ξεκινά από τον ΟΑΕΔ, καθώς επιχει-
ρούν να πετάξουν εκτός του ΔΣ τη δεύτερη συνδικαλιστική
δύναμη που εκφράζει σήμερα δεκάδες σωματεία και δυνά-
μεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. 

Τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΔΑΣ διαχρονικά στο ΔΣ του
ΟΑΕΔ και για πάνω από 4 δεκαετίες δεν ασκούσαν διοίκηση,
δεν είχαν τέτοιο ρόλο.  Η συμμετοχή τους στο ΔΣ του ΟΑΕΔ
αλλά και σε κάθε οργανισμό, υπηρετούσε και υπηρετεί την
υπεράσπιση, την προστασία και τη διεύρυνση των δικαιωμά-
των των εργαζόμενων και των ανέργων, λογοδοτώντας
αποκλειστικά σε αυτούς, γεγονός που είναι αναγνωρισμένο
από φίλους και «εχθρούς».

Η συμμετοχή του στελέχους της ΔΑΣ στο ΔΣ του ΟΑΕΔ
φαίνεται πως αποτελεί αγκάθι για το σχεδιασμό και τη γραμ-
μή της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ. Είναι προφανές πως από τη
μια ενοχλεί η παρέμβαση και η αποκάλυψη πλευρών όπως
αποτυπώθηκαν πρόσφατα κατά τη συνέντευξη τύπου στη
ΔΕΘ για το ρόλο του ΟΑΕΔ στις σημερινές συνθήκες ως
«πολύμορφο μηχανισμό ενίσχυσης των εργοδοτών με τα
λεφτά των εργαζομένων» και από την άλλη πως υπάρχει
φανερή συναλλαγή μεταξύ των παρατάξεων που συγκρο-
τούν το προεδρείο της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με την κυβέρνη-
ση και την εργοδοσία. 

Είναι καθαρό επίσης ότι ενόχλησε η τοποθέτηση του
ΠΑΜΕ, πως την ίδια στιγμή που οι άνεργοι δεινοπαθούν ανά-
μεσα σε κουτσουρεμένα επιδόματα ανεργίας κλπ και επιδο-
τείται μόλις το 1/10 αυτών, που πρωτοβάθμιες και δευτερο-
βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις δυσκολεύονται οικο-
νομικά να οργανώσουν την πάλη των εργαζόμενων, η ΓΣΕΕ
μέσω του ΟΑΕΔ αντλεί σε επίπεδο κορυφής τεράστια ποσά
για να πραγματοποιεί συνέδρια εργατοπατερίστικου τουρι-
σμού.

Για τους παραπάνω λόγους χωρίς καμία συνεδρίαση
συνδικαλιστικού οργάνου, έχει σταλεί από τη ΓΣΕΕ στο 
Υπουργείο Εργασίας, αίτημα αντικατάστασης του στελέχους
της ΔΑΣ από κεντρικό διευθυντικό στέλεχος του μεγαλύτε-
ρου εργοδότη της χώρας (Σκλαβενίτη) για να εκπροσωπεί
τους εργαζόμενους!!!

Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να πάρουν θέση
και να καταγγείλουν τα παιχνίδια που παίζονται από τη γνω-
στή κάστα γραφειοκρατών-συνδικαλιστών πάνω στις πλάτες
των εργαζόμενων και των ανέργων.

Να σβηστεί το φασιστικό σύνθημα από τον τοίχο 
στρατοπέδου της Λέσβου

Τα ναυτεργατικά σωμα-
τεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, σε
Δελτίο τύπου – Καταγ-
γελία στις 19 Δεκέμβρη,
χαιρετίζουν την στάση
του στρατιώτη που υπη-
ρετεί στο 265ο Μηχα-
νοκίνητο Τάγμα Εθνοφυλακής στο Μανταμάδο της Λέσβου
ζητώντας  στην αναφορά να σβηστεί το «σύνθημα» του χι-
τλερικού  στρατάρχη, 'Εριχ Φον Mανστάιν, που ήταν σε τοίχο
του στρατοπέδου και έγραφε: «Η αυτοπεποίθηση των απλών
στρατιωτών εξαρτάται απόλυτα από τη δύναμη του χαρα-
κτήρα του διοικητή τους».

