


Ôï Äéïé êç ôé êü Óõì âïý ëéï ôçò ÐÅ -
ÌÅÍ ðá ñÜë ëç ëá ìå ôçí á íÜ ðôõ îç
ðï ëý ìïñ öùí á ãþ íùí óôçí õ ðå ñÜ -
óðé óç ôùí äé êáéù ìÜ ôùí ôùí Ìç ÷á -
íé êþí, ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí, ôùí åñ ãá -
æï ìÝ íùí êáé ðáñÜ ôéò ïé êï íï ìé êÝò
äõ óêï ëß åò, ìå áß óèç ìá åõ èý íçò ãéá
ôçí ôå ÷íé êÞ âï Þ èåéá êáé õ ðï óôÞ ñé -
îç ôùí Ìç ÷á íé êþí, ðñï ÷þñçóå
óôçí õ ëï ðïß ç óç ôçò äÝ óìåõ óçò ãéá
ôçí ëåé ôïõñ ãß á ENGINE ROOM SIM-
ULATOR ìå ðé óôï ðïß ç óç óôá ãñá -
öåß á ôçò ÐÅ ÌÅÍ.  Ç
ðáñáêïëïýèçóç åßíáé ÄÙÑÅÁÍ,  äé -
êáß ù ìá óõì ìå ôï ÷Þò èá Ý ÷ïõí ôá
ôá ìåéá êÜ å íôÜ îåé ìÝ ëç ôçò ÐÅ ÌÅÍ
êáé óôçí ðá ñá êï ëïý èç óç èá ôç ñç -
èåß äéá äé êá óß á ðñï åã ãñá öÞò.
Ôá ìáèÞìáôá Üñ÷éóáí óôéò 30

ÌÜç.

ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÔÏÕ ÅNGINE SIMULATOR
ÐÏÕ ËÅÉÔÏÕÑÃÅÉ  ÁÐÏ ÔÉÓ 30 ÌÁÇ 2013 ÓÔÇÍ ÅÍÙÓÇ ÌÁÓ

Åíçìåñùèåßôå ãéá ôéò ÐñïûðïèÝóåéò, ôï Ðñüãñáììá êáé ôçí Áßôçóç ðñï-åããñáöÞò. 
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Σ
τις 28 Μάρτη, πραγματοποιήθηκε η  Α’ Γενική
Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ μετά την ολοκλήρω-
ση των Αρχαιρεσιών, με τον απολογισμό και

τον προγραμματισμό δράσης για το επόμενο διά-
στημα. Η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση έγινε από
τον πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ συν. Ευαγγελάκη Θανάση
αναφέροντας: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  -  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Óõ íÜ äåë öïé,

Ç Á’ Ã.Ó ôçò ÐÅ ÌÅÍ ãéá ôï 2018,
ðñáã ìá ôï ðïéåß ôáé ìå ôÜ ôçí ï ëï êëÞ -
ñù óç ôùí áñ ÷áé ñå óéþí óôéò 28 Öëå -
âÜ ñç êáé ôçí óõ íå äñß á óç ôïõ íÝ ïõ
Ä.Ó óôéò 7 ÌÜñ ôç ìå ôçí å êëï ãÞ ôïõ
ðñï å äñåß ïõ.

Ôï íÝ ï Ä.Ó ôçò ÐÅ ÌÅÍ óôÝë íåé á ãù íé óôé êü ÷áé ñå ôé -
óìü óå ü ëïõò ôïõò Ìç ÷á íé êïýò ãéá ôçí ìá æé êÞ óõì -
ìå ôï ÷Þ óôéò áñ ÷áé ñå óß åò, å ðé âå âáéþ íï íôáò ôïõò é ó÷õ -
ñïýò äå óìïýò ôùí Ìç ÷á íé êþí ìå ôçí ÐÅ ÌÅÍ. Óõ íå -
÷ß æïõ ìå óôï äñü ìï ôçò ôá îé êÞò ðÜ ëçò óôç ðñþ ôç
ãñáì ìÞ ôïõ íáõ ôåñ ãá ôé êïý êé íÞ ìá ôïò óôçí õ ðå ñÜ -
óðé óç ôùí äé êáéù ìÜ ôùí ôùí Ìç ÷á íé êþí, ôùí íáõ ôåñ -
ãá ôþí, ôùí åñ ãá æï ìÝ íùí êáé óå áõ ôÞ ôçí êá ôåý èõí -
óç ôï Ä.Ó ðñÝ ðåé íá á ðï ôå ëÝ óåé å ðé ôå ëåß ï ïñ ãÜ íù óçò
ôçò ðÜ ëçò, íá á íôá ðï êñé èåß óôá êá èÞ êï íôá ôïõ, íá
äõ íá ìþ óåé ìå íÝ á ìÝ ëç ç æù Þ êáé ç äñÜ óç ôçò ÐÅ -
ÌÅÍ.  

Óõì ìå ôåß ÷á ìå óå á ãù íé óôé êÝò êé íç ôï ðïé Þ óåéò, óõë -
ëá ëç ôÞ ñéá,á ðåñ ãß åò, ìå óõì âï ëÞ óôï åñ ãá ôé êü êß íç -
ìá, å íÜ íôéá óôçí ðï ëé ôé êÞ ôïõ êå öá ëáß ïõ, ôùí å öï -
ðëé óôþí êáé ôçí õ ðï íï ìåõ ôé êÞ óôÜ óç
ôùí äõ íÜ ìå ùí ôïõ åñ ãï äï ôé êïý - êõ -
âåñ íç ôé êïý  óõí äé êá ëé óìïý ôçò ðëåéï -
øç öß áò ôçò ÐÍÏ. Áõ ôÝò ïé äõ íÜ ìåéò óõ -
íå ÷ß æïõí íá äéá ôç ñïýí ôéò åê öõ ëé óôé êÝò
íü èåò äéá äé êá óß åò ëåé ôïõñ ãß áò ôçò ï ìï -
óðïí äß áò, óôï ôå ëåõ ôáß ï å êëï ãï á ðï ëï -
ãé óôé êü óõ íÝ äñéï å ðá íá äéá ôõ ðþ óá ìå ôéò
èÝ óåéò ìáò êáé ãéá Üë ëç ìéá öï ñÜ äåí
óõì ìå ôåß ÷á ìå êáé äåí á íá ãíù ñß óá ìå ôá
á ðï ôå ëÝ óìá ôá ôïõ. Áõ ôÝò ïé äõ íÜ ìåéò
óôá åë ëç íü êôç ôá ðï íôï ðü ñá ìå îÝ íç
óç ìáß á õ ðï ãñÜ öïõí óõì âÜ óåéò ìå ôïõò
å öï ðëé óôÝò Ý íá íôé á ìïé âÞò 5.000 –

8.000 äïë. êáé äåí å öáñ ìü æå ôáé ç  êëá äé êÞ óýì âá óç
åñ ãá óß áò êáé ç êïé íù íé êÞ á óöÜ ëé óç ãéá ü ëïõò ôïõò
íáõ ôåñ ãÜ ôåò. Áõ ôÜ ôá ÷ñÞ ìá ôá ôá ìïé ñÜ æï íôáé ìå ôçí
ITF - ETF (Äéå èíÞ êáé åõ ñù ðá ú êÞ ï ìï óðïí äß á ìå ôá öï -
ñþí), åß íáé ÷á ñá êôç ñé óôé êü ü ôé ãéá óôïí ðñï û ðï ëï ãé -
óìü ôçò ÐÍÏ ãéá ôï 2018 ðñï âëÝ ðå ôáé á ðü áõ ôü ôï
âñþ ìé êï á ëé óâå ñß óé ôï ðï óü ôùí 3.704.000 åõ ñþ êáé
Üë ëá 544.000 åõ ñþ á ðü ôï ÷á ñÜ ôóé ðïõ ðá ñá êñá ôåß -
ôáé á ðü ôïõò íáõ ôåñ ãÜ ôåò óôá ðëïß á ìå åë ëç íé êÞ óç -
ìáß á ùò åé óöï ñÜ ãéá ôçí ÐÍÏ óõ íï ëé êÜ 4.248.000
åõ ñþ!

Á íá öÝ ñïõ ìå åí äåé êôé êÜ ü ôé óôç óýì âá óç ôïõ ILO
(Äéå èíÝò Ïñ ãá íé óìüò Åñ ãá óß áò) ãéá ôçí åé äé êü ôç ôá
ôïõ íáý ôç ï ìé óèüò ãéá 48 þ ñåò åñ ãá óß á ôçí å âäï ìÜ -
äá åß íáé 662 äïë (551 åõ ñþ) å íþ óôç ÓÓÅ ãéá ôá ðï -
íôï ðü ñá ï ìé óèüò ãéá 40 þ ñåò åñ ãá óß á åß íáé 1.555
åõ ñþ.

Ðá ñÜ ôéò å ðá íåé ëçì ìÝ íåò Ýã ãñá öåò  êáé ðñï öï ñé -
êÝò ðá ñåì âÜ óåéò ôùí óù ìá ôåß ùí  ÐÅ ÌÅÍ, ÓÔÅ ÖÅÍ -
ÓÙÍ, ÐÅ Å ÌÁ ÃÅÍ, o  Ã.Ã ôçò ÐÍÏ Ã. ×á ëÜò, áñ íåß ôáé íá
äþ óåé åã ãñÜ öùò á íá ëõ ôé êÝò êá ôá óôÜ óåéò ìå ôá ï íü -
ìá ôá ôùí ðëïß ùí êáé ôùí å ôáé ñåéþí ãéá ôéò óõì âÜ óåéò
ðïõ Ý ÷åé õ ðï ãñÜ øåé ìå ôïõò åê ðñï óþ ðïõò ôùí íáõ -
ôé ëéá êþí å ôáé ñåéþí êá ôÜ ôçí äéÜñ êåéá ôçò ôå ëåõ ôáß áò
5å ôß áò 2012 – 2017 ãéá ü ëá ôá åë ëç íü êôç ôá ðëïß á ìå
åë ëç íé êÞ êáé îÝ íç óç ìáß á.

Á íôß óôïé ÷ç åß íáé ç óôÜ óç ôùí äõ íÜ ìå ùí ôïõ åñ ãï -
äï ôé êïý – êõ âåñ íç ôé êïý óõí äé êá ëé óìïý (ÐÁ ÓÊÅ – ÄÁ -
ÊÅ) êáé ôïõ ï ðïñ ôïõ íé óìïý (ÓÕ ÑÉ ÆÁ/ËÁ Å/Á ÍÔÁÑ ÓÕÁ)
óå ÃÓÅ Å êáé ÅÊ Ð.

Óôç óõ íå äñß á óç ôïõ Ãå íé êïý Óõì âïõ ëß ïõ ôçò ÃÓÅ Å
óôéò 2 Öëå âÜ ñç, ìå êïé íÞ ãëþó óá êáé âç ìá ôé óìü á -
ðÝñ ñé øáí ôçí ðñü ôá óç ðïõ êá ôÝ èå óáí ïé äõ íÜ ìåéò

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

για την ανασύνταξη του ναυτεργατικού κινήματος

Ê



ôïõ ÐÁ ÌÅ, ãéá ðá íåë ëá äé êÞ – ðá íåñ ãá ôé êÞ á ðåñ ãß á
ìÝ óá óôï ÌÜñ ôç.

Ïé äõ íÜ ìåéò ôïõ åñ ãï äï ôé êïý – êõ âåñ íç ôé êïý óõí -
äé êá ëé óìïý ðïõ åê öõ ëß æïõí ìå ôçí óôÜ óç ôïõò êáé
ôéò íï èåß åò ôï óõí äé êá ëé óôé êü êß íç ìá, äåí äß óôá óáí
íá å ðé âå âáéþ óïõí ôçí èÝ óç ôïõò ãéá ôïí «êïé íù íé êü
å ôáé ñé óìü» êáé ôïí á ðåñ ãï óðá óôé êü ôïõò ñü ëï, ìå
ôïí ðñü å äñï ôçò ÃÓÅ Å, Ðá íá ãü ðïõ ëï, íá äç ëþ íåé
ðñï êëç ôé êÜ óôçí ðñü ôá óç ãéá á ðåñ ãß á, ü ôé «Ý ÷åé öÜ åé
ôá øù ìéÜ ôïõ áõ ôüò ï ôý ðïò êé íç ôï ðïé Þ óå ùí, ðñÝ -
ðåé íá øÜ îïõ ìå íá âñïý ìå êÜ ôé äéá öï ñå ôé êü», ðñï -
ôåß íï íôáò «Ðá íå èíé êÞ Ç ìÝ ñá ÄñÜ óçò, óå óõ íåñ ãá óß -
á ìå ü ëåò ôéò ïñ ãá íþ óåéò ôçò êïé íù íß áò ôùí ðï ëé -
ôþí».

Óôçí ðñü ôá óç ôùí äõ íÜ ìå ùí ôïõ ÐÁ ÌÅ ãéá äéåê äß -
êç óç ÅÃ ÓÓÅ ìå êá ôþ ôå ñï ìé óèü 751 åõ ñþ, á íÝ öå ñå
ðùò «äåí Ý ÷ïõ ìå ôç äõ íá ôü ôç ôá ìÝ óù ôçò ÅÃ ÓÓÅ, 
á êü ìá êáé áí åß ÷á ìå ôÝ ôïéá äõ íá ôü ôç ôá, êá íÝ íáò
åñ ãï äü ôçò äåí ðñü êåé ôáé íá õ ðï ãñÜ øåé...»!

Ï ðñü å äñï ôçò ÃÓÅ Å Ý öôá óå óôï óç ìåß ï íá á íá öÝ -
ñåé ü ôé ïé å îå ëß îåéò óôçí å ðé óôÞ ìç êáé ôçí ôå ÷íï ëï ãß -
á äç ìéïõñ ãïýí ôá ðñï âëÞ ìá ôá ü ðùò ôçò á íåñ ãß áò, á -
íá ðá ñÜ ãåé ôçí á óôé êÞ é äå ï ëï ãß á êáë ëéåñ ãþ íôáò óõã -
÷ý óåéò å íþ á íôß èå ôá ç áé ôß á åß íáé ç ðï ëé ôé êÞ ôçò á íôá -
ãù íé óôé êü ôç ôáò êáé êåñ äï öï ñß áò ôùí ìï íï ðù ëß ùí
ðïõ ðñï êá ëåß ôçí óõó óþ ñåõ óç êå öá ëáß ùí, ôéò êá ðé -
ôá ëé óôé êÝò êñß óåéò, äç ìéïõñ ãïýí  ôçí öôþ ÷éá, ôçí ìå -
ôá íÜ óôåõ óç, ôïõò ðï ëÝ ìïõò, ôçí ðñï óöõ ãéÜ êáé áõ -
ôü æïý ìå á ðü ôï 2008 ìå ôñá ãé êÜ á ðï ôå ëÝ óìá ôá ãéá
ôïõò ëá ïýò. 

Äåí öôáß åé ç å îÝ ëé îç ôçò å ðé óôÞ ìçò êáé ôçò ôå ÷íï -
ëï ãß áò áë ëÜ ïé êïé íù íé êÝò ó÷Ý óåéò ðá ñá ãù ãÞò ðïõ
ðñÝ ðåé íá áë ëÜ îïõí êáé ôá ìÝ óá ðá ñá ãù ãÞò íá êïé -
íù íé êï ðïé ç èïýí, ãé’ áõ ôü ç ôá îé êÞ ðÜ ëç äåí Ý ÷åé ï ñß -
æï íôá óôá ü ñéá áõ ôïý ôïõ óõ óôÞ ìá ôïò, áë ëÜ ôï õ -
ðåñ âáß íåé, íá ãß íåé ï åñ ãá æü ìå íïò ëá üò êõ ñß áñ ÷ïò
ôïõ ðëïý ôïõ ðïõ ðá ñÜ ãåé.   

Ç ôá êôé êÞ ôçò á íá ðï ôå ëå óìá ôé êü ôç ôáò ôùí á ãþ íùí
êáé ôïõ  óõì âé âá óìïý ðïõ õ ðç ñå ôïýí áõ ôÝò ïé äõ íÜ -
ìåéò óôï óõí äé êá ëé óôé êü êß íç ìá, öÜ íç êå óôçí êá ôá -
øÞ öé óç ôïõ ó÷Ý äéï íü ìïõ ãéá ôéò ÓÓÅ ðïõ Ý ÷ïõí õ ðï -
ãñÜ øåé 536 Åñ ãá ôé êÜ ÊÝ íôñá, Ï ìï óðïí äß åò êáé Óõí äé -
êÜ ôá, å íþ äåí äß óôá óáí óå óõ íå äñß á óç ôçò Å.Å ôçò
ÃÓÅ Å óôéò 23 ÌÜñ ôç íá ï ìï ëï ãÞ óïõí ôéò äéá ðñáã ìá -
ôåý óåéò, ðß óù á ðü ôéò ðëÜ ôåò ôùí åñ ãá æï ìÝ íùí, ãéá
õ ðï ãñá öÞ ôçò á èëéü ôç ôáò ôùí 586 åõ ñþ êáé ôùí 511
ãéá ôïõò íÝ ïõò, êá ôÜ ðá ñáã ãå ëß á êõ âÝñ íç óçò êáé åñ -
ãï äï óß áò.

Óõì öþ íç óáí å ðé ðëÝ ïí, å êôüò á ðü ôïõò Ü èëéïõò ìé -
óèïýò, óôçí äéÜ ëõ óç ôçò êïé íù íé êÞò á óöÜ ëé óçò êÜ -
íï íôáò Ý íá âÞ ìá ðá ñá ðÝ ñá, óôçí äç ìéïõñ ãß á Å èíé -
êïý Ôá ìåß ïõ Å ðáã ãåë ìá ôé êÞò Á óöÜ ëé óçò, äç ëá äÞ é -
äéù ôé êÜ á óöá ëé óôÞ ñéá, ï äç ãþ íôáò ôïõò åñ ãá æü ìå -
íïõò óôá íý ÷éá ôçò êåñ äï öï ñß áò ôùí å ðé ÷åé ñç ìá ôé -

êþí ï ìß ëùí.
Á ðï ôå ëåß á íá ãêáéü ôç ôá óôï íáõ ôåñ ãá ôé êü êáé óõ -

íï ëé êÜ óôï åñ ãá ôé êü êß íç ìá, ç áë ëá ãÞ ôïõ óõ ó÷å ôé -
óìïý äý íá ìçò êáé ç á íá óý íôá îç ôïõ, ðñÝ ðåé íá ðñù -
ôï óôá ôÞ óïõ ìå íá ãß íåé õ ðü èå óç óôá ÷Ý ñéá ôùí íáõ -
ôåñ ãá ôþí, ôùí åñ ãá æï ìÝ íùí, ðïõ èá á ãù íß æå ôáé ãéá
ôéò óýã ÷ñï íåò á íÜ ãêåò ìáò.

Óõ íÜ äåë öïé,
Ïé å îå ëß îåéò ðïõ äéá ìïñ öþ íï íôáé óôçí åõ ñý ôå ñç

ðå ñéï ÷Þ ôçò ÷þ ñáò ìáò ìå ôçí Ý íôá óç ôùí é ìðå ñéá ëé -
óôé êþí á íôá ãù íé óìþí ìå ôá îý Ç ÐÁ, ÍÁ ÔÏ, Å.Å, Ñù óß á
êÜ, ìå ôçí å ðé èå ôé êü ôç ôá ôçò Ôïõñ êß áò, å ðé âÜ ëïõí
ôçí å ðá ãñý ðíç óç êáé å ôïé ìü ôç ôá ôïõ åñ ãá æü ìå íïõ
ëá ïý, ìðñï óôÜ óôïí êßí äõ íï ôùí ðï ëå ìé êþí óõ -
ãêñïý óå ùí. 

Ôá ìï íï ðþ ëéá êáé ôá êá ðé ôá ëé óôé êÜ êñÜ ôç åê öñÜ -
æïõí ôá óõì öÝ ñï íôÜ ôïõò, ãß íå ôáé á íá ìÝ ôñç óç ãéá
íÝ åò á ãï ñÝò, íÝ á ðå äß á êåñ äï öï ñß áò, êá ôÜ êôç óç ðå -
ñéï ÷þí ìå ðëïõ ôï ðá ñá ãù ãé êÝò ðç ãÝò, ðå ôñÝ ëáéï,
öõ óé êü á Ý ñéï, ôïõò å íåñ ãåéá êïýò á ãù ãïýò êáé ôïõò
äñü ìïõò ìå ôá öï ñÜò å ìðï ñåõ ìÜ ôùí, óôñá ôç ãé êÜ ðå -
ñÜ óìá ôá êáé Üë ëá.

Áõ ôü äéá êõ âåý å ôáé óÞ ìå ñá êáé, óôçí ðå ñß ðôù óç
ðïõ ï á íôá ãù íé óìüò äåí å êôï íù èåß ðñï óù ñé íÜ ìå
óõì âé âá óìü, ï äç ãåß óå é ìðå ñéá ëé óôé êü ðü ëå ìï, ðïõ
óôéò ìÝ ñåò ìáò ìðï ñåß íá åß íáé ôï ðé êüò - ðå ñé öå ñåéá -
êüò, êáé ìðï ñåß íá ãå íé êåõ ôåß, ìå ðå ñéó óü ôå ñåò äõ íÜ -
ìåéò êáé ðå ñéï ÷Ýò.