Οι απόγονοι του ναζισμού που θέλουν να μπολιάσουν τις
συνειδήσεις των φαντάρων με φασιστικές ιδέες βρίσκουν
έδαφος από την στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και
των άλλων πολιτικών δυνάμεων του κεφαλαίου, για την
υποταγή στους αμερικανοΝατοϊκούς σχεδιασμούς, που
συμμετέχει η χώρα μας και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς, που οξύνονται στην περιοχή μας.

Καλούμε τα σωματεία, τους ναυτεργάτες να καταγγείλουν
το φασιστικό γεγονός στο στρατόπεδο της Λέσβου, να κατα-
δικάσουν και να απομονώσουν τα φασιστοειδή  της Χρυσής
Αυγής, με τις εγκληματικές ιδέες και πράξεις τους.

Απαιτούμε η κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόσπαση του
στρατιώτη, που ανέδειξε το χιτλερικό σύνθημα,  μεταθέτο-
ντας τον  σε άλλη μονάδα παρά την θέληση του να ολο-
κληρώσει την στρατιωτική του θητεία σε παραμεθόρια μονά-
δα όπως είναι στο Μανταμάδο της Λέσβου.

Αλληλεγγύη στον απεργιακό αγώνα των 
εργαζομένων στα πορθμεία της Αυστραλίας 

Στις 20 Δεκέμβρη τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, εκφράσαμε την
αλληλεγγύη στην 24ωρη απεργία που πραγματοποίησαν οι
εργαζόμενοι των πορθμείων της Αυστραλίας.

Ο δίκαιος αγώνας τους είναι ενάντια στην υποβάθμιση της
συντήρησης και ασφάλειας στις μεταφορές, στην υπεράσπι-
ση του δικαιώματος για αξιοπρεπή αμοιβή και αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας.

Οι ταξικές δυνάμεις των ναυτεργατών έχουμε πολύτιμη
πείρα και παρακαταθήκη από την έμπρακτη αλληλεγγύη
των εργατών, των λιμενεργατών της Αυστραλίας, στους
απεργιακούς αγώνες μας, για την υπεράσπιση των δικαιωμά-
των μας, ενάντια στην πολιτική των εφοπλιστών και των
πολιτικών εκπροσώπων τους. 

Απαιτούμε την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων
τους, και καλούμε σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες να
εκφράσουν την αλληλεγγύη τους.

Παραβίαση των ωρών εργασίας με βάση τα δρομολόγια 
στις γραμμές Κυλλήνη – Ζάκυνθος – Κεφαλληνία 

Σε καταγγελία στις 19 Δεκέμ-
βρη  αναδείξαμε τα εξοντωτικά
ωράρια εργασίας με βάση τα
δρομολόγια που έχει κοινοποι-
ήσει η ναυτιλιακή εταιρεία
«IONIAN GROUP» αυτή την
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45 ΧΡΟΝΙΑ από το ΝΟΕΜΒΡΗ 1973
Κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος!

Ο λαός, όταν παλεύει, μπορεί να τα καταφέρει όλα!

Η
χούντα, η στρατιωτική δικτατορία που επιβλήθηκε στις 21 Απρίλη 1967, ήταν ένα άθλιο και διεφθα-
ρμένο καθεστώς. Με τη χούντα η εξουσία δεν άλλαξε χέρια. Άλλαξε μορφή υπηρετώντας τα ίδια συμφέ-
ροντα, του κεφαλαίου και των διεθνών του συμμάχων, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. 

Η χούντα, από τη μία, διεύρυνε τα προνόμια και τη στήριξη στα κέρδη των λίγων και, από την άλλη, χαντάκωσε
το λαϊκό εισόδημα, έβαλε τους λαϊκούς αγώνες στον γύψο. Βασάνιζε, δολοφονούσε, φυλάκιζε, έστελνε εξορία
τους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές.

Η δράση τους έδωσε ανατρεπτικό περιεχόμενο στους αγώνες, έπαιξε καταλυτικό και αναντικατάστατο ρόλο
στην ανάπτυξη της αντιδικτατορικής πάλης και στην κορύφωσή της, το 1973, με τις καταλήψεις στη Νομική το
Φλεβάρη και στο Πολυτεχνείο το Νοέμβρη.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, η καταστολή της με δεκάδες νεκρούς ήταν η αρχή του τέλους της χούντας.
Κάτω από το βάρος της λαϊκής πάλης και μετά το έγκλημα της Κύπρου,
το 1974, η χούντα κατέρρευσε. 

Η τραγωδία της Κύπρου με την εισβολή και κατοχή που συνεχίζεται
μέχρι σήμερα έχει τη σφραγίδα της χούντας και των ιμπεριαλιστών ΝΑΤΟ
- ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας. Αποδείχτηκε για άλλη μία φορά ότι καμία προ-
στασία δεν παρέχουν για το λαό οι ιμπεριαλιστικές ενώσεις. 

45 χρόνια μετά διδασκόμαστε και συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη!
Οι φωνές που ενώθηκαν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου ζητώντας

"Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία" αντηχούν στους σημερινούς αγώνες του
λαού για πραγματικά, σύγχρονα δικαιώματα.

Ιδιαίτερα, τα συνθήματα "Έξω οι ΗΠΑ", "Έξω το ΝΑΤΟ" στις πύλες του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρα περισ-
σότερο από ποτέ. Σήμερα που τα σύννεφα του ιμπεριαλιστικού πολέμου πυκνώνουν πάνω από το Αιγαίο, τα Βαλ-
κάνια και την Ανατ. Μεσόγειο είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να δυναμώσουμε τον αγώνα με αιτήματα «Έξω οι βάσεις
και το ΝΑΤΟ», «Καμία εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ – ΕΕ».

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για άλλη μια χρονιά θα «τιμήσει» στα λόγια την εξέγερση για να θάψει το αντιι-
μπεριαλιστικό - ανατρεπτικό της περιεχόμενο. 

Είναι η κυβέρνηση που έχει γεμίσει την Ελλάδα με βάσεις του ΝΑΤΟ, με ορμητήρια εγκλημάτων σε βάρος των
λαών που μετατρέπουν τη χώρα μας σε «μαγνήτη» στρατιωτικών συγκρούσεων και πολέμων. Που «ξεπλένει» μέχρι
και τον Τραμπ και μπλέκει τη νεολαία στα πολεμικά σφαγεία των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ!

Κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος! Ο λαός, όταν παλεύει, μπορεί να τα καταφέρει όλα! Και τότε κάποιοι
έλεγαν "η χούντα είναι πανίσχυρη". Η Ιστορία τούς διέψευσε. Οι σημερινοί υμνητές της χούντας, οι φασίστες της
Χρυσής Αυγής, θα έχουν την τύχη των χουντικών και των άλλων ειδώλων τους, όπως ο Χίτλερ. Ανήκουν στον
σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας.

Αυτός είναι ο δρόμος και σήμερα. Να δυναμώσουμε παντού την οργάνωση, τη συλλογική διεκδίκηση, την
αλληλεγγύη, τις μάχες μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων ενάντια στον κοινό αντίπαλο: Το κεφάλαιο και την εξου-
σία του, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που αποτελειώνει ότι δικαίωμα άφησαν όρθιο οι προηγούμενες, της ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ.

περίοδο για τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία της «MARE DI LEVANTE» και
«FIOR DI LEVANTE».

Συγκεκριμένα:
Στη γραμμή Κυλλήνη – Ζάκυνθο το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «MARE

DI LEVANTE» εκτελεί 4 δρομολόγια καθημερινά (σε περίπτω-
ση μεταφοράς καυσίμων 5), από Δευτέρα μέχρι Σάββατο
είναι από τις 05:30 έως τις 20:30 και Κυριακές – Αργίες από
07:30 έως 20:30. Προσθέτοντας τον χρόνο προετοιμασία
του πλοίου και αποκατάστασης με την λήξη δρομολογίων,
το αποτέλεσμα είναι οι ναυτεργάτες να υπερβαίνουν τις 117
ώρες!!! εργασίας εβδομαδιαίως.