Ç ÐÁ, ÍÁ ÔÏ, Å.Å, äåí åí äéá öÝ ñï íôáé ãéá ôá êõ ñéáñ ÷é -
êÜ äé êáéþ ìá ôá ôçò Åë ëÜ äáò êáé ôçò Êý ðñïõ, ôá ï ðïß -
á áì öé óâç ôåß ç Ôïõñ êß á, á íôß èå ôá åí äéá öÝ ñï íôáé ãéá
ôá äé êÜ ôïõò óõì öÝ ñï íôá ðïõ åß íáé ðï ëý é ó÷õ ñÜ óå
Âáë êÜ íéá, Áé ãáß ï, Ìáý ñç èÜ ëáó óá, óõ íï ëé êÜ óôçí Á -
íá ôï ëé êÞ Ìå óü ãåéï.

Êá ìß á å ìðé óôï óý íç óôçí êõ âÝñ íç óç ÓÕ ÑÉ ÆÁ/Á ÍÅË,
ðïõ Ý ÷åé á íá ëÜ âåé ôïí ñü ëï ôïõ óç ìáéï öü ñïõ ôùí Ç -
ÐÁ êáé ôïõ ÍÁ ÔÏ óôçí ðå ñéï ÷Þ, Ý ÷åé ìå ôá ôñÝ øåé ôç
÷þ ñá óå ïñ ìç ôÞ ñéï ôùí é ìðå ñéá ëé óôþí, å íþ êï ñü é -
äåõå ôïí ëá ü ü ôáí Ý ëå ãå ü ôé «ç Åë ëÜ äá á ðï ôå ëåß íç -
óß äá óôá èå ñü ôç ôáò êáé åé ñÞ íçò», óõ óêï ôß æï íôáò ôçí
ðñáã ìá ôé êü ôç ôá ü ôé óôç ðå ñéï ÷Þ ìáò óõ ãêñïý ï íôáé
ðá ãêü óìéåò êáé ðå ñé öå ñåéá êÝò äõ íÜ ìåéò.

Ç ðå ñé âü ç ôç «ãå ù óôñá ôç ãé êÞ á íá âÜè ìé óç» ðïõ å ðé -
êá ëåß ôáé ç êõ âÝñ íç óç äåí åß íáé óôü ÷ïò ìü íï ôçò Åë -
ëç íé êÞò á óôé êÞò ôÜ îçò, áë ëÜ êáé ôçò Ôïõñ êé êÞò, ãé áõ -
ôü ï îý íï íôáé ïé á íôé èÝ óåéò ìå ôá îý ôïõò ìå ôçí ðé èá -
íü ôç ôá êáé ðï ëå ìé êÞò å ìðëï êÞò.

Ïé é ìðå ñéá ëé óôÝò èÝ ëïõí íá îá íá ÷á ñÜ îïõí ôá óý -
íï ñá ìå ôï áß ìá ôùí ëá þí ãé áõ ôü êáë ëéåñ ãïýí ôéò å -
èíé êé óôé êÝò Ý ÷èñåò á íÜ ìå óá óôïõò ëá ïýò.

Óôá Âáë êÜ íéá Ý ÷ïõ ìå æÞ óåé ôçí å ìðåé ñß á ôïõ áé ìá -
ôç ñïý êáé êá ôá óôñï öé êïý äéá ìå ëé óìïý êñá ôþí ü ðùò
ôçò Ãéïõ ãêï óëá âß áò ìå ôïí é ìðå ñéá ëé óôé êü ðü ëå ìï,
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ôçí áë ëá ãÞ ôùí óõ íü ñùí.
Å ðé âÜë ëå ôáé íá äõ íá ìþ óåé ç äéå èíé óôé êÞ áë ëç ëåã -

ãý ç êáé íá êëé ìá êù èåß ï á ãþ íáò êá ôÜ ôïõ å èíé êé óìïý
ðïõ äé ÷Ü æåé ôïõò ëá ïýò ü ðùò ôá ðñü óöá ôá óõë ëá ëç -
ôÞ ñéá ãéá ôçí «Ìá êå äï íß á», äß íåé ôñï öÞ óôç íá æé óôé êÞ,
ñá ôóé óôé êÞ, å ãêëç ìá ôé êÞ ïñ ãÜ íù óç ôçò ×.Á êáé Üë -
ëùí ðá ñü ìïéùí óõì ìï ñéþí. 

Äåí Ý ÷ïõ ìå ôß ðï ôá íá ÷ù ñß óïõ ìå ìå ôçí åñ ãá ôé êÞ
ôÜ îç Üë ëùí ÷ù ñþí, á íôß èå ôá ìáò å íþ íåé ôï êïé íü
óõì öÝ ñïí ôçò ðÜ ëçò å íÜ íôéá óôçí êá ðé ôá ëé óôé êÞ
âáñ âá ñü ôç ôá ðïõ ðñï êá ëåß ôéò êñß óåéò, ôïõò ðï ëÝ -
ìïõò, ôçí ìá æé êÞ ìå ôá íÜ óôåõ óç, ôçí öôþ ÷éá, ìáò å -
íþ íåé ôï êïé íü óõì öÝ ñïí ãéá ìéá æù Þ ÷ù ñßò åê ìå ôáë -
ëåõ ôÝò, ï ðëïý ôïò  ðïõ ðá ñÜ ãå ôáé íá åß íáé ðñïò ü öå -
ëïò ôçò åñ ãá ôé êÞò – ëá ú êÞò ïé êï ãÝ íåéáò. 

Óõ íÜ äåë öïé,
Ãéá Üë ëç ìéá öï ñÜ ôï ðï ëé ôé êü óêç íé êü å îå ëßó óå ôáé

ìå ôçí óêáí äá ëï ëï ãß á, ôïõò á íôá ãù íé óìïýò ôùí å ðé -
÷åé ñç ìá ôé êþí ï ìß ëùí, ôïõò äé êïì ìá ôé êïýò êá âãÜ äåò,
ôïí å èíé êé óìü, óõ óêï ôß æï íôáò ôçí ðñáã ìá ôé êÞ áé ôß á
ðïõ ôá ðñï êá ëåß êáé åß íáé ôï óÜ ðéï åê ìå ôáë ëåõ ôé êü
óý óôç ìá ôïõ êá ðé ôá ëé óìïý.

Ðñéí óôå ãíþ óåé ôï ìå ëÜ íé ôùí ðñü óèå ôùí á íôåñ ãá -
ôé êþí ìÝ ôñùí óôá ðëáß óéá  ôçò 3çò á îéï ëü ãç óçò ôçò
êõ âÝñ íç óçò ÓÕ ÑÉ ÆÁ/Á ÍÅË ìå ôçí Å Å, ôï ÄÍÔ, ðñï å ôïé -
ìÜ æï íôáé 88 ðñï á ðáé ôïý ìå íá ãéá ôçí 4ç á îéï ëü ãç óç,
å ðé âå âáéþ íï íôáò ôç èÝ óç ôùí ôá îé êþí äõ íÜ ìå ùí ôïõ
ÐÁ ÌÅ, ü ôé ü óï ðá ñá ìÝ íåé ç á íôé ëá ú êÞ ðï ëé ôé êÞ ôïõ
êå öá ëáß ïõ êáé ôùí åê ðñï óþ ðùí ôïõ, ç å ðß èå óç óå
âÜ ñïò ôïõ óõ íü ëïõ ôùí äé êáéù ìÜ ôùí  ôùí åñ ãá æï ìÝ -
íùí åß íáé ÷ù ñßò ç ìå ñï ìç íß á ëÞ îçò.

Óå áõ ôü ôï íÝ ï «ðá êÝ ôï» ìÝ ôñùí ìå ôá îý Üë ëùí ðå -
ñé ëáì âÜ íå ôáé ç «êù äé êï ðïß ç óç» - ìï íé ìï ðïß ç óç ü ëùí
ôùí á íôåñ ãá ôé êþí ìÝ ôñùí ðïõ Ý ÷ïõí ðå ñÜ óåé ôá
ðñï ç ãïý ìå íá ÷ñü íéá, äç ëá äÞ ç äéÜ ëõ óç ôùí ÓÓÅ, ç
êá ôá êü ñõ öç Ü íï äïò êÜ èå åß äïõò åõå ëé îß áò, ç á ðå -
ëåõ èÝ ñù óç á ðï ëý óå ùí, ôï ÷ôý ðç ìá óôï äé êáß ù ìá
ôçò á ðåñ ãß áò êëð, ç ðá ñá ðÝ ñá «ìå ôáñ ñýè ìé óç» - ôóå -
êïý ñé óôá êïé íù íé êÜ å ðé äü ìá ôá, ç «äéåý ñõí óç ôçò öï -
ñï ëï ãé êÞò âÜ óçò» ìå ôçí å ðé âï ëÞ å ðé ðëÝ ïí öü ñùí
óôç ìé êñÞ á êß íç ôç ðå ñéïõ óß á êÜ

Á êü ìá êáé ìÝ óá á ðü ôá ðëá óìá ôé êÜ óôïé ÷åß á ðïõ
äß íåé óôç äç ìï óéü ôç ôá ç êõ âÝñ íç óç, å ðé âå âáéþ íï íôáé
ïé äõ óêï ëß åò ðïõ á íôé ìå ôù ðß æïõí êá èç ìå ñé íÜ ÷é ëéÜ -
äåò åñ ãá ôé êÝò – ëá ú êÝò ïé êï ãÝ íåéåò, ãéá íá ôá âãÜ -
ëïõí ðÝ ñá óôéò âá óé êÝò õ ðï ÷ñå þ óåéò ôïõò.

Ç å ðß óç ìç á íåñ ãß á ôóá êß æåé êüê êá ëá, îå ðåñ íÜ ôï
1åê., ôáõ ôü ÷ñï íá ïé åõÝ ëé êôåò ìïñ öÝò åñ ãá óß áò áõ -
îÜ íïõí, ç ìå ñé êÞ á ðá ó÷ü ëç óç åß íáé ðëÝ ïí êá íü íáò
êá èþò ðÜ íù á ðü 600.000 ÷é ëéÜ äåò á ðá ó÷ï ëïý íôáé
êáé á ìåß âï íôáé ìå áõ ôÝò. Á êü ìá êáé ôï áß ó÷ïò ôùí
586-511 åõ ñþ ðïõ åß íáé ï êá ôþ ôá ôïò ìé óèüò äåí é -
ó÷ý åé, êá èþò óôç ðñÜ îç ôï ìç íéáß ï åé óü äç ìá äåí îå -

ðåñ íÜ ôá 350 åõ ñþ ãéá áõ ôïýò ôïõò åñ ãá æü ìå íïõò.
ÖôÜ óá ìå ìÝ óá óå 7 ÷ñü íéá á ðü ôçí ãå íéÜ ôùí 700 åõ -
ñþ óôçí ãå íéÜ ôùí 350 åõ ñþ!!!  

Ç êõ âÝñ íç óç óõ íå ÷ß æåé íá óðÝñ íåé áõ ôá ðÜ ôåò êáé
íá äç ìéïõñ ãåß êëß ìá á íá ìï íÞ ò ü ôé ôï 2018 åß íáé ç
÷ñï íéÜ êá ôÜ ôçí ï ðïß á ôå ëåéþ íïõí ôá ðñï ãñÜì ìá ôá
óôÞ ñé îçò, ç á óöõ êôé êÞ å ðï ðôåß á êáé ü ôé èá ìå ôá âïý -
ìå óôçí «å ðü ìå íç ìÝ ñá». Ç «å ðü ìå íç ìÝ ñá» ãéá ôçí
êá ðé ôá ëé óôé êÞ á íÜ ðôõ îç ðñï äéá ãñÜ öå ôáé ðÜ íù óôá
óõ íôñßì ìéá ôùí åñ ãá óéá êþí äé êáéù ìÜ ôùí, ìå ôçí Ý -
íôá óç ôçò åê ìå ôÜë ëåõ óçò, ìåß ù óç ìé óèþí êáé äé êáéù -
ìÜ ôùí óôç äïõ ëåéÜ, óöá ãéá óìü êïé íù íé êþí ðá ñï ÷þí
êáé óõ íôÜ îå ùí, ôá ðÜ íôá íá õ ðï ôÜó óï íôáé  óôçí ðï -
ëé ôé êÞ ôïõ êå öá ëáß ïõ, ôçí á íôá ãù íé óôé êü ôç ôá êáé
êåñ äï öï ñß á ôïõ.

Óå áõ ôÞ ôçí êá ôåý èõí óç åß íáé êáé ç é äéù ôé êï ðïß ç óç
ôïõ ëé ìá íéïý ôïõ Ðåé ñáéÜ óôï êé íÝ æé êï ìï íï ðþ ëéï ôçò
«Cosco», ü ðùò êáé ôùí ëé ìá íéþí  ôçò Èåó óá ëï íß êçò,
ôçò Á ëå îáí äñïý ðï ëçò  óå ìï íï ðù ëéá êïýò ï ìß ëïõò,
á ðï ôå ëåß ôçí áé÷ ìÞ ôïõ äü ñá ôïò ôçò ðñï ðá ãÜí äáò
ôçò êõ âÝñ íç óçò  ÓÕ ÑÉ ÆÁ – Á ÍÅË, ôçò ÍÄ, ôïõ ÐÁ ÓÏÊ
êáé ôùí Üë ëùí êïì ìÜ ôùí ôïõ êå öá ëáß ïõ, ãéá ôçí
ðñï þ èç óç ôïõ óôñá ôç ãé êïý ó÷å äéá óìïý ôçò  åë ëç íé -
êÞò á óôé êÞò ôÜ îçò,  ôçí  á íá âÜè ìé óç ôïõ ñü ëïõ ôçò
÷þ ñáò óå äéå èíÞ  å íåñ ãåéá êü êüì âï êáé ãéá ôçí  äéá -
ìå ôá êü ìé óç å ìðï ñåõ ìÜ ôùí.

Ç ðåß ñá á ðü  ôï ëé ìÜ íé ôïõ Ðåé ñáéÜ å ðé âå âáéþ íåé ü ôé
Þ ìå ôç ìïñ öÞ é äéï êôç óß áò ôïõ óõë ëï ãé êïý êá ðé ôá ëé -
óôÞ ôïõ á óôé êïý  êñÜ ôïõò Þ ìå ôç íÝ á é äéï êôÞ ôñéá å -
ôáé ñåß á, ü ëåò ïé äñá óôç ñéü ôç ôåò ôïõò á îéï ðïéïý -
íôáéùò ìï ÷ëïß ôçò êá ðé ôá ëé óôé êÞò åê ìå ôÜë ëåõ óçò,
ðñï óöÝ ñïõí á ìý èç ôá êÝñ äç ãéá ôïõò å öï ðëé óôÝò êáé
Üë ëïõò ìï íï ðù ëéá êïýò ï ìß ëïõò, å íþ ãéá ôçí ðëåéï -
øç öß á ôùí åñ ãá æï ìÝ íùí å ðé êñá ôïýí óõí èÞ êåò óêëç -
ñÞò åê ìå ôÜë ëåõ óçò, ìåß ù óç ôçò ôé ìÞò ôçò åñ ãá ôé êÞò
äý íá ìçò, åñ ãá óéá êÝò ó÷Ý óåéò ëÜ óôé ÷ï, åñ ãá ôé êÜ á ôõ -
÷Þ ìá ôá, á íá êý êëù óç ôçò á íåñ ãß áò.

Á íôß óôïé ÷á êáé óôï êëÜ äï ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí, ôü óï
ôçí ðå ñß ï äï á íÜ ðôõ îçò ü óï êáé óôç ðå ñß ï äï ôçò êñß -
óçò, ìå ôá îé êü ìß óïò, ïé å öï ðëé óôÝò ìÝ óá á ðü ôçí Ý -
íôá óç ôçò åê ìå ôÜë ëåõ óçò ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí,  á ðï êü -
ìé óáí ôå ñÜ óôéá êÝñ äç.

Ïé å öï ðëé óôÝò êáé ôçí ðå ñß ï äï ôçò êá ðé ôá ëé óôé êÞò
êñß óçò, å ðÝí äõ óáí äé óå êá ôïì ìý ñéá åõ ñþ ãéá á ãï ñÝò
êáé êá ôá óêåõÝò ðëïß ùí, Ý ÷ïõí ôçí ðñù ôï êá èå äñß á
óôçí ðá ãêü óìéá íáõ ôé ëß á êá ôÝ ÷ï íôáò ðå ñß ðïõ ôï 20%
ôùí ðëïß ùí óå ÷ù ñç ôé êü ôç ôá êáé ôï 50% óôï óôü ëï
ôçò Å Å.

Ôï «ìï íôÝ ëï» ôçò ðï íôï ðü ñïõ íáõ ôé ëß áò ðïõ á ðü
êïé íïý å îõ ìíïýí êõ âÝñ íç óç ÓÕ ÑÉ ÆÁ/Á ÍÅË, ÍÄ êáé ôá
Üë ëá á óôé êÜ êüì ìá ôá, á ðï ôå ëåß  ðñù ôï ðï ñß á  íá ìçí
å öáñ ìü æå ôáé ç ÓÓÅ êáé ç êïé íù íé êÞ á óöÜ ëé óç ãéá ü -
ëïõò ôïõò íáõ ôåñ ãÜ ôåò. Á ðü ôï 2006 ìå ôçí ôå ëåõ -
ôáß á ôñï ðï ðïß ç óç ôïõ ü ñï 8 ôùí å ãêñé ôé êþí ðñÜ îå ùí
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íç ï ëü ãç óçò ôïõ í.2687/1953, ôï 25% ôùí íáõ ôåñ ãá -
ôþí óôá õ ðü åë ëç íé êÞ óç ìáß á Ý ÷ïõí ÓÓÅ, êïé íù íé êÞ
á óöÜ ëé óç.

Ç ðï ëé ôé êÞ ôïõ ÓÕ ÑÉ ÆÁ, ü ðùò êáé ôùí ðñï ç ãïý ìå íùí
êõ âåñ íÞ óå ùí á ðáë ëÜó óåé ôïõò å öï ðëé óôÝò á ðü ôç
öï ñï ëï ãß á êáé ôç öïñ ôþ íåé óôïõò íáõ ôåñ ãÜ ôåò,
óôïõò åñ ãá æü ìå íïõò, êñÝ ìå ôáé óõ íå ÷þò ðÜ íù á ðü ôï
êå öÜ ëé ìáò ï ÅÍ ÖÉÁ, ï öü ñïò “áë ëç ëåã ãý çò”, ï öü -
ñïò åé óï äÞ ìá ôïò êáé ïé Ýì ìå óïé öü ñïé ðïõ ëå ç ëá -
ôïýí ôï åñ ãá ôé êü, ëá ú êü åé óü äç ìá. 

Ìå âÜ óç ôïí í.27/1975 êá èï ñß æå ôáé ç öï ñï ëï ãß á
ôùí å öï ðëé óôþí, á íÜ ëï ãá ìå ôçí ï ëé êÞ ÷ù ñç ôé êü ôç -
ôá óå êü ñïõò êá ôá âÜ ëïõí öü ñï óå äï ëÜ ñéá á íÜ êü -
ñï. Ãéá ðá ñÜ äåéã ìá Ý íá ðëïß ï 4 å ôþí ìå ÷ù ñç ôé êü ôç -
ôá Ü íù ôùí 80.000 êü ñùí ðëç ñþ íåé 33.920 äïë. å ôç -
óß ùò. ¸ íáò Á’ Ìç ÷á íé êüò ìå êá èá ñü ìé óèü 10.000 åõ -
ñþ ìç íéáß ùò, ðïõ ôá îé äåý åé 8 ìÞ íåò, ðëç ñþ íåé 15%
ãéá öü ñï åé óï äÞ ìá ôïò
êáé 9% öü ñï áë ëç ëåã -
ãý çò, ðïõ á íôé óôïé ÷åß
óôï ðï óü ôùí 20.000
åõ ñþ êáé ìå ôïí
í.4387/2016 ðñï âëÝ -
ðï íôáé áë ëá ãÝò óôçí
öï ñï ëï ãß á.

Áõ ôÞ ç äéá ÷ñï íé êÞ á -
íôé íáõ ôåñ ãá ôé êÞ ðï ëé -
ôé êÞ äç ìéïýñ ãç óå ôçí
äéü ãêù óç ôùí åë ëåéì -
ìÜ ôùí ôïõ ÍÁÔ, ìå
ôñá ãé êÝò óõ íÝ ðåéåò
óôçí õ ðï íü ìåõ óç ôçò
êïé íù íé êï á óöá ëé óôé êÞò ðñï óôá óß áò, ôï ðå ôóü êïì ìá
ôùí óõ íôÜ îå ùí.