Στη γραμμή  Κυλλήνη – Κεφαλληνία το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο
«FIOR DI LEVANTE» εκτελεί 4 δρομολόγια καθημερινά, από

Δευτέρα μέχρι Σάββατο είναι από τις 05:15 έως τις 20:30 και
Κυριακές – Αργίες από 07:00 έως 20:30. Αντίστοιχα οι ώρες
εργασίας των ναυτεργατών υπερβαίνουν τις 117 ώρες
εργασίας εβδομαδιαίως. 

Τα εξαντλητικά δρομολόγια σε συνδυασμό με τις οργανι-
κές συνθέσεις των πλοίων, παραβιάζεται η Διεθνή Σύμβαση
Εργασίας 180/1996 και το Π.Δ 152/2003, που καθορίζουν
τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των ναυτεργατών, ενώ
σοβαρός είναι ο κίνδυνος την ασφάλειας της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα.

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με βάση την καταγγελία
και την έγγραφη ενημέρωση μας.
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Ðñïò
• Õ ðïõñ ãü Íáõ ôé ëß áò  ê.Êïõ âÝ ëç
• Ãå íé êü Ãñáì ìá ôÝ á Õ ÍÁÍ Ð ê.Ôå ìðï íÝ ñá
• Õ ÍÁ/Äéåý èõí óç Åê ðáß äåõ óçò Íáõ ôé êþí
• Äéïß êç óç ÊÅ ÓÅÍ
• Äéåý èõí óç ÊÅ ÓÅÍ/Ìç ÷á íé êþí
• Ðá íåë ëÞ íéá Íáõ ôé êÞ Ï ìï óðïí äß á
• ÐÅ ÅÄ ÍÅ
• Ì.Ì.Å. 

21 Íï Ýì âñç 2018

ÄÅË ÔÉÏ   ÔÕ ÐÏÕ

Óôéò 20 Íï Ýì âñç ç Ãå íé êÞ Óõ íÝ ëåõ óç ôïõ ÊÅ -
ÓÅÍ/Ìç ÷á íé êþí á íÝ äåé îå ôá ï îõì ìÝ íá ðñï âëÞ ìá ôá
ðïõ á íôé ìå ôù ðß æïõí ïé ìå ôåê ðáé äåõü ìå íïé Ìç ÷á íé -
êïß óôï ÊÅ ÓÅÍ, ðïõ äåí åß íáé á ðï óðá óìÝ íá á ðü ôçí
õ ðü ëïé ðç íáõ ôé êÞ åê ðáß äåõ óç.

Óôçí Ý íôá óç ôùí ðñï âëç ìÜ ôùí Ýñ ÷å ôáé íá ðñï -
óôå èåß êáé ç ðá ñáß ôç óç ôùí äý ï ù ñï ìé óèß ùí åê ðáé -
äåõ ôé êþí óôá Ç ëå êôñï ëï ãé êÜ ìá èÞ ìá ôá, ìå óõ íÝ -
ðåéá íá áéù ñåß ôáé ï Â’ êý êëïò ôùí õ ðï øÞ öéùí Â’
Ìç ÷á íé êþí, åß ôå ìå ìç ï ëï êëÞ ñù óç ôïõ êý êëïõ,
åß ôå ìå ôç óõã ÷þ íåõ óç äý ï ôìç ìÜ ôùí óôá óõ ãêå -
êñé ìÝ íá ìá èÞ ìá ôá. 

Ðá ñá ìÝ íåé ôï ðñü âëç ìá ìå ôçí ìç ðñü óëç øç ìü -
íé ìïõ åê ðáé äåõ ôé êïý ðñï óù ðé êïý, ðá ñü ôé Ý ÷åé øç -
öé óôåß íü ìïò ãéá ðñü óëç øç 29 ìü íé ìùí åê ðáé äåõ ôé -
êþí óôá ÊÅ ÓÅÍ, äåí Ý ÷åé ãß íåé êá ìß á.

Áõ ôü åß íáé á ðï ôÝ ëå óìá ôçò á íôé ëá ú êÞò ðï ëé ôé êÞò
ðïõ óõ íå ÷ß æå ôáé êáé á ðü ôçí êõ âÝñ íç óç ÓÕ ÑÉ ÆÁ/Á -

ÍÅË, ìå ôçí äéáñ êÞ õ ðï âÜè ìé óç êáé õ ðï ÷ñç ìá ôï äü -
ôç óç, ôéò á äéá öá íåßò äéá äé êá óß åò ÷ñÞ óåéò ôùí êïí -
äõ ëß ùí á ðü ôï Êå öÜ ëáéï Íáõ ôé êÞò Åê ðáß äåõ óçò,
ðïõ Ý ÷åé íá ãß íåé é óï ëï ãé óìüò á ðü ôï 2003, å íþ
äéáñ êþò âñß óêïõí Ý äá öïò ôá ôñù êôé êÜ ôçò é äéù ôé êÞò
åê ðáß äåõ óçò.

Ïé óõ íÜ äåë öïé Ìç ÷á íé êïß å ðå óÞ ìá íáí:
Ôéò åë ëåß øåéò óå åê ðáé äåõ ôé êü ðñï óù ðé êü ìå ôçí

óõ íôñé ðôé êÞ ðëåéï øç öß á ôïõ íá åß íáé ù ñï ìß óèéïé,
ôïí á öá íé óìü ôùí íáõ ôï äé äá óêÜ ëùí, ôçí äéáñ êÞ
á ðá îß ù óç ôçò õ ëé êï ôå ÷íé êÞò õ ðï äï ìÞò, ìÝ ÷ñé óÞ -
ìå ñá äåí Ý ÷ïõí äï èåß óç ìåéþ óåéò êáé âé âëß á óå 
ü ëá ôá ìá èÞ ìá ôá, ðá ñÜ ôéò õ ðï ó÷Ý óåéò ôïõ Ã.Ã. ôïõ
ÕÅÍ á ðü ôïí ðñï ç ãïý ìå íï êý êëï.

Ðá ñá ìÝ íåé ôï ðñü âëç ìá ìå ôï ðå ñéï ñé óìü ôùí
ìá èç ìÜ ôùí óå åì âü ëé ìåò å îå ôá óôé êÝò, ôï å ðß äï ìá
öïß ôç óçò äåí Ý ÷åé êá ôá âëç èåß óôïí  ðñï ç ãïý ìå íï
êý êëï, ãéá ôïõò óõ íÜ äåë öïõò ðïõ ðñï Ýñ ÷ï íôáé 
á ðü ôçí å ðáñ ÷ß á íá ôïõò å îá óöá ëé óôåß ç äù ñå Üí
óôÝ ãá óç óôçí Å óôß á Íáõ ôé êþí ìå ìåéù ìÝ íï åé óé ôÞ -
ñéï ìå ôá êß íç óçò óå ü ëá ôá ìÝ óá ìå ôá öï ñÜò, å íþ
ðá ñá ìÝ íåé ôï ðñü âëç ìá ôçò êá èá ñéü ôç ôáò.

Ç Ãå íé êÞ Óõ íÝ ëåõ óç á ðï öÜ óé óå: ôç óõì ìå ôï ÷Þ
ôùí ìå ôåê ðáé äåõü ìå íùí óôçí 24ù ñç Ðá íåë ëá äé -
êÞ Ðá íåñ ãá ôé êÞ  Á ðåñ ãß á óôéò 28 Íï Ýì âñç.

×áé ñå ôß æåé ôç óôÜ óç ôïõ óõ íÜ äåë öïõ Ìç ÷á íé êïý
Óôáý ñïõ Ðá ðá äÜ êç ðïõ õ ðç ñå ôïý óå óôç Öñå ãÜ ôá
«Íá âá ñß íï» êáé âãÞ êå óôçí á íá öï ñÜ áñ íïý ìå íïò
ôç óõì ìå ôï ÷Þ ôïõ óôéò ÍÁ ÔÏ ú êÝò á óêÞ óåéò. 