Óõ íÜ äåë öïé,
Óôïí á ãþ íá ôùí ôá îé êþí äõ íÜ ìå ùí ôïõ ÐÁ ÌÅ ãéá

ÓÓÅ ìå âÜ óç ôéò óýã ÷ñï íåò á íÜ ãêåò å ðé âÜë ëå ôáé íá
äþ óïõ ìå ü ëïé ôçí ìÜ ÷ç, óÞ ìå ñá ðïõ ç ìå ãÜ ëç
ðëåéï øç öß á ôùí åñ ãá æï ìÝ íùí åñ ãÜ æå ôáé ìå á ôï ìé êÝò
óõì âÜ óåéò. Õ ðÜñ ÷ïõí å êá ôï íôÜ äåò å ðé ÷åé ñç óéá êÝò
óõë ëï ãé êÝò óõì âÜ óåéò ðïõ õ ðÝ ãñá øáí åñ ãï äï ôé êÜ
óù ìá ôåß á, Þ ïé ðå ñß öç ìåò «Å íþ óåéò Ðñï óþ ðùí» ðïõ
óõ óôÞ íïõí ïé ß äéïé ïé åñ ãï äü ôåò ìå ôá äéåõ èõ íôé êÜ
ôïõò óôå ëÝ ÷ç êáé ìåéþ íïõí óôï êá ôþ ôå ñï ü ñéï ìé -
óèïýò êáé äé êáéþ ìá ôá.Óôï êëÜ äï ìáò ìå ôïí
í.4262/2014 ðñï âëÝ ðï íôáé óõì âÜ óåéò åñ ãá óß áò, ðïõ
ìðï ñïýí íá äéá ìïñ öþ óïõí «Å íþ óåéò Ðñï óþ ðùí»
ôùí å ôáé ñåéþí äõ óìå íÝ óôå ñåò á ðü ôéò ÓÓÅ.

Åß íáé óç ìá íôé êü íá êá ôá íï ç èåß ü ôé ïé ÓÓÅ:
•Ñõè ìß æïõí ôïí ç ìå ñÞ óéï, êáé å âäï ìá äéáß ï åñ ãÜ -

óé ìï ÷ñü íï, ðïõ åß íáé ôï óç ìåß ï á íá öï ñÜò ôùí ìé -
óèþí ìáò.

• Êá èï ñß æïõí ìå ôñü ðï óõë ëï ãé êü ôçí ôé ìÞ ðïõ ïé

åñ ãá æü ìå íïé ðïõ ëÜ íå ôçí åñ ãá ôé êÞ ôïõò äý íá ìç Þ
ìå ìé óèü ôïí ìÞ íá Þ ìå ôï ìå ñï êÜ ìá ôï, þ óôå íá ìçí
ìðï ñåß ï êÜ èå åñ ãï äü ôçò íá ôçí êá èï ñß æåé ü ðùò áõ -
ôüò èÝ ëåé. 

• Ðå ñé ëáì âÜ íïõí ôïõò ü ñïõò åñ ãá óß áò ôùí åñ ãá -
æï ìÝ íùí, áë ëÜ êáé ìéá óåé ñÜ äé êáéþ ìá ôá, ðïõ Ý ÷åé
êá ôá êôÞ óåé ç åñ ãá ôé êÞ ôÜ îç ôïõò äõï ðñï ç ãïý ìå -
íïõò áéþ íåò. ×ù ñßò ôéò ÓÓÅ ïé åñ ãá æü ìå íïé äåí Ý ÷ïõ -
ìå êá ìéÜ äý íá ìç á ðÝ íá íôé óôéò ï ñÝ îåéò ôùí åñ ãï äï -
ôþí, ïé ï ðïß ïé èá óõ íå ÷ß æïõí íá êá èï ñß æïõí ìå á ôï -
ìé êïýò ü ñïõò ôç æù Þ ìáò, ìÝ óá êé Ý îù á ðü ôïõò ÷þ -
ñïõò äïõ ëåéÜò.

Ïé íáõ ôåñ ãÜ ôåò âéþ íïõí ôï ÷ôý ðç ìá ôùí êëá äé êþí
Ó.Ó. Åñ ãá óß áò, åñ ãá óéá êÝò ó÷Ý óåéò ëÜ óôé ÷ï, ìåéþ óåéò
ôùí ïñ ãá íé êþí óõí èÝ óå ùí ôùí êá ñá âéþí, å îï íôù ôé êÜ
ù ñÜ ñéá äïõ ëåéÜò, ôóá êé óìÝ íïé ìé óèïß, ÷ôý ðç ìá ôïõ
äé êáéþ ìá ôïò óôçí á ðåñ ãß á, á íá óöÜ ëåéá, á íåñ ãß á,

ìåéþ óåéò óôéò óõ íôÜ -
îåéò, óôï á öï ñï ëü -
ãç ôï ü ñéï, åñ ãá ôé êÜ
á ôõ ÷Þ ìá ôá, óå êßí äõ -
íï ç á óöÜ ëåéá ôçò
áí èñþ ðé íçò æù Þò
óôç èÜ ëáó óá.

Á ðü ôï 2010 äåí Ý -
÷ïõí á íá íå ù èåß ïé ÓÓ
Åñ ãá óß áò ãéá ôá Ðï -
íôï ðü ñá êáé  ôá Ìå -
óï ãåéá êÜ Ö/Ã – Ä/Î
áë ëÜ êáé ãéá ôçí Á -
êôï ðëï À á  ôá Ðïñ -
èìåß á êáé ôéò Üë ëåò

êá ôç ãï ñß åò êá ñá âéþí, ïé ìåéþ óåéò ôùí á ðï äï ÷þí ôùí
íáõ ôåñ ãá ôþí  åß íáé ìå ãÜ ëåò.

Ôï õ ðïõñ ãåß ï Åñ ãá óß áò ìå âÜ óç ôï  íü ìï ëáé ìç ôü -
ìï 4387/2016 (öï ñï ëï ãé êü – á óöá ëé óôé êü) å îÝ äù óå
ðñü óöá ôá å ãêý êëéï ðïõ êá èï ñß æåé ðá ñá ðÝ ñá äñá ìá -
ôé êÝò ðå ñé êï ðÝò óôéò óõ íôÜ îåéò ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí. Ç
êý ñéá óý íôá îç äéá ÷ù ñß æå ôáé óå å èíé êÞ êáé á íôá ðï äï -
ôé êÞ, å ðé äåé íþ íï íôáé ïé êý ñéåò óõ íôÜ îåéò, å íþ èá á êï -
ëïõ èÞ óïõí ïé å ðé êïõ ñé êÝò êáé ïé êá ôá âáë ëü ìå íåò óõ -
íôÜ îåéò ìÝ óá á ðü ôïí å ðá íõ ðï ëï ãé óìü ôïõò.

ÌÝ ÷ñé óÞ ìå ñá ìå ôÜ á ðü 22 ìÞ íåò ðïõ øç öß óôç êå ï
í.4387 ôïí ÌÜ ç ôïõ 2016, óõ íå ÷ß æï íôáé íá êá ôá âÜë -
ëï íôáé ìü íï ðñï óù ñé íÝò óõ íôÜ îåéò ìå âÜ óç ôï Üñ èñï
29 ðïõ äéá ìïñ öþ íï íôáé á ðü 384 Ý ùò 768 åõ ñþ ìå ôéò
êñá ôÞ óåéò 721 åõ ñþ!!!

¹ äç ïé ðå ñé êï ðÝò ôùí óõ íôÜ îå ùí åß íáé ðÜ íù á ðü
45% (êá ôÜñ ãç óç 13çò- 14çò óý íôá îçò, ìåß ù óç 7% ü -
ëùí ôùí óõ íôÜ îå ùí ôïõ ÍÁÔ, åé óöï ñÝò áë ëç ëåã ãý -
çò, ðå ñé êï ðÝò å ðé êïõ ñé êþí, êñá ôÞ óåéò 6% ãéá ôçí õ -
ãåß á, ìåß ù óç á öï ñï ëü ãç ôïõ êáé áý îç óç ôçò öï ñï ëï -
ãß áò ê.Ü., ðïõ èá óõ íå ÷é óôïýí êáé ìå ôÜ ôçí å öáñ ìï ãÞ
ôçò å ãêõ êëß ïõ.

Ê
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Ê

Ç å öáñ ìï ãÞ ôïõ í.4387/2016 á ðï ôå ëåß ðñï ðï ìðü
ãéá ôçí é óï ðÝ äù óç ôçò êïé íù íé êÞò á óöÜ ëé óçò,  ãéá
ôçí  ðñï þ èç óç ôùí á ðáé ôÞ óå ùí ôùí å öï ðëé óôþí,
ôùí âéï ìç ÷Ü íùí, ôùí ôñá ðå æé ôþí ãéá ôç êá ôÜñ ãç óç
ôçò õ ðï ÷ñå ù ôé êÞò á óöÜ ëé óçò ôùí åñ ãá æï ìÝ íùí êá -
ôÜ ôçí ðñü óëç øÞ ôïõò óôïí êñá ôé êü öï ñÝ á êïé íù -
íé êÞò á óöÜ ëé óçò êáé ôçí ìá æé êÞ á íÜ ðôõ îç ôùí å ðé ÷åé -
ñç ìá ôé êþí ï ìß ëùí é äéù ôé êÞò á óöÜ ëé óçò, ãéá ôç ìå ãé -
óôï ðïß ç óç ôçò êåñ äï öï ñß áò ôïõ êå öá ëáß ïõ, ìå ï äõ -
íç ñÝò óõ íÝ ðåéåò ãéá ôïõò íáõ ôåñ ãÜ ôåò, ôïõò åñ ãá æü -
ìå íïõò.

×ôý ðç ìá ôùí èå ìå ëéù äþí äé êáéù ìÜ ôùí ðïõ êá ôá -
êôÞ èç êáí ìå é äñþ ôá êáé áß ìá, ìÝ óá á ðü óêëç ñïýò ôá -
îé êïýò á ãþ íåò, óôç äéá ðÜ ëç ìå ôï êå öá ëáß ï êáé ôïõò
åê ðñï óþ ðïõò ôïõ.

Êõ âÝñ íç óç ÓÕ ÑÉ ÆÁ – Á ÍÅË  êáé å öï ðëé óôÝò å íôåß -
íïõí ôçí å ðß èå óÞ ôïõò
å íÜ íôéá  óôïõò íáõ ôåñ -
ãÜ ôåò, ìå  ôç êá ôÜ èå óç
óôç Âïõ ëÞ  óôéò 19
ÌÜñ ôç íÝ ïõ á íôåñ ãá -
ôé êïý íï ìï ó÷Ý äéïõ ìå
ôß ôëï ôçí «åí óù ìÜ ôù -
óç óôçí åë ëç íé êÞ íï -
ìï èå óß á ôçò Ï äç ãß áò
(Åõ ñù ðá ú êÞò ¸ íù óçò)
ÅÊ 2015/1794 êáé Üë -
ëåò äéá ôÜ îåéò», óôï ï -
ðïß ï  ðå ñé ëáì âÜ íå ôáé ç
óõì öù íß á ôùí «êïé íù -
íé êþí å ôáß ñùí» óå å íù óéá êü å ðß ðå äï, ãéá ï ìá äé êÝò á -
ðï ëý óåéò íáõ ôåñ ãá ôþí.

Óôï íï ìï ó÷Ý äéï ðå ñé ëáì âÜ íï íôáé óåé ñÜ á íôåñ ãá ôé -
êþí ìÝ ôñùí, ðïõ á íïß ãïõí ôïõò á óêïýò ôïõ Áéü ëïõ
ãéá ðá ñá ðÝ ñá ìåß ù óç ôùí ïñ ãá íé êþí óõí èÝ óå ùí ôùí
êá ñá âéþí êáé ìá æé êÝò á ðï ëý óåéò íáõ ôåñ ãá ôþí ìå ôç
âïý ëá ôùí å öï ðëé óôþí, ôïõ õ ðïõñ ãåß ïõ íáõ ôé ëß áò
êáé ôïõ åñ ãï äï ôé êïý óõí äé êá ëé óìïý  ôçò ÐÍÏ -  ìÝ óá
á ðü ôï Óõì âïý ëéï Å ìðï ñé êïý Íáõ ôé êïý (ÓÅÍ).

Ãéá áõ ôü ôï íï ìï ó÷Ý äéï óôéò 30 Ãå íÜ ñç, êá ôáã ãåß -
ëá ìå ôçí óôÜ óç ôïõ Ã.Ã ôçò ÐÍÏ íá á ðá íôÞ óåé óôï  õ -
ðïõñ ãåß ï Íáõ ôé ëß áò, ÷ù ñßò íá óõ íå äñéÜ óåé ç Å êôå ëå -
óôé êÞ Å ðé ôñï ðÞ êáéá ðáé ôÞ óá ìå ôçí Ü ìå óç óõ íå äñß á -
óç ôçò Å.Å, ç ï ðïß á äåí  óõ ãêëÞ èç êå.

Óôéò 19 Ãå íÜ ñç óõì ìå ôåß ÷á ìå ìá æß ìå ôï óõí äé êÜ ôï
ìå ôÜë ëïõ óå ðá ñÝì âá óç óôï Õ ÍÁ, êá ôáã ãÝë ëï íôáò
ü ôé á ðï ôå ëåß ðñü êëç óç óå âÜ ñïò ôçò áí èñþ ðé íçò æù -
Þò ôùí åñ ãá ôþí ôçò æþ íçò êáé ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí, íá
ðñáã ìá ôï ðïéïý íôáé åñ ãá óß åò óôï ðëïß ï «MOBYLOVE»
ðïõ Ý ÷åé óôéò å ãêá ôá óôÜ óåéò ôïõ ôï å ðé êßí äõ íï õ ëé êü
ôïõ á ìß á íôïõ. Å íôï ðß óôç êå óå á íÜ ëõ óç äåéã ìÜ ôùí á -
ðü ôïí «Äç ìü êñé ôï» êáé åß íáé å ðé óôç ìï íé êÜ  äéá ðé óôù -
ìÝ íï ü ôé ðñï êá ëåß êáñ êß íï êáé á ðá ãï ñåý å ôáé ç ÷ñÞ óç
êáé ç ôï ðï èÝ ôç óή ôïõ.

Á ðáé ôÞ óá ìå á ðü ôçí êõ âÝñ íç óç êáé á ðü ü ëïõò
ôïõò áñ ìü äéïõò íá ðá ñÝì âïõí þ óôå íá äéá êï ðïýí ïé
åñ ãá óß åò  óôï ðëïß ï êáé íá ìçí ãß íåé å ðá íÝ íáñ îç, áí
äåí êá èá ñé óôïýí ðëÞ ñùò á ðü á ìß á íôï Þ á ðü ß íåò á -
ìéÜ íôïõ, ü ëïé á íå îáé ñÝ ôùò ïé ÷þ ñïé ôïõ ðëïß ïõ. Íá
êá ôáñ ôé óôåß êá ôÜ ëï ãïò á ðü ôéò áñ ìü äéåò õ ðç ñå óß åò
ôïõ õ ðïõñ ãåß ïõ Íáõ ôé ëß áò êáé ôïõ õ ðïõñ ãåß ïõ Åñ ãá -
óß áò, ìå ü ëïõò ü óïé åñ ãÜ óôç êáí óôï ðëïß ï, åß ôå ùò
ðëÞ ñù ìá åß ôå ùò åñ ãá æü ìå íïé óå õ ðåñ ãï ëá âé êÜ óõ -
íåñ ãåß á, ïé ï ðïß ïé ìå åõ èý íç ôçò êõ âÝñ íç óçò (õ -
ðïõñ ãåß ï Õ ãåß áò) íá å íôá ÷èïýí óå äù ñå Üí ðñü ãñáì -
ìá ðá ñá êï ëïý èç óçò êáé å îå ôÜ óå ùí, ãéá ôõ ÷üí å íôï -
ðé óìü å ðé ðôþ óå ùí á ðü ôçí Ýê èå óÞ ôïõò óôïí á ìß á -
íôï.

Õ ðï ãñáì ìß óá ìå ãéá Üë ëç ìéá öï ñÜ ôçí èÝ óç ìáò
ãéá á îéï ðïß ç óç ôïõ å ãêá ôá ëåéì ìÝ íïõ ÍÉÅÍ óôá Ìå -

ëßó óéá, 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 êáé ü ÷é óôï îå -
ðïý ëç ìá ôïõ, ü ðùò ãß íå -
ôáé ìå ôï óý íï ëï ôçò ðå -
ñéïõ óß áò ôïõ ÍÁÔ êáé ôùí
Üë ëùí á óöá ëé óôé êþí ôá -
ìåß ùí.

Ìå á öïñ ìÞ ôï ðñü -
âëç ìá ôïõ á ìéÜ íôïõ, ðïõ
ðñï Ý êõ øå óôï ðëïß ï
«MOBYLOVE», ðñáã ìá ôï -
ðïé Þ èç êå óý óêå øç ãéá

ôçí «Õ ãéåé íÞ êáé á óöÜ ëåéá óôïõò ÷þ ñïõò äïõ ëåéÜò»
óôéò 14 Öëå âÜ ñç.

Ðñáã ìá ôï ðïé Þ óá ìå ôéò ðñï ãñáì ìá ôé óìÝ íåò åê äç -
ëþ óåéò êáé ðå ñéï äåß åò óôéò Á ÅÍ Ìá êå äï íß áò, ×ß ïõ,
ÊñÞ ôçò, á íá äåé êíý ï íôáò ôá ðñï âëÞ ìá ôá ôçò íáõ ôé -
êÞò åê ðáß äåõ óçò, ðïõ óõí äÝ ï íôáé ìå ôéò å îå ëß îåéò
ðïõ äéá ìïñ öþ íï íôáé óå âÜ ñïò ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí, óõ -
íï ëé êÜ ôùí åñ ãá æï ìÝ íùí. Ç êá ôÜ óôá óç óå áõ ôÝò ôéò
ó÷ï ëÝò êáé óõ íï ëé êÜ óôçí íáõ ôé êÞ åê ðáß äåõ óç êáé
ìå ôåê ðáß äåõ óç, ìå ôéò åë ëåß øåéò óå åê ðáé äåõ ôé êü
ðñï óù ðé êü, õ ëé êï ôå ÷íé êÞ õ ðï äï ìÞ, óç ìá ôï äï ôåß ôçí
äéá ÷ñï íé êÞ õ ðï âÜè ìé óç, ôéò á äéá öá íåßò äéá äé êá óß åò
óôç ÷ñÞ óç êïí äõ ëß ùí á ðü  Å.Å,  Êå öÜ ëáéï Íáõ ôé êÞò
Åê ðáß äåõ óçò (Ý ÷åé íá ãß íåé é óï ëï ãé óìüò á ðü ôï 2003),
óôñþ íï íôáò ôï Ý äá öïò íá á íá ðôýó óï íôáé ôá ôñù êôé -
êÜ ôçò é äéù ôé êÞò åê ðáß äåõ óçò.

Óõ íÜ äåë öïé,

Á ðü ôçí ðñï ç ãïý ìå íç Ã.Ó óôéò 29 Íï Ýì âñç êáé óå
óõí äõá óìü ìå ôéò áñ ÷áé ñå óß åò, á íá ðôý îá ìå ðï ëý -
ìïñ öç äñÜ óç, ìå ôá íáõ ôåñ ãá ôé êÜ óù ìá ôåß á ÓÔÅ ÖÅÍ -
ÓÙÍ, ÐÅ Å ÌÁ ÃÅÍ, ÐÅ ÐÑÍ, ÐÅÓ/ÍÁÔ, ôéò ôá îé êÝò äõ íÜ -
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ìåéò ôïõ ÐÁ ÌÅ, óõì ìå ôåß ÷á ìå óôéò ðá íåë ëá äé êÝò á -
ðåñ ãß åò óôéò 14 Äå êÝì âñç êáé 12 Ãå íÜ ñç, óå óõ ãêå -
íôñþ óåéò, óõë ëá ëç ôÞ ñéá, óõ óêÝ øåéò, ðå ñéï äåß åò, ãéá -
ôá ï îõì ìÝ íá ðñï âëÞ ìá ôá ôùí íáõ ôåñ ãá ôþí, ôùí åñ -
ãá æï ìÝ íùí.

Á íôß èå ôá ç ðëåéï øç öß á ôçò ÐÍÏ, ïé äõ íÜ ìåéò ôïõ
åñ ãï äï ôé êïý – êõ âåñ íç ôé êïý óõí äé êá ëé óìïý (ÄÁ ÊÅ –
ÐÁ ÓÊÅ) ìå å ðé êå öá ëÞ ôïí Ã.Ã ×á ëÜ Ã. êáé ôïõ ï ðïñ -
ôïõ íé óìïý (ËÁ Å – Á ÍÔÁÑ ÓÕÁ) ìå å ðé êå öá ëÞ ôïí ðñü -
å äñï ôçò ÐÅ ÍÅÍ Íôá ëá êï ãå þñ ãï Á., äåí äß óôá óáí íá
õ ðï íï ìåý óïõí êáé  ôçí ôå ëåõ ôáß á á ðåñ ãß á ðñéí îå êé -
íÞ óåé óôéò 12 Ãå íÜ ñç, óõì ìå ôÝ ÷ï íôáò å êôüò á ðü ôá
óù ìá ôåß á ÐÅ ÌÅÍ – ÓÔÅ ÖÅÍ ÓÙÍ – ÐÅ Å ÌÁ ÃÅÍ, ãéá
ðïë ëï óôÞ öï ñÜ  óå óôç ìÝ íïõò äéá ëü ãïõò  ìå ôïí
Êïõ ñïõ ìðëÞ êáé ôïí õ öõ ðïõñ ãü åñ ãá óß áò Ðå ôñü -
ðïõ ëï.