Ç Ãå íé êÞ Óõ íÝ ëåõ óç á ðï öÜ óé óå ãéá ü ëá ôá ðá -
ñá ðÜ íù, ôçí Ü ìå óç ðá ñÝì âá óç ôùí õ ðç ñå óéþí
ôïõ ÕÅÍ êáé ôçí Ü ìå óç óõ íÜ íôç óç ìå ôïí Ãå íé êü

ÓÕ ÍÔÏ ÍÉ ÓÔÉ ÊÇ Å ÐÉ ÔÑÏ ÐÇ ÊÅ ÓÅÍ/ÌÇ ×Á ÍÉ ÊÙÍ
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Ãñáì ìá ôÝ á ôïõ Õ ðïõñ ãåß ïõ Íáõ ôé ëß áò ãéá ôçí å ðß -
ëõ óç ôùí ï îõì ìÝ íùí ðñï âëç ìÜ ôùí ìáò.

Äéåê äé êïý ìå:

1. Áë ëá ãÞ ôïõ Êá íï íé óìïý Óðïõ äþí ôïõ ÊÅ ÓÅÍ
êáé ôïõ óõ óôÞ ìá ôïò á îéï ëü ãç óçò êáé á ðïõ óéþí
ôùí ìå ôåê ðáé äåõü ìå íùí, ü ðùò á ðïõ óß åò ðïõ ãß íï -
íôáé ãéá õ ðç ñå óéá êïýò ëü ãïõò ð÷. ÕÍ Ì, Á ÍÕÅ ê.Ü

2. ¢ ìå óç öïß ôç óç ü ëùí ôùí óõ íá äÝë öùí ìå ôç
äç ìéïõñ ãß á íÝ ùí ôìç ìÜ ôùí ìÝ ÷ñé 25 Ü ôï ìá êáé ç
Õ ðç ñå óß á Íáõ ôé êþí Ìç ôñþ ùí õ ðç ñå óéá êÜ íá å íç -
ìå ñþ íåé ôï ÊÅ ÓÅÍ ãéá ôá á ðï ôå ëÝ óìá ôá ôùí å îå -
ôÜ óå ùí ôùí óõ íá äÝë öùí á ðü ôçí Á ÍÕÅ ü ðùò êáé
ç áé ôéï ëü ãç óç ìå íï ìï ëï ãß á ôõ ÷üí á ðüñ ñé øçò. 

3.Á íá âÜè ìé óç ôçò Ìå ôåê ðáß äåõ óçò ìå áë ëá ãÞ
ôçò äé äá óêü ìå íçò ý ëçò êáé ôçí ðñáã ìá ôï ðïß ç óç
óå ìé íá ñß ùí ðïõ íá á íôá ðï êñß íï íôáé óôéò óç ìå ñé -
íÝò á ðáé ôÞ óåéò ôçò ôå ÷íï ëï ãß áò, áý îç óç ôùí åñ -
ãá óôç ñéá êþí ù ñþí ìå ðá ñÜë ëç ëç ìåß ù óç ôùí èå -
ù ñç ôé êþí ù ñþí êáé áë ëá ãÞ ôïõ  ôñü ðïõ ôùí å îå -
ôÜ óå ùí. Äç ìéïõñ ãß á ç ëå êôñï íé êÞò âÜ óçò äå äï ìÝ -
íùí. Á íïé êôÞ óôçí ðñü óâá óç ãéá ü ëïõò ôïõò åí -
äéá öå ñü ìå íïõò êáé ôá á ðï ôå ëÝ óìá ôá ôùí å îå ôÜ -
óå ùí íá á íáñ ôéïý íôáé ç ëå êôñï íé êÜ

4. Êá ôÜñ ãç óç ôïõ ï ñß ïõ ìá èç ìÜ ôùí óôéò åì âü ëé -
ìåò å îå ôá óôé êÝò ðå ñéü äïõò. Äéå îá ãù ãÞ åì âü ëé ìçò
å îå ôá óôé êÞò á ìÝ óùò ìå ôÜ ôçí ï ëï êëÞ ñù óç ôïõ
êý êëïõ ôïõ Êá ëï êáé ñéïý. Êá ôÜñ ãç óç ôçò ðå íôá å -
ôß áò ðïõ ÷ñåéÜ æå ôáé ãéá ôçí ï ëï êëÞ ñù óç ôùí êý -
êëùí. 