Ï Ã.Ã ôçò ÐÍÏ Ã. ×á ëÜò óôç óõ íå äñß á óç ôçò Å.Å, ðïõ
ðñáã ìá ôï ðïé Þ èç êå ôçí ìÝ ñá ôçò á ðåñ ãß áò, åß ÷å ôï
èñÜ óïò íá äç ëþ óåé ü ôé ìå á öïñ ìÞ ôçí óõ íÜ íôç óç,
ôá ìÝ ôñá ãéá ôï á óöá ëé óôé êü ðïõ ðñï å ôïé ìÜ æï íôáé ìå
ôçí å öáñ ìï ãÞ ôïõ íü ìïõ ëáé ìç ôü ìïõ 4387/2016
(öï ñï ëï ãé êü – á óöá ëé óôé êü) ãéá ôïõò íáõ ôåñ ãÜ ôåò,
åß íáé «ôï êá ëý ôå ñï á ðü ôá ÷åé ñü ôå ñá ðïõ Ý ÷ïõ ìå
ìðñï óôÜ ìáò».

Äåí åì öÜ íé óáí ïý ôå Ý íá ãñá ðôü êåß ìå íï êáé óõ -
ìðëÞ ñù íáí ü ôé óôçí å íç ìÝ ñù óç ï Ðå ôñü ðïõ ëïò äåí
äß íåé ôï ãñá ðôü êåß ìå íï ìå ôéò èÝ óåéò ôïõ, ãéá ôß áí ôï
äþ óåé  èá åß íáé ç ðï ëé ôé êÞ ôïõ áõ ôï êôï íß á, å íþ êá ôÜ
ðëåéï øç öß á á ðïñ ñß öèç êå ç ðñü ôá óç  ôùí óù ìá ôåß ùí
ÐÅ ÌÅÍ – ÓÔÅ ÖÅÍ ÓÙÍ – ÐÅ Å ÌÁ ÃÅÍ ãéá óõ íÝ ÷é óç ôïõ
á ðåñ ãéá êïý á ãþ íá ìå íÝ á 24ù ñç á ðåñ ãß á.  

Ïé äõ íÜ ìåéò  ôïõ åñ ãï äï ôé êïý – êõ âåñ íç ôé êïý óõí -
äé êá ëé óìïý  åß íáé Ü îéïé õ ðå ñá óðé óôÝò ôçò á íôé ëá ú êÞò
ðï ëé ôé êÞò ôùí å öï ðëé óôþí, ôïõ êå öá ëáß ïõ, ôçò Å.Å,
ôïõ ÄÍÔ êáé ìå ôçí êõ âÝñ íç óç ÓÕ ÑÉ ÆÁ/Á ÍÅË, ôçí ß äéá

ôá êôé êÞ ôïõ «ëé ãü ôå ñïõ êá êïý» á êï ëïý èç óáí êáé ôï
2010 ìå ôïí í.3845 (Ý êï øå 13ç êáé 14ç óý íôá îç)
ðïõ äÞ ëù íå ï Ã.Ã ôçò ÐÍÏ ìå ôÜ á ðü óõ íÜ íôç óç ìå
ôïí ôü ôå õ öõ ðïõñ ãü Åñ ãá óß áò Êïõ ôñïõ ìÜ íç ü ôé «ôá
ìÝ ôñá äåí ìáò ðéÜ íïõí».

Óõ íÜ äåë öïé,
Ìå á ðü öá óç ôçò ðñï ç ãïý ìå íçò Ã.Ó óôÜë èç êå å îþ -

äé êï ìå ôï ðëáß óéï áé ôç ìÜ ôùí ìáò.Ìå å öü äéï ôçí ðï -
ëý ôé ìç ðåß ñá á ðü ôçí äñÜ óç ìáò ôï ðñï ç ãïý ìå íï
äéÜ óôç ìá, ç Ãå íé êÞ Óõ íÝ ëåõ óç íá å îïõ óéï äï ôÞ óåé ôï
Ä.Ó 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 ãù íé óôé êÝò êáé á -
ðåñ ãéá êÝò êé íç ôï ðïé Þ óåéò, ìå ôï ðëáß óéï áé ôç ìÜ ôùí
ãéá ôéò ÓÓÅ, êïé íù íé êÞ á óöÜ ëé óç, á íåñ ãß á, öï ñï ëï ãß -
á, ðëåé óôç ñéá óìïýò, óôçí õ ðå ñÜ óðé óç ôùí óýã ÷ñï -
íùí á íá ãêþí ìáò êáé êá ëïý ìå ü ëåò ôéò óõí äé êá ëé óôé -
êÝò å íþ óåéò íá ïñ ãá íþ óïõí ôçí á íôß óôá óç êáé ôïõò
á ðåñ ãéá êïýò á ãþ íåò.

Óôçí ß äéá êá ôåý èõí óç ó÷å äéÜ æïõ ìå ôéò ðá ñåì âÜ óåéò
ìáò ãéá ôçí 1ç ÌÜ ç, åß íáé ìÝ ñá á ðåñ ãß áò ôçò åñ ãá ôé -
êÞò ôÜ îçò ôùí åñ ãá æï ìÝ íùí, ôé ìÜ ìå ôïõò á ãþ íåò êáé
ôéò èõ óß åò ôïõò, ðïõ êá èü ñé óáí ôï 8 þ ñåò äïõ ëåéÜ, 8
þ ñåò ìüñ öù óç, 8 þ ñåò á íÜ ðáõ óç, å ðé èå ù ñïý ìå ôéò
äõ íÜ ìåéò ìáò, êá èï ñß æïõ ìå óôü ÷ïõò ìå á íÜ ðôõ îç ôçò
ôá îé êÞò ðÜ ëçò, å íÜ íôéá óôçí ðï ëé ôé êÞ ôïõ êå öá ëáß ïõ
êáé ôùí åê ðñï óþ ðùí ôïõ.

Äé äá óêü ìá óôå á ðü ôçí é óôï ñé êÞ äéá äñï ìÞ ôïõ åñ -
ãá ôé êïý êé íÞ ìá ôïò, ìå å ðß ãíù óç ôùí äõ óêï ëéþí, ï -
ðëé æü ìá óôå ìå á ãù íé óôé êÞ áé óéï äï îß á ãéá ôïõò á ãþ -
íåò ðïõ Ý ÷ïõ ìå ìðñï óôÜ ìáò. Ôï ìÝë ëïí á íÞ êåé óå
áõ ôïýò ðïõ ðá ñÜ ãïõí ôïí  ðëïý ôï, ôïõò åñ ãÜ ôåò.

Á ÃÙ ÍÁÓ – ÑÇ ÎÇ – Á ÍÁ ÔÑÏ ÐÇ 
Ç É ÓÔÏ ÑÉÁ ÃÑÁ ÖÅ ÔÁÉ ÌÅ ÐÁ ËÇ ÔÁ ÎÉ ÊÇ
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ÊÙÄÉÊÏÓ: 031232
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Πειραιάς 28 Μάρτη 2018
Προς:
• Πρωθυπουργό κ.Τσίπρα
• Πρόεδρο Βουλής κ. Βούτση
• Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο
• Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

κα. Αχτσιόγλου 
• Υπουργό Ναυτιλίας κ. Κουρουμπλή
• Πολιτικά Κόμματα
• Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο 
• Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
• Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας 
• Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
• Ένωση Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού
• Ένωση Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων
• Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
• Εργατικό Κέντρο Πειραιά
• Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
• ΠΑΜΕ
• Ναυτεργατικά Σωματεία
• Ημερήσιο Τύπο

Ψήφισμα
Α’ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΜΕΝ 2018

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ που πραγματοποιήθηκε
μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών στις 28 Φλεβάρη,
στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους Μηχανι-
κούς, τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους. Συνεχίζουμε
αταλάντευτα στο δρόμο της ταξικής πάλης, ενάντια στην
πολιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του, στην
υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας με βάση τις σύγχρονες
ανάγκες. 

Οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στην ευρύτερη πε-
ριοχή της χώρας μας με την ένταση των ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε, Ρωσία κά, με την
επιθετικότητα της Τουρκίας, επιβάλουν την επαγρύπνηση
και ετοιμότητα του εργαζόμενου λαού, μπροστά στον
κίνδυνο των πολεμικών συγκρούσεων. 

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, έχουμε χρέος να
δυναμώσει η πάλη για:
√ Καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις

και πολέμους. Καμία εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ.
√ Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστά-

σεις. Έξω το ΝΑΤΟ από  το Αιγαίο και τα Βαλκάνια.
√ Πάλη ενάντια στην αλλαγή συνόρων και των

συνθηκών που τα κατοχυρώνουν.
√ Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες, διεκδικούμε δαπά-

νες για κάλυψη των αναγκών της εργατικής, λαϊκής

οικογένειας.
√ Αγώνας τώρα ενάντια στον εθνικισμό, το ρατσισμό,

το σωβινισμό.
√ Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, στους μετανάστες,

αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, στις κατευθύνσεις της Ε.Ε,
του ΔΝΤ με τη στήριξη των κομμάτων του κεφαλαίου, προ-
ετοιμάζει νέο γύρο αντεργατικών μέτρων με 88 προαπαι-
τούμενα για την 4η αξιολόγηση, επιβεβαιώνοντας τη θέση
των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ, ότι όσο παραμένει η
αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου, η επίθεση σε βάρος
του συνόλου των δικαιωμάτων  των εργαζομένων είναι
χωρίς ημερομηνία λήξης.

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο συνεχίζει να αυξάνει την κερ-
δοφορία  και την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, δια-
τηρεί την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ναυτιλία
κατέχοντας περίπου το 20% των πλοίων σε χωρητικότητα
και το 50% στο στόλο της ΕΕ.

Αντίθετα για τους ναυτεργάτες βιώνουν το χτύπημα των
κλαδικών Σ.Σ. Εργασίας, εργασιακές σχέσεις λάστιχο,
μειώσεις των οργανικών συνθέσεων των καραβιών, εξο-
ντωτικά  ωράρια δουλειάς, τσακισμένοι μισθοί, χτύπημα
του δικαιώματος στην απεργία, ανασφάλεια, ανεργία,
μειώσεις στις συντάξεις, στο αφορολόγητο όριο, εργατικά
ατυχήματα, σε κίνδυνο η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα.

Με αγωνιστική αισιοδοξία και την πολύτιμη πείρα από
την δράση μας, καλούμε τους ναυτεργάτες όλων των ειδι-
κοτήτων, τους εργαζόμενους, σε οργάνωση και αγώνα για:
√ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις
√ Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβα-

σης Εργασίας και του κατώτερου μισθού στα 751€
√ Κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιασφαλι-

στικών  νόμων που υπονομεύουν τις ΣΣΕ και τη κοινωνική
ασφάλιση.
√ Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, με Συλλογική

Σύμβαση, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, Κοινωνική Ασφάλιση,
προστασία στη δουλειά.
√ Kανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Απαγόρευση πλει-

στηριασμών για την εργατική - λαϊκή οικογένεια.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ, να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα,
να εκτιμήσει και να αποφασίσει για απεργιακές κινητο-
ποιήσεις, καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις να
οργανώσουμε την πάλη μας ενάντια στην πολιτική του
κεφαλαίου και των εκπροσώπων του. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Π.Ε.Μ.Ε.Ν.)
Μπουμπουλίνας 21 – 185 35 Πειραιάς

Τηλ. 210/4115260 – 210/4179144 Fax. 2104122606
Email: pemen@otenet.gr – info@pemen.gr
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Μ
ε πρωτοβουλία των ταξικών σωματείων
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ πραγμα-
τοποιήθηκε στις 5 Απρίληέκτακτη συνεδρία-

ση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ, με θέμα το
σχέδιο υπουργικής απόφασης, που με πρόσχημα «την
ανεπάρκεια πλοίων», προωθεί την κατακρεούργηση
των ΣΣΕ και της υποχρεωτικής ασφάλισης των ναυτε-
ργατών, στην δημόσια  κοινωνική ασφάλιση, για την
ενίσχυση της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου.

Αποφασίστηκε 24ώρη Πανελλαδική Απεργία σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων με προοπτική κλιμάκω-
σηςτην Τετάρτη 18 Απρίλη.

Το σχέδιο νόμου, επιχειρεί να επιβάλλει την εφαρ-
μογή του ευρωπαϊκού
κανονισμού 3577/1992 για
τις θαλάσσιες ενδομετα-
φορές, δίνοντας το δικαίω-
μα να δρομολογούνται
πλοία μεταξύ ελληνικών
λιμανιών, ανεξαρτήτου
εθνικότητας, μειώνοντας
ακόμα παραπέρα τις οργα-
νικές συνθέσεις, διεύρυ-
νση της ανασφάλιστης
εργασίας με ναυτεργάτες
χωρίς ΣΣΕ και κοινωνική
ασφάλιση. Αποτελεί συνέ-
χεια του ν.4150/2013 και
των υπουργικών αποφά-
σεων που έχουν αποδεκατίσει τις οργανικές συνθέ-
σεις στα επιβατηγά πλοία, με τους εφοπλιστές να τις
καθορίζουν και να τις επιβάλουν, υπονομεύοντας
ακόμα καιτην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα.

Στις 18 Απρίλη σε νέα συνεδρίαση της Ε.Ε της ΠΝΟ
μετά από πρόταση των σωματείων ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, αποφασίστηκε η συνέχιση με
νέα 24ωρη απεργία, ενώ στην συνεδρίαση στις 19
Απρίλη οι δυνάμεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού
συνδικαλισμού καταψήφισαν την πρόταση των
ταξικών δυνάμεων για συνέχιση με νέα 24ωρη Πανελ-
λαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων με
προοπτική κλιμάκωσης.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, σε ανακοίνωση τους χαιρέτισαν τους ναυ-
τεργάτες όλων των ειδικοτήτων, για την μαζική,
μαχητική συμμετοχή τους στον απεργιακό αγώνα και
τους κάλεσαν να απομονώσουν τον εργοδοτικό –
κυβερνητικό συνδικαλισμό της ΠΝΟ. 

Ο Γ.Γ της ΠΝΟ Γ.Χαλάς και οι διοικήσεις των σωμα-
τείων που κυριαρχούν ο εργοδοτικός – κυβερνητικός
συνδικαλισμός με επικεφαλή τον πρόεδρο της ΠΕΠΕΝ
Ε.Τσικαλάκη, υποκρίνονται για τα οξυμμένα προβλή-
ματα των ναυτεργατών, ενώ στην πράξη, συνεχίζουν

όπως και με την σημερινή απόφαση τους, να οπλίζουν
την επιθετικότητα των εφοπλιστών και της κυβέρν-
ησης.

Την άλλη μέρα που οι δυνάμεις του εργοδοτικού –
κυβερνητικού συνδικαλισμού «έσπασαν» την απεργία,
ο Γ.Γ της ΠΝΟ και χωρίς απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής συμμετείχε σε συνάντηση του ναυτιλιακού
τμήματος στα πλαίσια του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας στη Γενεύη, προωθώντας τις θέσεις των
εφοπλιστών για τις ΣΣΕ, τις εργασιακές σχέσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και οι προκλητικές
δηλώσεις του υπουργού ναυτιλίας Κουρουμπλή στις
18 Απρίλη, που δήλωσε για αδικαιολόγητη απεργία
των ναυτεργατών, ότι έχει εγκρίνει το 2017 την δρο-

μολόγηση 180 πλοίων στο
εσωτερικό με σημαίες
άλλων χωρών, στην κα-
τεύθυνση του σχεδίου
υπουργικής απόφασης που
με βάση τον ευρωπαϊκό
κανονισμό 3577/1992 διε-
υρύνει την ανασφάλιστη
εργασία σε όλες τις κα-
τηγορίες πλοίων.

Εφοπλιστές – κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, στις κατευ-
θύνσεις της Ε.Ε, του  ΔΝΤ,
επιδιώκουν την κατάργηση
της υποχρεωτικής εφαρμο-
γής της κλαδικής ΣΣ

Εργασίας και της ασφάλισης στο δημόσιο ασφαλιστικό
φορέα ΝΑΤ – ΕΦΚΑ των ναυτεργατών, νέες μειώσεις-
των οργανικών συνθέσεων σε όλες τις κατηγορίες
καραβιών, υπονομεύοντας την ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, επιδείνωση του
ακτοπλοϊκού συγκοινωνιακού δικτύου σε βάρος των
ναυτεργατών, του εργαζόμενου λαού.

Κάλεσαν τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους,
να δυναμώσουμε την ταξική πάλη σε κάθε χώρο
δουλειάς, να κλιμακώσουμε τον αγώνα με την απε-
ργία για την 1η Μάη, μέρα της παγκόσμιας εργατικής
τάξης, επιθεωρούμε τις δυνάμεις μας, τιμάμε όλους
όσους έδωσαν την ζωή τους, για να έχουμε
δικαιώματα στη δουλειά και στη ζωή, για να ζήσουμε
σε ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, σε ένα κόσμο
χωρίς πολέμους, προσφυγιά.

Οργανωτική σύσκεψη για την Πανελλαδική
Απεργία στις 18 Απρίλη

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, στις 13 Απρίλη πραγματο-
ποίησαν οργανωτική σύσκεψη με αφορμή την 24ωρη
Πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων
με προοπτική κλιμάκωσης στις 18 Απρίλη.

48ωρη Πανελλαδική Απεργία Ναυτεργατών 18 – 20 Απρίλη 
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Στη σύσκεψη η εισήγηση έγινε από τον πρόεδρο της
ΠΕΜΕΝ, Θ.Ευαγγελάκη που ανέφερε:

«Η σημερινή σύσκεψη για την προετοιμασία της
24ωρης Πανελλαδικής απεργίας στις 18 Απρίλη σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων με προοπτική κλιμάκω-
σης, πραγματοποιείται σε συνθήκες έντασης πολε-
μικών επεμβάσεων στη Συρία από τις ΗΠΑ, Βρετανίας,
Γαλλίας κά.

Οι εξελίξεις επιβάλλουν την επαγρύπνηση και
ετοιμότητα του εργαζόμενου λαού, σήμερα με πρω-
τοβουλία του ΚΚΕ πραγματοποιούνται πικετοφορίες
ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στον Πειραιά
στις 18:00 στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Τα μονοπώλια, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, εκφρά-
ζουν τα συμφέροντά τους, γίνεται αναμέτρηση για
νέες αγορές, νέα πεδία κερδοφορίας, κατάκτηση πε-
ριοχών με πλουτοπαραγωγικές πηγές, πετρέλαιο,
φυσικό αέριο, τους ενεργειακούς αγωγούς και τους
δρόμους μεταφοράς
εμπορευμάτων, στρα-
τηγικά περάσματα και
άλλα.

Η όξυνση αυτών των
ανταγωνισμών και η
τεράστια συγκέντρωση
πολεμικών δυνάμεων
στην περιοχή φέρνουν
πιο κοντά τον κίνδυνο
ενός γενικευμένου
ιμπεριαλιστικού πολέ-
μου, με θύματα τους
λαούς, που θα
πληρώσουν με τη ζωή
και τον ξεριζωμό τους
αυτούς τους σχεδια-
σμούς.

Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ,
που έχει αναλάβει τον ρόλο του σημαιοφόρου των
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, έχει μετατρέψει τη
χώρα σε ορμητήριο των ιμπεριαλιστών, συμμετέχει σε
ΝΑΤΟικές στρατιωτικές ασκήσεις που συνιστούν
"πρόβα πολέμου".

Κορόιδευε τον λαό όταν έλεγε ότι «η Ελλάδα απο-
τελεί νησίδα σταθερότητας και ειρήνης», συσκο-
τίζοντας την πραγματικότητα ότι στη περιοχή μας
συγκρούονται παγκόσμιες και περιφερειακές δυνά-
μεις.

Η περιβόητη «γεωστρατηγική αναβάθμιση» που επι-
καλείται η κυβέρνηση δεν είναι στόχος μόνο της
Ελληνικής αστικής τάξης, αλλά και της Τουρκικής, γι’
αυτό οξύνονται οι αντιθέσεις μεταξύ τους με την πι-
θανότητα και πολεμικής εμπλοκής.

ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε, δεν ενδιαφέρονται για τα κυριαρχι-
κά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, τα οποία
αμφισβητεί η Τουρκία, αντίθετα ενδιαφέρονται για τα
δικά τους συμφέροντα που είναι πολύ ισχυρά σε Βαλ-
κάνια, Αιγαίο, Μαύρη θάλασσα, συνολικά στην Ανατο-
λική Μεσόγειο.

Οι ιμπεριαλιστές θέλουν να ξαναχαράξουν τα σύνο-

ρα με το αίμα των λαών γι αυτό καλλιεργούν τις εθνι-
κιστικές έχθρες ανάμεσα στους λαούς.

Στα Βαλκάνια έχουμε ζήσει την εμπειρία του αιμα-
τηρού και καταστροφικού διαμελισμού κρατών όπως
της Γιουγκοσλαβίας με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο,
την αλλαγή των συνόρων.

Τώρα, χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να μη χρησιμοποιηθεί η
Ελλάδα ως ορμητήριο των ιμπεριαλιστών. Να μην
παρασχεθεί καμία διευκόλυνση, σε έδαφος, νερό και
αέρα. Να κλείσει η βάση της Σούδας και να επιστρέ-
ψουν οι Έλληνες στρατιώτες από αποστολές εκτός
συνόρων.

Να δυναμώσουν η κοινή πάλη και αλληλεγγύη των
λαών ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και το
σύστημα που τον γεννά.

Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με την εργατική
τάξη άλλων χωρών, αντίθετα μας ενώνει το κοινό

συμφέρον της πάλης
ενάντια στην καπιταλιστι-
κή βαρβαρότητα που προ-
καλεί τις κρίσεις, τους
πολέμους, την μαζική
μετανάστευση, την φτώ-
χια, μας ενώνει το κοινό
συμφέρον για μια ζωή
χωρίς εκμεταλλευτές, ο
πλούτος που παράγεται να
είναι προς όφελος της
εργατικής – λαϊκής οικογέ-
νειας. 

Σε αυτές τις συνθήκες η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
στις κατευθύνσεις της Ε.Ε,
του ΔΝΤ, προετοιμάζει νέο

πακέτο  μέτρων με τα 88 προαπαιτούμενα της 4ης
αξιολόγησης, στα οποία περιλαμβάνεται η μονιμο-
ποίηση όλων των αντεργατικών μέτρων που έχουν
περάσει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή η διάλυση
των ΣΣΕ, η κατακόρυφη άνοδος κάθε είδους ευελιξίας,
η απελευθέρωση απολύσεων, το χτύπημα στο δικαίω-
μα της απεργίας κλπ, η παραπέρα «μεταρρύθμιση» -
τσεκούρι στα κοινωνικά επιδόματα, η «διεύρυνση της
φορολογικής βάσης» με την επιβολή επιπλέον φόρων
στη μικρή ακίνητη περιουσία κά

Ταυτόχρονα προετοιμάζει το επόμενο μνημόνιο, το
οποίο θα πλασαριστεί από τον Αύγουστο ως το
«εθνικό στρατηγικό σχέδιο». Ένα σχέδιο που έχει τη
σύμφωνη γνώμη των κομμάτων του κεφαλαίου.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να σπέρνει αυταπάτες και να
δημιουργεί κλίμα αναμονής ότι το 2018 είναι η χρονιά
κατά την οποία τελειώνουν τα προγράμματα στήριξης,
η ασφυκτική εποπτεία και ότι θα μεταβούμε στην
«επόμενη μέρα». Η «επόμενη μέρα» για την καπιταλι-
στική ανάπτυξη προδιαγράφεται πάνω στα συντρίμμια
των εργασιακών δικαιωμάτων, με την ένταση της
εκμετάλλευσης,  μείωση μισθών και δικαιωμάτων στη
δουλειά, σφαγιασμό κοινωνικών παροχών και συντά-
ξεων, τα πάντα να υποτάσσονται  στην πολιτική του
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Êκεφαλαίου, την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία
του.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται  το επαίσχυντο
σχέδιο υπουργικής απόφασης που ανέδειξαν τα σωμα-
τεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ,
ΠΕΣ/ΝΑΤ, με δελτίο τύπου – καταγγελία, στις 4
Απρίλη,  απαιτώντας  την άμεση απόσυρση του και να
συνεδρίαση η Ε.Ε της ΠΝΟ για λήψη απόφασης απερ-
γιακής κινητοποίησης. Η συνεδρίαση της Ε.Ε πραγμα-
τοποιήθηκε στις 5 Απρίλη και αποφάσισε την 24ωρη
Πανελλαδική απεργία στις 18 Απρίλη σε όλες τις κατ-
ηγορίες πλοίων με προοπτική κλιμάκωσης.

Το σχέδιο υπουργικής απόφαση επιχειρεί να επιβάλ-
λει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού
3577/1992 για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές, δίνον-
τας το δικαίωμα να δρομολογούνται πλοία μεταξύ
ελληνικών λιμανιών, ανεξαρτήτου εθνικότητας,
μειώνοντας ακόμα παραπέρα τις οργανικές συνθέσεις,
διεύρυνση της ανασφάλιστης εργασίας με ναυτεργά-
τες χωρίς ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλιση. Αποτελεί
συνέχεια του ν.4150/2013 και των υπουργικών απο-
φάσεων που έχουν αποδεκατίσει τις οργανικές συνθέ-
σεις στα επιβατηγά πλοία, με τους εφοπλιστές να τις
καθορίζουν και να τις επιβάλουν, υπονομεύοντας
ακόμα και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα.

Έρχεται να προστεθεί στα οξυμμένα προβλήματα
των ναυτεργατών, συνολικά των εργαζομένων στο
σύνολο των δικαιωμάτων τους από την αντιλαϊκή
πολιτική του κεφαλαίου.

Σε αντίθεση με το εφοπλιστικό κεφάλαιο που και την
περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, διατηρεί την πρωτο-
καθεδρία στην παγκόσμια ναυτιλία κατέχοντας περίπου
το 20% των πλοίων σε χωρητικότητα και το 50% στο
στόλο της ΕΕ, οι ναυτεργάτες βιώνουν το χτύπημα των
κλαδικών Σ.Σ. Εργασίας, εργασιακές σχέσεις λάστιχο,
εξοντωτικά  ωράρια δουλειάς, τσακισμένοι μισθοί,
απλήρωτη εργασία, χτύπημα του δικαιώματος στην απε-
ργία, ανασφάλεια, ανεργία, μειώσεις στις συντάξεις, στο
αφορολόγητο όριο, εργατικά ατυχήματα.

Από το 2010 δεν έχουν ανανεωθεί οι ΣΣ Εργασίας
για τα Ποντοπόρα και  τα Μεσογειακά Φ/Γ – Δ/Ξ αλλά
και για την Ακτοπλοΐα  τα Πορθμεία και τις άλλες κα-
τηγορίες καραβιών, οι μειώσεις των αποδοχών των
ναυτεργατών  είναι μεγάλες.

Ο υπουργός ναυτιλίας για άλλη μια φορά παραμονές
της απεργίας επιχείρησε να την υπονόμευση πραγμα-
τοποιώντας  στις 11 Απρίλη συνάντηση με την Ε.Ε της
ΠΝΟ. Τεράστιες οι ευθύνες της πλειοψηφίας της ΠΝΟ
συμμετέχοντας σε ατέρμονους «κοινωνικούς διαλόγο-
υς», οπλίζοντας την ένταση της επίθεσης εφοπλιστών
– κυβέρνησης.

Να θυμίσουμε αντίστοιχη συνάντηση παραμονή της
απεργίας στις 12 Γενάρη, με αποτέλεσμα να υπονο-
μευθεί η συνέχιση της απεργίας που πρότειναν τα
σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, με το
πρόσχημα όπως δήλωσε ο Γ.Γ της ΠΝΟ Γ. Χαλάς, ότι τα
μέτρα για το ασφαλιστικό που προετοιμάζονταν με
την εφαρμογή του νόμου λαιμητόμου 4387/2016 για

τους ναυτεργάτες είναι «το καλύτερο από τα χειρότε-
ρα που έχουμε μπροστά μας».

Ο υπουργός ναυτιλίας με την στάση του αποκάλυψε
για άλλη μια φορά την επιθετικότητα της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ συνέχεια των προκατόχων της, σε βάρος
των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, δεν δίστασε
προκλητικά να αναφέρει ότι το σχέδιο υπουργικής
απόφασης είναι για «το καλό μας, όπως και η λύση
στο συνταξιοδοτικό των ναυτικών η οποία έχει δρο-
μολογηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας».

Η λύση που αναφέρει ο υπουργός για το συνταξιο-
δοτικό είναι η ερμηνευτική εγκύκλιο που δόθηκε στις
16-2-2018 και καθορίζει παραπέρα δραματικές περι-
κοπές στις συντάξεις των ναυτεργατών με βάση τον
ν.4387/2016, καθώς και των ήδη συνταξιούχων με τον
επανυπολογισμό των καταβαλλόμενων συντάξεων.

Ο υπουργός δεν δίστασε να αναφέρει την προετοι-
μασία του «κοινωνικού αυτοματισμού» με πρόσχημα τα
αγροτικά προϊόντα της Κρήτης.

Σε δελτίο τύπου των σωματείων στις 12 Απρίλη ανα-
δείξαμε και καλέσαμε τους μικρομεσαίους αγρότες και
κτηνοτρόφους να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους
στον απεργιακό αγώνα των ναυτεργατών.

Να απομονώσουμε τον μηχανισμό των εφοπλιστών,
του κεφαλαίου, που στήνεται  από περιφερειάρχες και
δημάρχους του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ,  κατά
την προσφιλή τακτική τους, προετοιμάζοντας τον
«κοινωνικό αυτοματισμό», όπως έκανε με δήλωση του
και ο υπουργός ναυτιλίας, για να υπονομεύσουν την
απεργία.

Η αιτία που προκαλεί τα προβλήματα των αγροτών,
των ναυτεργατών, των εργαζομένων, των συντα-
ξιούχων είναι η πολιτική του κεφαλαίου, της Ε.Ε, του
ΔΝΤ, των ιμπεριαλιστικών ενώσεων, που συνεχίζει να
υπηρετεί  και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, καταδυνα-
στεύοντας το σύνολο των δικαιωμάτων μας, μας οδηγεί
στην όξυνση των ανταγωνισμών και τον πόλεμο.

Δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση ότι το βάρος της
οργάνωσης, προετοιμασίας και περιφρούρησης και
αυτής της απεργίας είναι στις πλάτες των ταξικών
δυνάμεων.

Στις εξορμήσεις, περιοδείες στα πλοία με την ανα-
κοίνωση που θα συνεχιστούν μέχρι την τελευταία
ώρα,  καλούμε τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτή-
των να πρωτοστατήσουν στην  οργάνωση, συμμετοχή
και περιφρούρηση της απεργίας στους καταπέλτες
των πλοίων, καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και
στις δυνάμεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδι-
καλισμού, να μην τολμήσουν να υπονομεύσουν  την
απεργία.

Η απεργία στις 18 Απρίλη εντάσσεται και στην προ-
ετοιμασία της απεργίας της 1η Μάη, οι ταξικές δυνά-
μεις τιμάμε τους αγώνες και τις θυσίες τους της εργα-
τικής τάξης των εργαζομένων, που καθόρισαν το 8
ώρες δουλειά, 8 ώρες μόρφωση, 8 ώρες ανάπαυση,
επιθεωρούμε τις δυνάμεις μας, καθορίζουμε στόχους
με ανάπτυξη της ταξικής πάλης, ενάντια στην πολιτι-
κή του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του.
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Μ
ε τη μαζική μαχητική συμμετοχή χιλιάδων
εργαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων,
αυτοαπασχολούμενων, νέων, στις απεργια-

κές συγκεντρώσεις των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, τιμήθη-
κε η εργατική Πρωτομαγιά.

Στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος, κλαδικά και
επιχειρησιακά Συνδικάτα, Επιτροπές Αγώνα, Λαϊκές
Επιτροπές και μαζικοί φορείς, Σύλλογοι Συντα-
ξιούχων, Φοιτητικοί και Σπουδαστικοί Σύλλογοι
συγκρότησαν μια μαζική συγκέντρωση. 

Η κεντρική ομιλία
εκ μέρους της Εκτε-
λεστικής Γραμμα-
τείας του ΠΑΜΕ έγινε
από τον Γ. Πέρρο
όπου ανέφερε μετα-
ξύ άλλων:

«Εκατόν τριάντα
δύο χρόνια μετά την
αιματοβαμμένη εξέ-
γερση στο Σικάγο,
συναντιόμαστε και
σήμερα για να τιμή-
σουμε τους ηρωικούς
αγώνες του εργατι-
κού κινήματος σε όλο
τον κόσμο αλλά και τη χώρα μας, να συνεχίσουμε τον
αδικαίωτο αγώνα των χιλιάδων νεκρών. Συναντιόμα-
στε για να επιβεβαιώσουμε για μια ακόμα φορά τον
όρκο μας ότι θα φτάσουμε τον αγώνα έως την τελική
νίκη των λαών. Έως τη μέρα που θα καταργηθεί η
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το σύστημα
που γεννά τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Τα διδάγματα από τη ματωμένη θυσία των εργατών
του Σικάγου βρίσκονται στο προσκήνιο, αποτελούν
φλόγα για κάθε εργάτη. Αποτελούν συμβολή στη
συνολική πείρα του εργατικού κινήματος πως τίποτα
δεν χαρίζεται. Η εργατική τάξη από την εμφάνισή της
μέχρι και σήμερα τίποτα δεν απέσπασε χωρίς το δικό
της αγώνα, χωρίς τη δική της οργάνωση, χωρίς τις
θυσίες χιλιάδων εργατών και εργατριών, χωρίς δια-
ρκή πάλη και μέτωπο απέναντι στην εξουσία των
αφεντικών.

Τον αγώνα για 8 ώρες δουλειάς, 8 ώρες ανάπαυ-
σης, 8 ώρες ελεύθερο κοινωνικό χρόνο, πριν από 132
χρόνια τον χαρακτήριζαν τρέλα. Την τρέλα του
8ωρου! Σήμερα, με το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης
της επιστήμης και της τεχνολογίας, με τον τεράστιο
πλούτο που παράγεται, μας ξαναγύρισαν ενάμιση

αιώνα πίσω! Να διεκδικούμε ξανά ελεύθερο χρόνο,
ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, ΣΣΕ, Κοινωνική 
Ασφάλιση!

Σήμερα, και μπροστά στη λυσσασμένη επίθεση του
κεφαλαίου και της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ απέναντι στο δικαίωμα στη δουλειά, στην απε-
ργία και τη συνδικαλιστική δράση, τα μηνύματα της

Πρωτομαγιάς αποτε-
λούν αγκάθι για τα
αφεντικά και το πολι-

τικό προσωπικό
τους.

Η εμπειρία
του προηγού-
μενου αιώνα
είναι φωτεινός
φάρος. Φανε-
ρώθηκαν όλες
οι αξίες και τα
χαρίσματα της
τάξης μας. Απο-
δείχθηκε πού
μπορεί να φτά-
σει όταν είναι
οργανωμένη,
αποφασισμένη,

όταν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να απελευθε-
ρωθεί από τα δεσμά της. Μπορεί να φτάσει να κατα-
κτήσει την εξουσία, να οργανώσει την κοινωνία, την
οικονομία προς όφελός της.

Γι' αυτό και οι καθημερινοί μικροί και μεγάλοι
αγώνες στους κλάδους και στους εργασιακούς χώρο-
υς είναι συμβολή στη συνολική υπόθεση της συγκέ-
ντρωσης δυνάμεων για την κατάργηση της εκμετάλ-
λευσης.

Κάθε εργαζόμενος καλής θέλησης αναγνωρίζει ότι
αν δεν υπήρχε το ΠΑΜΕ δεν θα κουνιόταν φύλλο!
Σήμερα αυτό δεν φτάνει, δεν συμβιβαζόμαστε με μια
κατάσταση αναγνώρισης, αλλά ταυτόχρονα μοιρολα-
τρίας και συμβιβασμού. Προχωράμε μπροστά!

Ο λαός δεν έχει τίποτα να κερδίσει περιμένοντας
καλύτερες μέρες από τα αφηγήματα της «μετα-
μνημονιακής εποχής» και τη «δίκαιη ανάπτυξη» που
του λέει η κυβέρνηση.

Οι λύσεις έρχονται από την οργανωμένη δράση,
πέρα και έξω από τον καπιταλιστικό μονόδρομο της
ΕΕ και των κυβερνήσεών της.

Η διέξοδος βρίσκεται στην οργάνωση και τον αγώνα
εναντίον της κυβέρνησης, του κεφαλαίου και των

Απεργία 1η ΜΑΗ 2018
«Ενάντια στην εκμετάλλευση και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο,

για την τελική νίκη των λαών»
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κομμάτων του, των νέων και παλιών αντεργατικών
μνημονίων, στην πάλη με προοπτική να κάνουν οι
εργαζόμενοι δικό τους τον πλούτο που παράγουν.

Η 1η Μάη μάς καλεί να μείνουμε ανυπότακτοι!
Ζήτω η 1η Μάη και η πάλη η ταξική!

Στον Πειραιά, εργάτες από τη Ναυπηγοεπισκευα-
στική Ζώνη και τα μηχανουργεία, τα εργοστάσια της
περιοχής και την COSCO, ναυτεργάτες που συμ-
μετείχαν καθολικά στην 24ωρη απεργία, εμποροϋ-
πάλληλοι, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στους δήμους
και στα νοσοκομεία, οικοδόμοι, και μαζί τους η νέα
βάρδια της εργατικής τάξης, γυναίκες, συνταξιούχοι,
αυτοαπασχολούμενοι, με τις σημαίες του αγώνα στα
χέρια και συγκρο-
τώντας μαζικά
μπλοκ, τίμησαν την
Πρωτομαγιά με μια
μεγάλη και μαχητική
απεργιακή διαδήλω-
ση.

Από τις 10 το πρωί
ήταν σε εξέλιξη και
οι προσυγκεντρώ-
σεις σωματείων και
Λαϊκών Επιτροπών
που είχαν οριστεί σε
κεντρικά σημεία της
πόλης, όπως το Εργατικό Κέντρο και ο σταθμός του
Ηλεκτρικού. Προσυγκέντρωση έγινε και στη Νίκαια,
την οποία κάλεσε η Λαϊκή Επιτροπή της περιοχής.

Οι προσυγκεντρώσεις κατευθύνθηκαν στην πλα-
τεία Καραϊσκάκη, όπου και πραγματοποιήθηκε η απε-
ργιακή συγκέντρωση, με κεντρικό ομιλητή τον Νίκο
Ξουράφη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά
και του Σωματείου Εργαζομένων στα εργοστάσια
Χημικής Βιομηχανίας και Ελαιουργοσαπωνοποιίας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του Σωμα-
τείου ΙΚΑ Πειραιά, Μιχάλης Χατζησταύρου, και ο
αναπληρωτής γγ της ΠΟΕΠΠ, Γιάννης Νιβορλής.

Με κυρίαρχα τα συνθήματα «Κόκκινη Πρωτομαγιά,
πρωτοπόρα εργατιά», «Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι
βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις», «Ταξικά τα
μέτρα, ταξική κι η πάλη, πάμε για ανατροπή και κοι-
νωνία άλλη», ακολούθησε πορεία στους δρόμους
γύρω από το κέντρο του Πειραιά, η οποία κατέληξε
στο μνημείο των 11 νεκρών της απεργίας της 23ης
Αυγούστου 1923. Εκεί διαβάστηκε το χρονικό της
απεργίας και έγινε κατάθεση στεφάνων.

Εκδήλωση των ναυτεργατικών σωματείων
για την 1η Μάη

Στις 26 Απρίλη τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ, πραγ-
ματοποίησαν εκδήλωση στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ για

την 1η Μάη, στη οποία υπήρχε έκθεση φωτογραφίας,
προβλήθηκε σχετικό video, διαβάστηκε η απολογία
του Σπάις, ενώ η ομιλία έγινε από τον πρόεδρο της
ΠΕΜΕΝ Θ.Ευαγγελάκη αναφέροντας:

«Το 1886, πριν 132 χρόνια, η εργατική τάξη των
ΗΠΑ υλοποιεί την απόφαση της νεοσύστατης τότε
Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Εργασίας, για απεργιακό
αγώνα την 1η Μάη διεκδικώντας, το 8 ώρες δουλειά,
8 μόρφωση, 8 ώρες ανάπαυση.

Το επίκεντρο του αγώνα αναδείχτηκε το Σικάγο με
90.000 διαδηλωτές στους δρόμους. Ήταν τόσο
μεγάλη και επιβλητική η κινητοποίηση των εργατών
του Σικάγου, που οι καπιταλιστές θεώρησαν πως
έπρεπε να ανακοπεί με όλα τα μέσα, μη διστάζοντας

να πραγματοποιή-
σουν ένα από τα πιο
επαίσχυντα εγκλή-
ματα τους σε βάρος
των εργατών. Πυρ-
οβόλησαν και εκτέ-
λεσαν 4 διαδηλω-
τές και τραυμάτισαν
αρκετούς άλλους.

Δύο χρόνια μετά
την αιματοβαμμένη
Πρωτομαγιά του
Σικάγου αποφασί-
στηκε και καθιε-

ρώθηκε στο Διεθνές Εργατικό Συνέδριο του Λον-
δίνου, μετά από πρόταση του Βέλγου αντιπροσώπου,
η 1η Μάη οργάνωση παγκόσμιας απεργίας.

Οι εργάτες του Σικάγου, της Θεσσαλονίκης του
1936, οι 200 εκτελεσθέντες αγωνιστές από τους
φασίστες Γερμανούς την 1η Μάη του 1944 στην Και-
σαριανή, οι χιλιάδες αγωνιστές μέχρι τις μέρες μας,
αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τα δικαιώματα της
τάξης τους, ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα
που ζούμε. 