5. Ïé áñ ìü äéåò õ ðç ñå óß åò ôïõ Õ ðïõñ ãåß ïõ Íáõ ôé -
ëß áò íá ìå ñé ìíÞ óïõí ãéá ôçí åý ñõè ìç ëåé ôïõñ ãß á
ôçò Õ ðç ñå óß áò Íáõ ôé êþí Ìç ôñþ ùí óôçí êá ôÜ èå óç
êáé Ýê äï óç ôùí ðé óôï ðïé ç ôé êþí á ðü ôïõò óõ íá -
äÝë öïõò êá èþò êáé ôçí ðëç ñï öü ñç óç ôùí ìå ôåê -
ðáé äåõü ìå íùí ãéá ôïí ôñü ðï á íá íÝ ù óçò ôùí ðé -
óôï ðïé ç ôé êþí íáõ ôé êÞò é êá íü ôç ôáò.

6. Óõã ãñá öÞ å ãêå êñé ìÝ íùí óç ìåéþ óå ùí  ãéá êÜ -
èå ìÜ èç ìá ôùí êý êëùí Ìç ÷á íé êþí Á’ êáé Â´ ÔÜ îå -
ùò (âÜ óç ôçò êá èï ñé óìÝ íçò âé âëéï ãñá öß áò ôïõ íÝ -
ïõ ðñï ãñÜì ìá ôïò óðïõ äþí).  

7. Íá å ðá íÝë èåé ç êá ôá âï ëÞ ôïõ å ðé äü ìá ôïò ü -
ðùò ãé íü ôáí á ðü ôï ÊÅ ÓÅÍ, ìå ôçí ï ëï êëÞ ñù óç
ôïõ êÜ èå êý êëïõ êáé áý îç óç ôïõ óôï 80% ôïõ âá -
óé êïý ìé óèïý ôïõ á íôß óôïé ÷ïõ äé ðëþ ìá ôïò

8. Á ðï êëåé óôé êÜ Å íéáß á Äç ìü óéá êáé Äù ñå Üí
Íáõ ôé êÞ Åê ðáß äåõ óç êáé Ìå ôåê ðáß äåõ óç å íôáã ìÝ -
íç óôï Õ ðïõñ ãåß ï Ðáé äåß áò, É óï ôé ìß á ôùí äé ðëù ìÜ -
ôùí ìáò ìå ôá á íôß óôïé ÷á ôçò óôå ñéÜò Êá èþò êáé 

Á ðï óôñá ôé êï ðïß ç óç ôùí Á ÅÍ êáé ôïõ ÊÅ ÓÅÍ.
9. Êá ôÜñ ãç óç ôïõ Ð.Ä 141/2014 êáé ôùí íü ìùí

3153/2003, 3450/2006 (ÍÅ ÊÅ) ãéá ôçí é äéù ôé êï ðïß -
ç óç ôçò Íáõ ôé êÞò Åê ðáß äåõ óçò êáé Ìå ôåê ðáß äåõ -
óçò.

10. Íá á óöá ëß æï íôáé óôï ÍÁÔ ü ëïé ïé Ìå ôåê ðáé -
äåõü ìå íïé óôï ÊÅ ÓÅÍ êáé ïé åé óöï ñÝò íá êá ëý ðôï -
íôáé á ðü ôï Êå öÜ ëáéï Íáõ ôé êÞò Åê ðáß äåõ óçò
(ÊÍÅ).

11. Äù ñå Üí óôÝ ãá óç ôùí ìå ôåê ðáé äåõü ìå íùí 
á ðü ôçí å ðáñ ÷ß á óôçí Å óôß á Íáõ ôé êþí êáé å ðß äï ìá
óôÝ ãá óçò ãéá ü óïõò äåí ìðï ñåß íá êá ëý øåé êá èþò
êáé Ìåéù ìÝ íá åé óé ôÞ ñéá ìå ôá êß íç óçò óôïí ìü íé ìï
ôü ðï äéá ìï íÞò ôïõò óå ü ëá ôá ìÝ óá ìå ôá öï ñÜò.

12. ¢ ìå óç ðñü óëç øç ìü íé ìïõ ðñï óù ðé êïý êáé õ -
ëé êþí ãéá ôçí êá èá ñéü ôç ôá ôïõ êôé ñß ïõ ôïõ ÊÅ ÓÅÍ
êáé á ðï ëý ìáí óÞ ôïõ.