Σε αυτούς τους αγώνες οι ναυτεργάτες ήταν στην
πρωτοπορία με την  Ναυτεργατική Ένωση Ελλάδας
και στην συνέχεια με την θρυλική Ομοσπονδία
Ελληνικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων (ΟΕΝΟ), που
μέσα στην φωτιά του Β' Παγκόσμιου Πολέμου,
κατέκτησε το 1943 την υπογραφή της πρώτης
Συλλογικής Σύμβασης (ν. 3276/1944) από την εξό-
ριστη κυβέρνηση του Καϊρου.

Η 1η Μάη είναι μέρα απεργίας της εργατικής τάξης,
των εργαζομένων, τιμάμε τους αγώνες και τις θυσίες
τους, επιθεωρούμε τις δυνάμεις μας, καθορίζουμε
στόχους με ανάπτυξη της ταξικής πάλης, ενάντια
στην πολιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων
του, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
μας.

132 χρόνια μετά και παρά τις μεγάλες εξελίξεις σε
επιστήμη, τεχνολογία με αποτέλεσμα να παράγεται
κοινωνικό προϊόν πολλαπλάσιο από αυτό που παρή-

Ê
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γαγε η εργατική τάξη τότε, σήμερα αυτό που βιώνει
η εργατική – λαϊκή οικογένεια  είναι η συντριβή των
δικαιωμάτων της, η ένταση των ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών με τις πολεμικές συγκρούσεις, η μαζι-
κή μετανάστευση, η φτώχια, η ανεργία. 

Προβλήματα που προκαλεί ο καπιταλιστικός τρό-
πος παραγωγής και έχει αποδειχτεί ιστορικά, ότι οι
καπιταλιστές δεν διστάζουν για τα κέρδη και τους
ανταγωνισμούς τους, να καταστρέφουν λαούς.

Οι εξελίξεις με την ένταση των ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών που εξελίσσεται στην ευρύτερη πε-
ριοχή της χώρας μας, οι πρόσφατες πολεμικές επεμ-
βάσεις στη Συρία από τις ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία κά.
επιβάλλουν την
ε π α γ ρ ύ π ν η σ η
και ετοιμότητα
του εργαζόμε-
νου λαού, σε
αντίθεση με την
κυβέρνηση και
τις άλλες αστικές
πολιτικές δυνά-
μεις, που καλλιε-
ργούν τον εφη-
συχασμό. 

Τα μονοπώλια,
οι ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις,
εκφράζουν τα
σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ά
τους, γίνεται αναμέτρηση για νέες αγορές, νέα πεδία
κερδοφορίας, κατάκτηση περιοχών με πλουτοπαρα-
γωγικές πηγές, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τους ενερ-
γειακούς αγωγούς και τους δρόμους μεταφοράς
εμπορευμάτων, στρατηγικά περάσματα και άλλα.

Η όξυνση αυτών των ανταγωνισμών και η τεράστια
συγκέντρωση πολεμικών δυνάμεων στην περιοχή,
φέρνουν πιο κοντά τον κίνδυνο ενός γενικευμένου
ιμπεριαλιστικού πολέμου, με θύματα τους λαούς,
που θα πληρώσουν με τη ζωή και τον ξεριζωμό τους
αυτούς τους σχεδιασμούς.

Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ,
που έχει αναλάβει τον ρόλο του σημαιοφόρου των
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, έχει μετατρέψει τη
χώρα σε ορμητήριο των ιμπεριαλιστών, συμμετέχει
σε ΝΑΤΟικές στρατιωτικές ασκήσεις που συνιστούν
"πρόβα πολέμου".

Τώρα, χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας, η κοινή
πάλη και αλληλεγγύη των λαών ενάντια στον ιμπε-
ριαλιστικό πόλεμο και το σύστημα που τον γεννά.

Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με την εργατική
τάξη άλλων χωρών, αντίθετα μας ενώνει το κοινό
συμφέρον της πάλης ενάντια στην καπιταλιστική
βαρβαρότητα, μας ενώνει το κοινό συμφέρον για μια
ζωή χωρίς εκμεταλλευτές, ο πλούτος που παράγεται
να είναι προς όφελος της εργατικής – λαϊκής οικογέ-

νειας. 
Μετά από 9 χρόνια καπιταλιστικής κρίσης και την

ολομέτωπη επίθεση που δεχτήκαμε στο σύνολο των
δικαιωμάτων μας για τα συμφέροντα των μονο-
πωλίων, τα κυβερνητικά επιτελεία ετοιμάζονται για
τη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία θα
είναι το ίδιο οδυνηρή για τα λαϊκά στρώματα.

Ετοιμάζεται νέο πακέτο  μέτρων με τα 88 προαπαι-
τούμενα της 4ης αξιολόγησης, στα οποία περιλαμβά-
νεται η μονιμοποίηση όλων των αντεργατικών μέτρων
που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή
η διάλυση των ΣΣΕ, η κατακόρυφη άνοδος κάθε είδο-
υς ευελιξίας, η απελευθέρωση απολύσεων, το

χτύπημα στο δικαίω-
μα της απεργίας
κλπ, η παραπέρα
«μεταρρύθμιση» -
τσεκούρι στα κοινω-
νικά επιδόματα, η
«διεύρυνση της φο-
ρολογικής βάσης» με
την επιβολή επι-
πλέον φόρων στη
μικρή ακίνητη πε-
ριουσία κά

Ταυτόχρονα η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ ενώ μιλάει για
έξοδο από τα
μνημόνια και για

«δίκαιη ανάπτυξη», προετοιμάζει το επόμενο μνημό-
νιο το οποίο θα πλασαριστεί από τον Αύγουστο ως το
«Εθνικό στρατηγικό σχέδιο», ένα σχέδιο που έχει τη
σύμφωνη γνώμη των κομμάτων του κεφαλαίου.

Κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να έχει αυταπάτες
για το ποιος θα είναι ο ωφελημένος από μια τέτοια
ανάπτυξη! Αυτή θα στηριχτεί στα συντρίμμια των
δικαιωμάτων μας, στην καλλιέργεια χαμηλών απαιτή-
σεων από τη μια και φρούδων ελπίδων από την άλλη
που θα μοιράζει απλόχερα η κυβέρνηση.

Αποδεικνύεται και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ,
ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτικό μίγμα με φιλολαϊ-
κή διαχείριση στον καπιταλισμό. 

Στο κλάδο των ναυτεργατών είναι χαρακτηριστικό
ότι και πριν την καπιταλιστική κρίση και κατά την
διάρκεια, το εφοπλιστικό κεφάλαιο συνεχίζει να δια-
τηρεί την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ναυτιλία
κατέχοντας περίπου το 20% των πλοίων σε χωρη-
τικότητα και το 50% στο στόλο της ΕΕ, ενώ οι ναυτε-
ργάτες βιώνουν το χτύπημα των κλαδικών Σ.Σ.
Εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, διεύρυνση
της ανασφάλιστης εργασίας με την εφαρμογή του
ν.2687/53 στη ποντοπόρο ναυτιλία, του Ε.Κ 3577/92
στα μεσογειακά – τουριστικά και την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ να επιδιώκει με το σχέδιο υπουργικής Ê
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απόφασης την επέκταση του Ε.Κ σε όλες τις κατηγο-
ρίες πλοίων.

Με νόμους και υπουργικές αποφάσεις μειώνονται
διαρκώς οι οργανικές συνθέσεις, εξοντωτικά  ωράρια
δουλειάς, οι επαγγελματικές ασθένειες και τα εργα-
τικά ατυχήματα να αυξάνονται και να μην καταγρά-
φονται υπονομεύοντας διαρκώς την ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής. Απλήρωτη εργασία, χτύπημα του
δικαιώματος στην απεργία, ανασφάλεια, ανεργία,
μειώσεις στις συντάξεις, φοροεπιδρομή στο εισόδ-
ημα. Αυτή η διαχρονική αντιλαϊκή πολιτική προκάλε-
σε τα ελλείμματα στο ΝΑΤ και στα άλλα ασφαλιστικά
ταμεία, με οδυνηρές συνέπειες στην κοινωνικοασφα-
λιστική προστασία των ναυτεργατών, των εργαζομέ-
νων.

Η 48ωρη απεργία των ναυτεργατών στις 18-20
Απρίλη, με την μαζική, μαχητική συμμετοχή τους,
αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη στις σκληρές ανα-
μετρήσεις που έχουμε μπροστά μας, κόντρα στη
πολιτική των εφοπλιστών, της κυβέρνησης και των
δυνάμεων του εργοδοτικού συνδικαλισμού, που δεν
δίστασαν να υπονομεύσουν την συνέχιση και σε
αυτόν τον απεργιακό αγώνα. 

Αυτές οι δυνάμεις υποκρίνονται για τα οξυμμένα
προβλήματα των ναυτεργατών, ενώ στην πράξη,
συνεχίζουν  να οπλίζουν την επιθετικότητα των
εφοπλιστών και της κυβέρνησης.

Αυτή την τακτική ακολουθούν συνολικά στο εργα-
τικό συνδικαλιστικό κίνημα οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ,
ΔΑΚΕ, ΜΕΤΑ, ΛΑΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ κά,  υπερασπιστές του
«κοινωνικού εταιρισμού», ότι το καλό του κεφαλαίου
είναι και καλό για τον εργάτη.

Οι ηγεσίες της ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ αφού συμφώνησαν με
το ΣΕΒ το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, δηλαδή τις απαιτή-
σεις της εργοδοσίας για τα επόμενα χρόνια,
συμφώνησαν να διατηρηθεί ο κατώτερος μισθός των
586 ευρώ και των 511 για τους νέους. 

Αυτές οι ηγεσίες μαζί με άλλους φορείς συγκρό-
τησαν «κοινωνική συμμαχία» στα συμφέροντα του
κεφαλαίου, της κυβέρνησης, είναι αυτοί που δεν
έκαναν τίποτα όταν η κυβέρνηση χτυπούσε το απερ-

γιακό δικαίωμα, όταν ψήφιζε τα 100 προαπαιτούμενα
της 3ης αξιολόγησης, τη φοροληστεία, την απελευ-
θέρωση των πλειστηριασμών και για χρέη προς το
δημόσιο. Είναι οι ίδιοι που έχουν γίνει οι μόνιμοι κλα-
καδόροι της κυβέρνησης στα σιδερόφραχτα «ανα-
πτυξιακά» συνέδρια - φιέστες που συνδιοργανώνουν
σε όλη τη χώρα.

Είναι οι ίδιοι που επικαλούνται την «ενότητα», ότι
είναι «ανεξάρτητοι», «ανένταχτοι», «ακομμάτιστοι»,
εχθρεύονται την ανάπτυξη της ταξικής πάλης, υπο-
νομεύουν την προετοιμασία και την οργάνωση των
αγώνων.

Η ενότητα στο εργατικό κίνημα δεν μπορεί να οικο-
δομηθεί με τις δυνάμεις του κυβερνητικού – εργοδο-
τικού συνδικαλισμού, του οπορτουνισμού, αυτές τις
δυνάμεις της υποταγής και της συνδιαλλαγής με  την
πολιτική του κεφαλαίου, της Ε.Ε.

Η ενότητα οικοδομείται με βάση τα συμφέροντα
της εργατικής τάξης, των εργαζομένων, των λαϊκών
στρωμάτων σε  κατεύθυνση σύγκρουσης με τους
εκμεταλλευτές τους, την πολιτική της ανταγωνι-
στικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι
που βιώνουν τις σκληρές συνέπειες της αντιλαϊκής
πολιτικής, επιβάλλεται να δυναμώσουν το ταξικό
τους κριτήριο, κόντρα στις πολιτικές και συνδικαλι-
στικές δυνάμεις του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

132 χρόνια μετά από την ματωμένη εργατική
πρωτομαγιά του Σικάγο και των άλλων αγώνων της
εργατικής τάξης, η μεγαλύτερη τιμή στους συντρό-
φους μας που έπεσαν στην ανειρήνευτη πάλη των
τάξεων για δικαιώματα, για κοινωνική απελευθέρω-
ση, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης, ενάντια
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, είναι η συνέχιση του
ταξικού αγώνα, στον ίδιο χαραγμένο δρόμο για την
τελική νίκη των λαών.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
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«Μπροστά οι δικές μας ανάγκες!». Με αυτό το απο-
φασιστικό σύνθημα, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι,
απεργοί από μια σειρά κλάδους και χώρους δουλειάς,
άνεργοι, συνταξιούχοι, μαζί με αυτοαπασχολούμενο-
υς, μικρομεσαίους αγρότες, νέους, έδωσαν μαχητικό
«παρών» την Τετάρτη 30 Μάη στις απεργιακές συγκε-
ντρώσεις που διοργάνωσαν σε πάνω από 65 πόλεις
σε όλη τη χώρα τα Εργατικά Κέντρα, οι Ομοσπονδίες
και τα Συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.

Δεκάδες χιλιάδες απεργοί και διαδηλωτές έδωσαν
έμπρακτη απάντηση στην
εντεινόμενη επίθεση του
κεφαλαίου και της
κυβέρνησης, στα αντιλαϊκά
«αναπτυξιακά σχέδια» για
την κλιμάκωση αυτής της
επίθεσης στη φάση της
ανάκαμψης της καπιταλι-
στικής κερδοφορίας. Έδω-
σαν ταυτόχρονα απάντηση
στα περί «δίκαιης ανά-
πτυξης» και τα άλλα πα-
ραμύθια που συνοδεύουν
την προσπάθεια όλων των
αστικών επιτελείων να εγκλωβίσουν τους εργαζόμε-
νους και το λαό πίσω από τους αντιλαϊκούς «εθνικούς
στόχους» των μονοπωλίων.

Από την άλλη, η «γύμνια» που παρουσίασε ξανά ο
εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, με
άμαζες συνάξεις κατά βάση ορισμένων εργατοπατέ-
ρων, παρά τα «ταρατατζούμ» που συνόδευσαν τη
«συμμαχία» που έστησαν οι ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της
ΑΔΕΔΥ με τις ηγεσίες σε ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Επιμελητήρια,
με αιτήματα κομμένα και ραμμένα στις αξιώσεις των
μονοπωλίων.

Στην Αθήνα
Κεντρικός ομιλητής στην απεργιακή συγκέντρωση

στην Ομόνοια, ήταν ο Γ.Τασιούλαςμέλος της Εκτελε-
στικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Οικοδόμων, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Είμαστε εδώ γιατί ξέρουμε καλά ότι τις λύσεις που
έχουμε ανάγκη δεν θα μας τις προσφέρει καμιά
κυβέρνηση που δεν προλαβαίνει να φέρνει τον έναν
αντεργατικό νόμο πίσω από τον άλλον. Κανένας βιο-
μήχανος, κανένας μεγαλοεπιχειρηματίας, κανένας
εφοπλιστής, που δεν φημίζονται για «ανοιχτοχέ-
ρηδες». Όλοι αυτοί παίρνουν από τους εργαζόμενους,
δεν δίνουν. Κι αν δώσουν λίγα ψίχουλα, φροντίζουν
στο τέλος ο λογαριασμός να είναι υπέρ τους. Το κυβε-
ρνητικό παραμύθι για «δίκαιη» ανάπτυξη, για «τέλος

των μνημονίων», για «επιστροφή στην κανονικότητα»,
δεν μπορεί να κοροϊδέψει ούτε μικρό παιδί. Τι σόι
«δίκαιη» ανάπτυξη είναι αυτή, με εκατοντάδες αντερ-
γατικούς νόμους σε πλήρη ισχύ και μόνιμους, για πολ-
λές επόμενες δεκαετίες; Τι σόι «δίκαιη» ανάπτυξη είναι
αυτή, που συνοδεύεται με ιδιωτικοποιήσεις λιμανιών,
αεροδρομίων, λιγνιτικών μονάδων; Για ποια «κανο-
νικότητα» και ποια «επιστροφή» μάς λένε; Θα ανα-
πληρωθούν οι απώλειες που είχαμε; Θα επανέλθουν οι
συντάξεις, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης; Θα απαλ-

λαγούμε από τον ΕΝΦΙΑ και
τη φοροληστεία; Θα αυξη-
θεί το αφορολόγητο το δικό
μας, ή μήπως θα πολλαπλα-
σιαστούν τα προνόμια και οι
ελαφρύνσεις στο κεφάλαιο,
που και σήμερα έχει τόσες
που γεμίζουν δέκα βιβλία;
Μήπως τα πρωτογενή πλεο-
νάσματα, που βάζει στόχο η
κυβέρνηση, θα προκύψουν
από τη φορολογία στους
βιομήχανους και στις μεγά-
λες επιχειρήσεις; Όχι βέ-

βαια! Από το λαό θα τα ξαναρπάξουν για να χρηματο-
δοτήσουν την ανάπτυξή τους. Μήπως θα γλιτώσει, με
την «κανονικότητα» που υπόσχονται, κανένα σπίτι
εργαζόμενου από τα νύχια των τραπεζών; Μα αφού
απελευθερώθηκαν οι πλειστηριασμοί τώρα το Μάη!
Αυτή η ανάπτυξη είναι δίκαιη μόνο για τα αφεντικά.
Εμείς οι εργάτες, τα λαϊκά στρώματα, χρειαζόμαστε
την ανάπτυξη που θα βάλει στο επίκεντρο τις δικές
μας ανάγκες. Υπάρχουν οι δυνατότητες ώστε οι οικο-
γένειές μας να ζήσουν καλύτερα, να καλύπτουν τις
ανάγκες τους, να περάσει η ζωή μας σε πραγματικά
ανώτερο επίπεδο. Από τα χέρια μας περνάει όλος ο
πλούτος, με τη δουλειά μας χτίζουμε μεγαθήρια, γέ-
φυρες, εργοστάσια, παράγουμε ότι βλέπει το μάτι του
ανθρώπου, και είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε στη
φτώχεια και την ανέχεια. Δεν συμβιβαζόμαστε με το
παρόν και το μέλλον που σχεδιάζουν για εμάς κυβε-
ρνήσεις, κόμματα και δυνάμεις του κεφαλαίου. Θα
παλέψουμε μέχρι τέλους. Αυτό είναι το σίγουρο. Αυτό
είναι το ελπιδοφόρο.

Στον Πειραιά
Η απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην

πύλη του ΣΕΜΠΟ, με την έμπρακτη αλληλεγγύη στον
απεργιακό αγώνα τωνλιμενεργατών που δουλεύουν
στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της COSCO.

ΑΠΕΡΓΙΑ 30 ΜΑΗ
Συνεχίζουμε τον αγώνα βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες
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Την κεντρική ομιλία έκανε ο Γιώργος Καλαμαράς,
από το ΔΣ του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιω-
τικών Υπαλλήλων, ο οποίος επισήμανε ότι με αυτήν τη
μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση και
τα αιτήματά τους οι εργαζόμενοι του ΣΕΜΠΟ και όλου
του Πειραιά στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρ-
νηση αλλά και τον κυβερνητικό - εργοδοτικό συνδικα-
λισμό της ΓΣΕΕ, των ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΜΕΤΑ, που ως υπο-
νομευτές των εργατικών αγώνων και διεκδικήσεων,
όπως έκαναν στη διάρκεια της κρίσης, έτσι και τώρα
επιδιώκουν «να μετατρέψουν τις αξιώσεις του κεφα-
λαίου σε αιτήματα των εργαζομένων».

Στην απεργιακή συγκέντρωση μίλησε και ο πρόεδρ-
ος του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ των εργαζομένων στο
ΣΕΜΠΟ, Μάρκος Μπεκρής, αναφέροντας τις συνθήκες
δουλειάς, που επιβεβαιώνουν ότι «δίκαιη ανάπτυξη»
για τους εργαζόμενους δεν μπορεί να υπάρξει. Ανα-
φέρθηκε στις ατομικές συμβάσεις με τις οποίες δου-
λεύουν πάνω από 1.200 εργαζόμενοι, στους χα-
μηλούς μισθούς, στην εκ περιτροπής εργασία, στα
ελλιπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, στα εργατικά
«ατυχήματα» και τις επαγγελματικές ασθένειες.

Η Ανακοίνωση – Κάλεσμα προς τους
ναυτεργάτες από τα σωματεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ 

για την απεργία στις 30 Μάη
Στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 30

Μάη σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, μαζί με τους
εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους,
τους αυτοαπασχολούμενους, αγωνιζόμαστε ενάντια
στην πολιτική του κεφαλαίου, της Ε.Ε, του ΔΝΤ, της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ,  των πολιτικών και συνδι-
καλιστικών δυνάμεων που την υπηρετούν, διεκδι-
κούμε:

• Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις
κοινωνικές παροχές.

• Κατάργηση όλων των αντεργατικών - αντιλαϊκών
νόμων και των 3 μνημονίων.

• Επαναφορά, υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ, κανένας
κάτω από τα 751 ευρώ.

•Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, με Συλλογι-
κή Σύμβαση, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, κοινωνική 

ασφάλιση, προστασία στη δουλειά, με οργανικές
συνθέσεις να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανά-
γκες.

• Κατάργηση του νόμου λαιμητόμου 4387/2016
(φορολογικό – ασφαλιστικό).

•Kανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Απαγόρευση
πλειστηριασμών για την εργατική - λαϊκή οικογένεια.

• Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φο-
ροληστείας, να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο.

Η «δίκαιη ανάπτυξη» που επικαλείται η κυβέρνηση
και η «κοινωνική συμμαχία»  που συγκρότησαν από κοι-
νού εργοδοτικές ενώσεις με τις ηγεσίες των ΓΣΕΕ,
ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, κά, έχουν ένα κοινό στόχο, να
υποκύψουμε στην αυταπάτη ότι το «καλό του κεφα-
λαίου, είναι καλό και για τον εργάτη». Η καπιταλιστική
ανάπτυξη με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
κερδοφορίας του κεφαλαίου, οικοδομείται πάνω στα
συντρίμμια των δικαιωμάτων μας, για να επικρατή-
σουν σε κάθε χώρο δουλειάς συνθήκες γαλέρας, με
εργαζόμενους χωρίς ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση, συνδι-
καλιστικά δικαιώματα.

Για τους ανταγωνισμούς και τα κέρδη των μονο-
πωλίων οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις δεν δίστασαν και
συνεχίζουν να δολοφονούν λαούς, οι εξελίξεις στις
γύρω περιοχές και στον κίνδυνο γενικευμένου ιμπε-
ριαλιστικού πολέμου επιβάλουν την επαγρύπνηση
του εργαζόμενου λαού, να καταδικαστούν οι ενέργει-
ες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, που έχει μετατρέψει
την Ελλάδα σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο πολέμου.

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο με τις μέχρι σήμερα κυβε-
ρνήσεις, έχουν στο στόχαστρό τους, την κατάργηση
της υποχρεωτικής εφαρμογής της κλαδικής ΣΣ
Εργασίας και της ασφάλισης στο δημόσιο ασφαλιστικό
φορέα ΝΑΤ – ΕΦΚΑ, την διεύρυνση της ανασφάλιστης
εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, να καθο-
ρίζουν τις οργανικές συνθέσεις  με κριτήριο την αντα-
γωνιστικότητα υπονομεύοντας ακόμα την ασφάλεια
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, την επιδείνωση
του ακτοπλοϊκού συγκοινωνιακού δικτύου σε βάρος
των ναυτεργατών, του εργαζόμενου λαού.

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους,
να συμβάλουν στην οργάνωση και επιτυχία του απε-
ργιακού αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς, απομονώνο-
υμε τις δυνάμεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού
συνδικαλισμού, δυναμώνουμε την ταξική πάλη, υπε-
ρασπιζόμαστε τις σύγχρονες ανάγκες μας.
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Χ
ιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν στα
συλλαλητήρια που πραγματοποίησαν στις
20 Μάρτη Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα

και Συνδικάτα ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα
του ΠΑΜΕ, για την ενίσχυση της μάχης για τις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε μαζική
συγκέντρωση στην Ομόνοια και πορεία μέχρι τη
Βουλή, με τη συμμετοχή σωματείων, Ομοσπον-
διών, εργαζομένων από διαφορετικούς κλάδους
και χώρους δουλειάς.

«Συμβάσεις κλαδικές - αυξήσεις των μισθών,
είναι η απαίτηση των εργατών», διαδήλωσαν με
τα πανό και τις πικέ-
τες των σωματείων
τους οι εργαζόμε-
νοι. «Εργάτη μη
μειώνεις τις απαιτή-
σεις, στους ταξικούς
αγώνες για νέες
κατακτήσεις», ήταν
το κάλεσμα που
απηύθυναν στους
συναδέλφους τους,
ενόψει της συνέχειας και κλιμάκωσης της μάχης
για τις Συμβάσεις.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν με τα δικά τους
μπλοκ φοιτητικοί σύλλογοι και Επιτροπές Αγώνα
που συσπειρώνονται στο Μέτωπο Αγώνα Σπου-
δαστών, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων
Αθήνας (ΟΒΣΑ) και η Ομοσπονδία Γυναικών
Ελλάδας (ΟΓΕ).

Οι ομιλίες στη συγκέντρωση στην Ομόνοια έγι-
ναν από εκπροσώπους κλάδων που πραγματο-
ποίησαν και πραγματοποιούν αυτές τις μέρες
απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις για τις
Συλλογικές Συμβάσεις. Συγκεκριμένα, μίλησαν ο
Γιάννης Αναγνώστου, γραμματέας του Συνδικά-
του Οικοδόμων Αθήνας, ο Δημήτρης Αντωνιά-
δης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, και ο Μανώλης
Καραντούσας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών.

Δυναμικό συλλαλητήριο στον Πειραιά

Πλήθος εργαζομένων με κεντρικό σύνθημα
«Αγώνας για τους μισθούς μας, τα δικαιώματά
μας! Κανένας εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ!»
συμμετείχε στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στον
Πειραιά.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν με αποφάσεις
τους σωματεία του Πειραιά, τα οποία το προη-
γούμενο διάστημα πραγματοποίησαν συνε-
λεύσεις και συσκέψεις για την οργάνωση της
πάλης. Ανάμεσά τους τα Συνδικάτα Επισιτισμού -
Τουρισμού και Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών

Υπαλλήλων Πει-
ραιά, όπου ήδη έχει
αναπτυχθεί δράση
για την υπογραφή
ΣΣΕ, το Συνδικάτο
Οικοδόμων, λίγες
μέρες μετά την
απεργία του κλά-
δου, όπου στον Πει-
ραιά νέκρωσε κάθε
εργοτάξιο.

Το συλλαλητήριο είχε αφετηρία την πλατεία
Καραϊσκάκη στο λιμάνι του Πειραιά. Η συγκέντρω-
ση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Ακη
Αντωνίου, πρόεδρο του παραρτήματος Πειραιά
του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυ-
πηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας. Στο χαιρετι-
σμό του στάθηκε στη δράση του σωματείου λίγο
καιρό μετά την υπογραφή νέας Συλλογικής
Σύμβασης με την εργοδοτική ένωση, έπειτα από
την πίεση που άσκησαν οι εργαζόμενοι με
πολύμηνους και πολύμορφους αγώνες. Ο
αγώνας συνεχίζεται, πλέον οι εργαζόμενοι
παλεύουν για την εφαρμογή της.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Νίκος
Ξουράφης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου
Πειραιά, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Με
τα σημερινά συλλαλητήρια, σε δεκάδες πόλεις
της χώρας Ομοσπονδίες, Συνδικάτα, Εργατικά

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ – ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
20 Μάρτη 2018

Μαζικό αγωνιστικό βήμα στη μάχη για τις Συλλογικές Συμβάσεις
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Κέντρα, δίνουμε συνέχεια στις απεργιακές και
άλλες κινητοποιήσεις με αιτήματα: Υπογραφή
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις
στους μισθούς, επαναφορά της Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, κανένας εργαζό-
μενος κάτω από 751 ευρώ, κατάργηση όλων των
αντεργατικών νόμων που υπονομεύουν τις
Συλλογικές Συμβάσεις. Δυναμώνουμε τον αγώνα
για μισθούς, εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα κόντρα στις επιδιώξεις της κυβέρνη-
σης και των επιχειρημα-
τικών ομίλων. Κόντρα στη
γραμμή του συμβιβασμού
με τα συμφέροντα της
εργοδοσίας, που υπηρε-
τεί ο εργοδοτικός - κυβε-
ρνητικός συνδικαλισμός.

Καταγγέλλουμε την
ηγεσία της ΓΣΕΕ, η οποία
συνάντησε κρυφά τις
εργοδοτικές οργανώσεις,
για να επικυρώσουν για ακόμα μια φορά το
αίσχος των 586 και 511 ευρώ που έχει νομοθε-
τηθεί από κυβέρνηση και εργοδότες. Η πλειο-
ψηφία της ΓΣΕΕ, τάχα για να διαφυλάξει το θεσμό
της ΕΓΣΣΕ, προσυπογράφει για άλλη μια φορά την
πιο βάρβαρη αντεργατική νομοθεσία που τσακίζει
τις Συλλογικές Συμβάσεις, τους μισθούς και τα
δικαιώματα των εργαζομένων.

Να ενισχύσουμε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ που
δίνουν τη μάχη για την υπογραφή κλαδικών
συμβάσεων με αυξήσεις για την επαναφορά της
ΕΓΣΣΕ για να μην είναι κανείς κάτω από τα 751
ευρώ. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ δίνουμε τη μάχη με
συνέπεια και κόντρα σε όλα τα εμπόδια και τις
δυσκολίες, τη μάχη για ένα ρωμαλέο, μαζικό,
αγωνιστικό εργατικό κίνημα που θα παλεύει απέ-

ναντι σε εργοδοσία και κυβέρνηση και θα διεκδι-
κεί με κριτήριο τα συμφέροντα και τις ανάγκες
των εργαζομένων.

Το ΠΑΜΕ σε κάθε κλάδο και συνολικά αποτελεί
χώρο ταξικής συσπείρωσης σωματείων, συνδικα-
λιστών, Επιτροπών Αγώνα, που παλεύουν συντο-
νισμένα, πανελλαδικά, με όρους μαζικού κινήμα-
τος, με πλαίσιο στόχων πάλης που εκφράζει τα
συμφέροντα της εργατικής τάξης και συγκρούε-
ται με τη στρατηγική του κεφαλαίου, στη συνολι-

κή αντιλαϊκή πολιτική που
εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση και οι κυβερνήσεις
του κεφαλαίου. Συνενώνει
ιδιωτικούς, δημόσιους, άνε-
ργους, συνταξιούχους κ.λπ.
Δεν περιμένει τη ΓΣΕΕ ή την
ΑΔΕΔΥ για να δράσει. Κα-
θημερινά προσπαθεί να
αναπτύσσει πολύμορφη
πάλη μέσα από τα σωματεία

που συσπειρώνονται σε αυτό. Σε αυτήν την
κατεύθυνση καλούμε όλους τους εργαζόμενους
να συστρατευτούμε».

Μετά την συγκέντρωση ακολούθησε μαχητική
πορεία μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, εκεί όπου οι
διαδηλωτές απομάκρυναν τους σιδερένιους
φράκτες που έχουν τοποθετηθεί από την COSCO
ανάμεσα από τις πύλες Ε2 και Ε4, με σκοπό
ουσιαστικά να γίνει απροσπέλαστο το λιμάνι,
γεγονός που κατήγγειλαν οι διαδηλωτές.

Μπροστά στην διαδήλωση ξεχώριζαν τα πανό
των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ,
«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και ΠΕΣ/ΝΑΤ,
ενώ ακολουθούσαν τα υπόλοιπα συνδικάτα,
σωματεία, καθώς και οι Λαϊκές Επιτροπές από τις
γειτονιές του Πειραιά.

ÖùôåéíÞ ÁèáíÜóéïõ Óôáìáôïðïýëïõ
Ðáéäïøõ÷ßáôñïò 

ËáæáñÜêç 55, Ô.Ê. 166 74 ÃëõöÜäá
Ôçë.: 210 8980638, 6974 373 749 
e-mail: foteini.ath.stamatopoulou@gmail.com

Ê



ÅÍÙÓÇ  g ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2018 21

Απαράδεκτη δικαστική απόφαση σε βάρος 
5 εργαζομένων - απεργών της 

«Χαλυβουργίας Ελλάδος»

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, σε δελτίο τύπου – καταγγελία
στις 7 Μάρτη καταδίκασαν την απαράδεκτη απόφα-
ση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθήνας,
που επέβαλε ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστο-
λή ενάντια στους 5 εργαζόμενους – απεργούς της
«Χαλυβουργίας Ελλάδος».

Οι 5 εργαζόμενοι συμμετείχαν με άλλους συνα-
δέλφους τους στον μεγαλειώδη 9 μηνών απεργιακό
αγώνα με την έμπρακτη αλληλεγγύη από άλλους
κλάδους εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενους,
φτωχούς αγρότες, φορείς, φοιτητές και αποτελεί
πολύτιμη παρακαταθήκη για το εργατικό κίνημα.

Η δικαστική απόφαση είναι στις κατευθύνσεις
κεφαλαίου, κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων,
για να εντείνουν τον αυταρχισμό και την καταστολή
σε βάρος των εργαζομένων που αγωνίζονται για
την υπεράσπιση των  δικαιωμάτων τους, ενάντια
στα εργασιακά γκέτο της καπιταλιστικής βαρβαρό-
τητας.

Το δίκιο της εργατικής τάξης δεν θα κριθεί στις
αίθουσες των δικαστηρίων αλλά στους χώρους
δουλειάς, δυναμώνοντας με οργάνωση και αγώνα
την ταξική πάλη, ενάντια στην πολιτική της αντα-
γωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Για τον πρόωρο θάνατο του Σ. Λίτσα 
προέδρου του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, στις 26 Μάρτη εξέ-

φρασαν τα θερμά συλλυπητήρια για τον πρόωρο
θάνατο του Σταύρο Λίτσα, στην οικογένεια του και
στην συντρόφισσα του Λώρα.  

Ο Σταύρος Λίτσας από νεαρή ηλικία γαλουχήθηκε
στα ιδανικά της εργατικής τάξης και στο καμίνι της
ταξικής πάλης, ήταν πρόεδρος του συνδικάτου
Οικοδόμων Αθήνας, μέλος της διοίκησης της Ομο-
σπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και μέλος της γραμ-
ματείας Αττικής του ΠΑΜΕ.

Μπροστάρης σε κάθε αγώνα του κλάδου και
συνολικά των εργαζομένων, μαχητής, υπερασπι-
στής των συμφερόντων των εργατών. 

Τον θυμόμαστε στους καταπέλτες των πλοίων
στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών,
θα τον θυμόμαστε πάντα στις μεγάλες μάχες της
τάξης μας, ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου και
των εκπροσώπων του, που θέλουν να μετατρέψουν
σε εργασιακά κάτεργα κάθε χώρο δουλειάς. 

Καταδίκη της ιμπεριαλιστικής επίθεσης ΗΠΑ,
Μ.Βρετανίας, Γαλλίας, ενάντια στη Συρία 

Στις 14 Απρίλη σε δελτίο τύπου – καταγγελία τα
Δ.Σ. των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, καταδίκασαν την
επίθεση  των ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας, Γαλλίας, με τη
στήριξη και άλλων κρατών του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε ενά-
ντια στη Συρία,  με χαλκευμένα στοιχεία και
προσχήματα, για τον έλεγχο νέων αγορών, πλουτο-
παραγωγικών πηγών - και ενεργειακών δρόμων,
ματώνοντας για μια ακόμα φορά τους λαούς.

Η ένταση της επιθετικότητας  ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας,
Γαλλίας  και η τεράστια συγκέντρωση αντιμαχόμε-
νων πολεμικών δυνάμεων στη περιοχή, αυξάνουν
τους κινδύνους ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού
πολέμου με οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς.

Μεγάλες ευθύνες  έχει η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/
ΑΝΕΛ γιατί συνεχίζει την πολιτική των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, μπλέκει
τη χώρα  στους  ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς ως
σημαιοφόρος του ΝΑΤΟ στην περιοχή, διεκδικώντας
μερίδιο  από τη μοιρασιά της λείας, για λογαριασμό
το ελληνικού κεφαλαίου.  

Οι ναυτεργάτες μέσα από τα συνδικάτα και τα
καράβια δυναμώνουμε τη κοινή πάλη και την

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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αλληλεγγύη των λαών, ενάντια στον ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο και το  σάπιο εκμεταλλευτικό
σύστημα που τον γεννά, απαιτώντας:
√ Καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμ-

βάσεις και πολέμους. Καμία εμπλοκή στα σφαγεία
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
√ Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκα-

ταστάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ από  το Αιγαίο και τα
Βαλκάνια.
√ Πάλη ενάντια στην αλλαγή συνόρων.
√ Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες, διεκδικούμε

δαπάνες για κάλυψη των αναγκών της εργατικής,
λαϊκής οικογένειας.
√ Αγώνας τώρα ενάντια στον εθνικισμό, το

ρατσισμό, το σωβινισμό.
√ Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, στους μετα-

νάστες, αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς.

Οργανωμένη τρομοκρατική επίθεση σε βάρος
σπουδαστών, εργαζομένων 

Οργανωμένη τρομοκρατική επίθεση εξαπέλυσαν
στις 16 Απρίλη οι δυνάμεις καταστολής των ΜΑΤ σε
βάρος χιλιάδων μαθητών, σπουδαστών, εργαζομέ-
νων, στη διαδήλωση ενάντια στον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο στη Συρία, που πραγματοποιούν ΝΑΤΟ –
ΗΠΑ – ΕΕ και τη συμμετοχή της Ελλάδας στο αιμα-
τοκύλισμα των λαών.

Στις 17 Απρίλη τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ
– ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ, σε δελτίο
τύπου κατήγγειλαν αυτήν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ που έχει ευθύνη για την όλο και μεγαλύτερη
εμπλοκή της χώρας στο μακελειό που συντελείται
και την άμεση ευθύνη για τον τραυματισμό των
διαδηλωτών, που κατέληξαν στο νοσοκομείο, αλλά
και για την παραπομπή σε δίκη, δύο διαδηλωτών,
με βαριές και αστήρικτες κατηγορίες. 

Η κυβέρνηση για λογαριασμό και του ελληνικού
κεφαλαίου, που προσπαθεί να συμμετέχει στο
μοίρασμα της λείας ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου,
ολισθαίνει στην πρακτική της ωμής βίας, ενάντια σε

κάθε φωνή που αντιστέκεται στο έγκλημα που στή-
νουν οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, με απρόβλεπτες
συνέπειες για τους λαούς.

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

Κάλεσαν τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους,
τους νέους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους να
στείλουν ηχηρό μήνυμα ενάντια στην καταστολή
και την τρομοκρατία, να εκφραστεί έμπρακτα η
συμπαράστασή στους διαδηλωτές.

Επιχείρηση συγκάλυψης της έκρηξη που
σημειώθηκε στο  Ε/Γ- Ο/Γ πλοίο 

«CHAMPION JET 2»

Διαδοχικές καταγγελίες των σωματείων ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, με αφορμή την έκρηξη
που σημειώθηκε στις 2 Μάη στο αριστερό μηχανο-
στάσιο του Ε/Γ-Ο/Γ «CHAMPION JET 2» της ναυτι-
λιακής εταιρείας «SEA JETS N.E.».

Συγκεκριμένα, το ανωτέρω πλοίο με δρομολόγιο
Πειραιά -  Μύκονο – Νάξο – Θήρα,  μία ώρα μετά τον
απόπλου σημειώθηκε έκρηξη στο αριστερό μηχα-
νοστάσιο με αποτέλεσμα να επιστρέψει το πλοίο
στο Πειραιά και να διακομιστούν στον Μετροπόλι-
ταν 2 μέλη του μηχανοστασίου, ο ένας με σοβαρά
εγκαύματα στα χέρια και με ελαφρότερα εγκαύμα-
τα ο δεύτερος. 

Μετά από παρέμβαση στη ναυτολογία του Κεντρ-
ικού Λιμεναρχείου Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι τα
ονόματα των 2 μελών του μηχανοστασίου δεν ήταν
καταγεγραμμένα στη λίστα πληρώματος (crew list)
του πλοίου.

Σε συνέχεια των καταγγελιών τα σωματεία επισή-
μαναν ότι έχει στηθεί μηχανισμός συγκάλυψης
μεταξύ εφοπλιστικής εταιρείας, υπουργείου ναυ-
τιλίας και όσων εμπλέκονται στην έκρηξη με απο-
τέλεσμα  τον τραυματισμό των δύο ναυτεργατών,
οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο πλοίο της
εταιρείας στο Ε/Γ- Ο/Γ «MEGA JET».

Η εφοπλιστική εταιρεία πρωτοστατεί με την
ανοχή του υπουργείου ναυτιλίας, να επιβάλλει με
τον τρόμο και την ανεργία συνθήκες γαλέρας, σε
βάρος του συνόλου των δικαιωμάτων των ναυτερ-
γατών.  

Ê
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Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά να μην
τολμήσουν να συγκαλύψουν τα πραγματικά
γεγονότα που έθεσαν σε κίνδυνο την ζωή των ναυ-
τεργατών και των 721 επιβατών, που μετέφεραν
στο πρώτο ταξίδι μετά από ετήσια επιθεώρηση.
Αντίστοιχοι έλεγχοι επιβάλλεται να γίνουν σε πλοία
της εταιρείας που επισκευάζονται σε Χαλκίδα,
Ελευσίνα, Δραπετσώνα και στα δρομολογημένα στα
λιμάνια αφετηρίας και προορισμού. Να σταματή-
σουν οι εκβιασμοί σε βάρος των ναυτεργατών και η
μεταφορά τους από πλοίο σε πλοίο και καλούμε
τους ναυτεργάτες να αντισταθούμε στις απαράδε-
κτες και παράνομες πρακτικές.