13. ¸ ëåã ÷ï ôùí ïé êï íï ìé êþí ôïõ Êå öá ëáß ïõ
Íáõ ôé êÞò Åê ðáß äåõ óçò (ÊÍÅ) êáé ôùí êå öá ëáß ùí
ôïõ ÍÁÔ.

14. Êá ôÜñ ãç óç ôïõ íü ìïõ 4150/2013 ãéá ôçí 
«Á íá óõ ãêñü ôç óç ôïõ Õ ÍÁ», ôçò Õ ðïõñ ãé êÞò Á ðü -
öá óçò (3522.2/08/2013) «Êá íï íé óìüò ãéá ôçí å -
öáñ ìï ãÞ á ðáé ôÞ óå ùí ôçò Óýì âá óçò Íáõ ôé êÞò Åñ -
ãá óß áò 2006, ôçò Äéå èíïýò Ïñ ãÜ íù óçò Åñ ãá óß áò».

15. ÊÜ ëõ øç ôùí åë ëåéì ìÜ ôùí ôïõ ÍÁÔ á ðü ôïí
êñá ôé êü ðñï û ðï ëï ãé óìü, ðïõ äç ìéïõñ ãïý íôáé á ðü
ôçí «ìáý ñç» á íá óöÜ ëé óôç åñ ãá óß á, óýì öù íá ìå
ôçí ðñü ôá óç ôçò ÐÅ ÌÅÍ íá íáõ ôï ëï ãïý íôáé óôá
ðëïß á ðïõ á íÞ êïõí óôï í.27/1975 ü ëïé ïé íáõ ôåñ -
ãÜ ôåò ìÝ óù ÃÅ ÍÅ ìå Óõë ëï ãé êÞ Óýì âá óç êáé Êïé -
íù íé êÞ Á óöÜ ëé óç, êá ôÜñ ãç óç ôùí ÷á ñé óôé êþí
ðñÜ îå ùí êáé å ðé äï ôÞ óå ùí ôùí å öï ðëé óôþí êáé
ôçí åß óðñá îç ôùí á óöá ëé óôé êþí åé óöï ñþí ðñïò
ôï ÍÁÔ.

16. Íá óôá ìá ôÞ óåé ç ëå ç ëá óß á ôçò á êß íç ôçò ðå -
ñéïõ óß áò ôïõ ÍÁÔ. Íá á îéï ðïé ç èåß ç á êß íç ôç ðå -
ñéïõ óß á ôïõ ÍÁÔ êáé ôùí Üë ëùí êå öá ëáß ùí ðïõ 
å ðï ðôåý ï íôáé á ðü ôï ÍÁÔ óýì öù íá ìå ôéò ðñï ôÜ -
óåéò ôçò ÐÅ ÌÅÍ.

17. Íá êá ôáñ ãç èåß ç õ ðïõñ ãé êÞ á ðü öá óç ðïõ 
á íá ãíù ñß æåé  ôá ðé óôï ðïé ç ôé êÜ á ðü ÷þ ñåò ü ðùò Öé -
ëéð ðß íåò, Éí äï íç óß á, Ïõ êñá íß á, Ðï ëù íß á, Éí äß á, Ëé -
èïõá íß á êáé Üë ëåò.

18. Êá ôÜñ ãç óç ôçò Ü äé êçò/õ øç ëÞò öï ñï ëï ãß áò
ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí.

19. Íá ëåé ôïõñ ãÞ óåé ðëÞ ñùò êáé ãéá ôïõò Ã΄ Ìç -
÷á íé êïýò ôï ÅRM

ÓÕ ÍÔÏ ÍÉ ÓÔÉ ÊÇ Å ÐÉ ÔÑÏ ÐÇ ÊÅ ÓÅÍ/ÌÇ ×Á ÍÉ ÊÙÍ







32 ÅÍÙÓÇ  g ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Ê
Å

Ó
Å

Í
 
Ì

Ç
×

Á
Í

É
Ê

Ù
Í



ÅÍÙÓÇ  g ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 33

Ê
Å

Ó
Å

Í
 
Π

Λ
Ο

Ι
Α

Ρ
Χ

Ω
Ν