Ενόψει και της θερινής περιόδου έλεγχοι να
γίνουν στο σύνολο των ακτοπλοϊκών πλοίων, είναι
εγκληματικές οι ευθύνες των εφοπλιστών, της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, του υπουργείου ναυ-
τιλίας και των προηγούμενων κυβερνήσεων, για τις
μειωμένες οργανικές συνθέσεις  των πλοίων με τα
εξαντλητικά δρομολόγια και τα εξοντωτικά ωράρια
εργασίας των ναυτεργατών,  υπονομεύοντας την
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα για τα
κέρδη των εφοπλιστών. 

Απαιτούμε για άλλη μια φορά το Υπουργείο
Ναυτιλίας και οι υπηρεσίες του, να αναλάβουν τις
ευθύνες τους, να μας ενημερώσουν εγγράφως με
τα πλήρη στοιχεία από τα αναπάντητα  ερωτήμα-
τα, για την σύνθεση του πλοίου, τον πραγματικό
αριθμό των εργαζομένων που ήταν στο πλοίο
κατά την επιθεώρηση και στο δρομολόγιο, την
έκδοση των  αποδεικτικών επιθεώρησης και των
ελέγχων. Να αποδοθούν οι ευθύνες στους
εμπλεκόμενους του γεγονότος.

Καταδικαστική απόφαση σε βάρος 2 
συνδικαλιστών του Συνδικάτου Μετάλλου 

Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Βιομηχανίας Ελλάδας

Στις 4 Μάη καταγγείλαμε την δικαστική απόφαση
του Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών,
που καταδίκασε δύο συνδικαλιστές, μέλη του
Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπι-
σκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας σε 5 μήνες
φυλάκιση με αναστολή.

Συγκεκριμένα με την κατασκευασμένη και χωρίς
αποδείξεις, κατηγορία της πρόκλησης ελαφριάς
σωματικής βλάβης, που ήταν αποτέλεσμα των
μηνύσεων που είχαν κατατεθεί από ιδιοκτήτες και
στελέχη της εταιρείας «AMCROM Ρωμανάς Κ. –
Μυλωνάς Α. & ΣΙΑ ΟΕ», με στόχο να χτυπήσουν τις
κινητοποιήσεις των εργαζομένων της εταιρείας. 

Οι εργαζόμενοι της ανωτέρω εταιρείας βρίσκονται
σε πολύμορφες κινητοποιήσεις από το 2011, λόγω

της μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών τους,
ενώ το Συνδικάτο Μετάλλου βρίσκεται από την
πρώτη στιγμή στο πλευρό των εργαζομένων και
συμμετέχει δυναμικά στις κινητοποιήσεις τους.

Η εργοδοτική ασυδοσία αξιοποιώντας του αστι-
κούς μηχανισμούς καταστολής, με κορυφαίο
«όπλο» της την αστική δικαιοσύνη, ενάντια σε κάθε
αντίσταση των εργαζόμενων στην καταπάτηση των
δικαιωμάτων τους, για άλλη μία φορά προσπαθεί να
τρομοκρατήσει το εργατικό κίνημα.

Καλέσαμε τα σωματεία να καταδικάσουν την
απόφαση του Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Αθηνών, που αποτελεί συνέχεια μίας σωρείας αυ-
θαιρέτων καταδικαστικών αποφάσεων ενάντια σε
συνδικαλιστές και εργαζόμενους που διεκδικούν
τα δικαιώματά τους.    

Καταγγελία για μη εφαρμογή της ΣΣΕ 
στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ»

Από καταγγελία που λάβαμε στις 8 Μάη από το
«Ενιαίο Συνδικάτο Ναυτεργατών Ν. Καβάλας» την
οποία επισυνάπτουμε, δεν εφαρμόζεται η ΣΣΕ Πορ-
θμείων για τους ναυτεργάτες που είναι ναυτολο-
γημένοι στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ» και
«ΝΙΚΗΤΗΣ».

Συγκεκριμένα στις συμβάσεις εργασίας που έχουν
υπογράψει οι ναυτεργάτες και έχουν κατατεθεί στο
Λιμενικό Τμήμα Θάσου, γίνεται αναφορά για διακε-
κομμένο ωράριο εργασίας παραβιάζοντας το άρθρο
6 παρ. 4 της ΣΣΕ (Αριθμ. 2242.5-1.6/6695/2018)
που καθορίζει «Το οκτάωρο υπηρεσίας που ορίζεται
από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι
συνεχές από την ώρα της έναρξης του με μια δια-
κοπή που δεν μπορεί να υπερβεί τη μία (1) ώρα.
Πάντως η διακοπή αυτή θα πραγματοποιείται μετά
την Τρίτη και προ της Έκτης ώρας του οκταώρου».  

Απαιτήσαμε την άμεση παρέμβαση του ΥΝΑ και
των υπηρεσιών να ελεγχθούν τα καταγγελλόμενα
και να εφαρμοστεί  ότι προβλέπεται στη ΣΣΕ των
Πορθμείων.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ
Το ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ

ΚΑΒΑΛΑΣ έχει πληροφορηθεί από Ναυτεργάτες που
εργάζονται  στα Επιβατικά Οχηματαγωγά πλοία

Ê
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ÊΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ και ΝΙΚΗΤΗΣ, ότι ο πλοιοκτήτης
τους έχει ζητήσει  να υπογράψουν Συμβάσεις Ναυ-
τολόγησης τις οποίες ακολούθως κατέθεσε στο
Λιμενικό Τμήμα Θάσου. Σύμφωνα με αυτές τις
Συμβάσεις οι δύο πλευρές συμφωνούν σε έναν όρο
που είναι αντίθετος με την Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας  Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού.

Στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της Σ.Σ. Πληρωμάτων
Πορθμείων, ορίζεται ότι το οκτάωρο εργασίας είναι
συνεχές από την έναρξή του και  μπορεί να διακο-
πεί  για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει την μία ώρα. Πάντως η διακοπή αυτή θα
πραγματοποιείται μετά την τρίτη  και προ της έκτης
ώρας του οκταώρου.

Οπότε το να ζητηθεί από τους ναυτικούς να εργά-
ζονται με διακεκομμένο ωράριο πέραν αυτού του
ωριαίου διαστήματος  που ορίζει η Σ.Σ.Ε Πορθμείων,
δεν επιτρέπεται.

Καταγγέλλουμε αυτή την τακτική και περιμέ-
νουμε από την Λιμενική Αρχή να πράξει το καθήκον
της απέναντι σε οποιονδήποτε προσπαθεί να κατα-
ργήσει ή να περικόψει όποια άρθρα και παραγρά-
φους θέλει από τις Συλλογικές Συμβάσεις και τους
Διεθνείς Κανονισμούς γιατί αυτό τον εξυπηρετεί.  

Καταδίκη των δολοφονικών επιθέσεων
του Ισραήλ

σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού

Στις 15 Μάη τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ,
καταδίκασαν την συνέχιση των δολοφονικών επι-
θέσεων του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού
λαού, που αποτελεί συνέχεια της απόφασης των
ΗΠΑ να μεταφέρει την πρεσβεία του στην Ιερουσα-
λήμ, ως «πρωτεύουσα» του Ισραήλ.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και οι Ισραηλι-
νοί βομβαρδισμοί στη Συρία, στόχο έχουν το Ιράν,
κλιμακώνοντας τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς και τον κίνδυνο γενικευμένου πολέμου στην
ευρύτερη περιοχή. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ αποδεικνύεται για
άλλη μια φορά ο καλύτερος σημαιοφόρος του
ΝΑΤΟ, της Ε.Ε, χρησιμοποιεί ορμητήρια τις Νατοϊκές
βάσεις στα σχέδια των ιμπεριαλιστών, ενώ δεν
διστάζει να ενισχύει την πολιτική και στρατιωτική
συνεργασία με το Ισραήλ.   

Κάλεσαν τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμε-
νους, να συνεχίσουμε τη στήριξη στο δίκαιο
αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, να δυναμώ-
σουμε τον αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και τα σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην πε-
ριοχή μας.  

Απαιτούμε:
• Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Να

γυρίσουν τώρα πίσω ελληνικά πλοία, αεροπλάνα,
στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων.

• Απαιτούμε τώρα να φύγει το ΝΑΤΟ από το
Αιγαίο, καμία δαπάνη για ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς.

• Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη με το λαό και
τους εργαζομένους της Συρίας.    

• Η ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει την
απόφαση της Βουλής, του Δεκέμβρη 2015, και να
προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση του Παλαι-
στινιακού κράτους.

Αλληλεγγύη στον απεργιακό αγώνα
των λιμενεργατών στη COSCO

Στις 31 Μάη τα ναυτεργατικά σωματεία  ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -  ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ, 
έκφρασαν την αλληλεγγύη τους στους εργαζόμε-
νους στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά,  που
συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με δεύτερη
24ωρη απεργία 31/05/2018, μετά από μαζική
συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο
εργασίας τους, από το σωματείο της ΕΝ.Ε.Δ.Ε.Π.

Καταδικάσαμε τις υπονομευτικές ενέργειες της
Διοίκησης της COSCO σε βάρος των λιμενεργατών,
που βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις,
όπως τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν ενάντια
στην απεργία τους.

Καλέσαμε τα σωματεία, τους ναυτεργάτες, τους
εργαζόμενους να εκφράσουν έμπρακτα την
αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους στο
δίκαιο αγώνα των λιμενεργατών για: 

• ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
• ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΑΕ 
• ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
• ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟ
ΛΙΜΑΝΙ 

• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
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Μητροπολιτικό Κολλέγιο Πειραιά, 
νέο «τρωκτικό» σε βάρος της 

ναυτικής εκπαίδευσης

Επανειλημμένες είναι οι καταγγελίες της ΠΕΜΕΝ
για τη διαχρονική υποβάθμιση και απαξίωση της
ναυτικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης αποτέ-
λεσμα της υποχρηματοδότηση και των αδιαφανών
διαδικασιών στο Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης
(ΚΝΕ), που συνεχίζονται και με την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, όπως και με τις προηγούμενες
ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, κ.ά,  στρώνοντας το έδαφος στα τρω-
κτικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης που διαρκώς 
εμφανίζονται. 

Στις 22 Μάη καταγγείλαμε ένα από αυτά το 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο Πειραιά που παρουσίασε
σε εκδήλωση την ίδρυση ναυτικής ακαδημίας για
Πλοιάρχους, Μηχανικούς, στην οποία παραβρέθη-
καν μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας κ.
Π.Κουρουμπλής, ο Τομεάρχης Ναυτιλίας της Νέας
Δημοκρατίας κ. Γ.Πλακιωτάκης, ο Γ.Γ της ΠΝΟ Γ.
Χαλάς, εκπρόσωποι εφοπλιστικών εταιρειών,
πρώην στελέχη του Λιμενικού στην Διεύθυνση
Εκπαίδευσης κά.

Επιδιώκουν  την διεύρυνση του διεθνές παρασιτι-
κού κυκλώματος που απομυζά τεράστια κέρδη από
την παραγωγή διπλωμάτων, πιστοποιητικών, τις
θέσεις εργασίας, συντρίβοντας τις ΣΣΕ, την κοινωνι-
κή ασφάλιση, το σύνολο των δικαιωμάτων των ναυ-
τεργατών. Σε αυτό το βρώμικο κύκλωμα ενεργή
συμμετοχή έχει η ομάδα ITF,ETF, ο εργοδοτικός –
κυβερνητικός συνδικαλισμός με επικεφαλής τον Γ.Γ
της ΠΝΟ Γ.Χαλά, υπογράφουν συμφωνίες με τους
εφοπλιστές έναντι αμοιβής ανά   καράβι ετησίως. 

Οι εφοπλιστές και οι εκπρόσωποι τους, θέλουν να
επιβάλλουν σε όλες τις κατηγορίες πλοίων τους
«όρους σύμφωνα με τα διεθνώς κρατούντα»,
δηλαδή αυτό που γίνεται με το 75% των ναυτερ-
γατών στα υπό ελληνική σημαία πλοία στην πο-
ντοπόρο ναυτιλία, που δεν έχουν ΣΣΕ, κοινωνική
ασφάλιση, να γίνεται με όλους τους ναυτεργάτες,
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερ-

δοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Η αναβάθμιση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευ-

σης και Μετεκπαίδευσης να γίνει υπόθεση του
συνόλου των ναυτεργατών όλων των ειδικοτή-
των. Καλούμε τους σπουδαστές, τους καθηγητές,
τους ναυτεργάτες, να αγωνιστούμε για: Αποκλει-
στικά – Ενιαία – Δημόσια – Δωρεάν – Σύγχρονη
Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση, για δου-
λειά με ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλιση για όλους, με
βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Συνεχίζεται το πρόβλημα με την απόκτηση 
των πιστοποιητικών ADVANCED CHEMICAL

TANKER SAFETY και ADVANCED LIQUEFIED 
GAS TANKER SAFETY

Στις 7 Μάη επαναδιατυπώσαμε όπως και στις 2
Μάρτη 2018, το οξυμμένο πρόβλημα που
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν Πλοίαρχοι – Μηχανι-
κοί στη ναυτολόγηση τους σε πλοία Χημικά και
Υγραεριοφόρα με αφορμή τις προϋποθέσεις οι
οποίες υπάρχουν για να αποκτήσουν τα πιστοποιη-
τικά ADVANCED CHEMICAL TANKER SAFETY και
ADVANCED LIQUEFIED GAS TANKER SAFETY.

Συγκεκριμένα για την φοίτηση και απόκτηση των
ανωτέρω πιστοποιητικών στο ΚΕΣΕΝ απαιτείται
θαλάσσια προϋπηρεσία σε αντίστοιχα πλοία, που αν
δεν την έχουν Πλοίαρχοι – Μηχανικοί δεν μπορούν
να αποκτήσουν τα πιστοποιητικά.

Το αποτέλεσμα είναι να βρίσκουν έδαφος τα
τρωκτικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης που εκδίδουν
τα πιστοποιητικά έναντι αμοιβής και οι εφοπλιστικές
εταιρείες να ναυτολογούν αλλοδαπούς ναυτεργά-
τες χωρίς ΣΣΕ – κοινωνική ασφάλιση, θύματα διε-
θνών κυκλωμάτων που απομυζούν τεράστια κέρδη
σε βάρος τους.

Επιβάλλεται η άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών
του υπουργείου Ναυτιλίας με την κατάργηση στην
απαίτηση της θαλάσσιας προϋπηρεσίας για την
επίλυση του προβλήματος, που υπάρχει στην
απόκτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών.  
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Με τη συμμετοχή μεγάλου  αριθμού Σωματείων
και Συνδικάτων πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα
της Τετάρτης 25 Απρίλη, η ημερίδα με θέμα «Τα
μέτρα υγιεινής και ασφάλειας υπόθεση πάλης για
το  εργατικό κίνημα, κόντρα στην πολιτική του
κεφαλαίου», που διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο
Πειραιά, με αφορμή τα
τελευταία εγκλήματα σε
χώρους δουλειάς όπως
το Μέταλλο, ο Επισιτι-
σμός, οι ΟΤΑ,  οι εργασίες
με αμίαντο και με στόχο
να ανοίξει το ζήτημα και
να γίνει υπόθεση πάλης
του εργατικού κινήματος.

Την εισήγηση έκανε ο
Νίκος Ξουράφης, πρόε-
δρος του Εργατικού Κέ-
ντρου Πειραιά.  Επίσης,
μίλησαν η Εύη Γεωργιάδου, Μηχανικός Ασφάλειας,
μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), και ο Χρήστος Παπάζο-
γλου, Γιατρός Εργασίας, μέλος του ΔΣ του Πανελ-
λήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Η Ε. Γεωργιάδου, τόνισε ότι η απουσία μέτρων
ασφάλειας στους χώρους δουλειάς οδηγεί σε εργα-
τικά ατυχήματα, συχνά θανατηφόρα. Από το 1999
έως σήμερα πάνω από 2.000 εργαζόμενοι έχουν
χάσει τη ζωή τους στο χώρο εργασίας. Ανέφερε ότι
«πίσω από τις μεγάλες ελλείψεις βρίσκεται ο στόχος
του κεφαλαίου να αυξήσει το ποσοστό κέρδους
του (π.χ. ελλιπής έλεγχος για ύπαρξη εύφλεκτων
αερίων κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών, απου-
σία ασφαλιστικών διατάξεων στα μηχανήματα ή
πίεση για «ακύρωσή» τους για να ανέβει ο ρυθμός
παραγωγής, απουσία προληπτικής συντήρησης,
μειώσεις προσωπικού και εντατικοποίηση που
αυξάνουν την επικινδυνότητα, υποτυπώδης
εκπαίδευση των εργαζομένων κ.ά.).

Ο κρατικός έλεγχος είναι ελλιπής, ενώ και όταν
γίνονται έλεγχοι μετά από σοβαρά ή θανατηφόρα
ατυχήματα συχνά υπάρχει προσπάθεια μετατόπισης
της εργοδοτικής ευθύνης (π.χ. στον εργαζόμενο ή
τον Τεχνικό Ασφάλειας)».

Ο Χρ. Παπάζογλου επισήμανε ότι η απουσία
μέτρων πρόληψης οδηγεί σε πρόωρη φθορά της
υγείας και στην εκδήλωση επαγγελματικών ασθε-
νειών (καρκίνος, μυοσκελετικές παθήσεις, βαρηκο-

ΐα κ.ά.). 
Τόνισε πως εκτιμάται ότι στη χώρα μας πε-

θαίνουν κάθε χρόνο από επαγγελματικές ασθένειες
πάνω από 400 εργαζόμενοι, ωστόσο αυτά τα περι-
στατικά καταγράφονται ως «κοινή νόσος». Tώρα η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ετοιμάζεται να βάλει και

νέους φραγμούς για την
αναγνώριση των επαγ-
γελτικών ασθενειών.

Επιπλέον, με την ψήφι-
ση του πρόσφατου νόμου
4512/2018 μπαίνει στο
στόχαστρο το ανθυγιεινό
επίδομα των δημοσίων
υπαλλήλων και στην
πράξη η διαδικασία και η
μεθοδολογία σε εφαρμο-
γή αυτού του νόμου θα
αξιοποιηθεί, για να συνε-

χιστεί η επίθεση συνολικά στο θεσμό των  ΒΑΕ». 
Αναφέρθηκε, επίσης, στην απουσία δημόσιων

υποδομών εκτίμησης και πρόληψης του επαγ-
γελματικού κινδύνου και στις ελλείψεις για ουσια-
στική αποκατάσταση της υγείας του εργαζόμενου
μετά από εργατικό ατύχημα και επαγγελματική
ασθένεια στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησης και
υποβάθμισης του τομέα της Υγείας - Πρόνοιας στη
χώρα μας.

Παρέμβαση του προέδρου της ΠΕΕΜΑΓΕΝ
Γ. Αντωνόπουλου για τις συνθήκες υγιεινής

& ασφάλειας εργασίας στα καράβια

Η βελτίωση της υγιεινής και της ασφάλειας στους
χώρους εργασίας, σημαίνει βελτίωση των συνθη-
κών εργασίας, μέτρα προστασίας εκμηδένιση του
επαγγελματικού κινδύνου, περιορισμούς ατυχημά-
των και επαγγελματικών  ασθενειών.

Είναι σημαντική λοιπόν η σημερινή παρουσία μας
εδώ για την ανάδειξη του θέματος ως  πολύ σημα-
ντικού αφού άφορα τις ζωές των εργαζομένων, είτε
στο χερσαίο χώρο είτε  στη θάλασσα.

Ειδικά για την εργασία στο πλοίο, δεν θα ήταν
υπερβολή να πούμε ότι οι κίνδυνοι συμβαδίζουν με
την καθημερινότητα των ναυτεργατών. ΘΟΡΥΒΟΣ -
ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑ -  ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -
ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ -
ΔΥΣΚΟΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, όλα μαζί ή το

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ημερίδα για την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας





28 ÅÍÙÓÇ  g ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2018

καθένα ξεχωριστά, έχουν συνέπειες καταστροφικές
για την υγεία των ναυτεργατών.

Είναι γνωστές καταστάσεις και στην πλευρά των
εργοδοτών - εφοπλιστών, ότι στο ναυτικό περιβάλ-
λον υπάρχουν τα «υλικά» για να χτισθούν στρε-
σογόνες συνθήκες, κόπωση και ασθένειες.

Έτσι πιεσμένο από πολυάριθμα εργατικά ατυχή-
ματα το ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ υιοθέτησε τη
σύμβαση ναυτικής Εργασίας (MLC) και σε Ειδική
Σύνοδο εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για την
εφαρμογή των διατάξεων επαγγελματικής υγείας
και ασφάλειας 2014.

Αυτές οι οδηγίες, δεν έχουν καμιά υποχρεωτικό-
τητα για εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, όπου ισχύει
η ανταγωνιστικότητα των ομίλων, η προτεραιότητα
της παραγωγικής διαδικασίας, και το πρόβλημα
χρεώνεται στον εργαζόμενο, στην ελλιπή εκπαίδευ-
ση και την κακιά  ώρα.

Στο δικό μας χώρο διαχρονικά το Υπουργείο Ναυ-
τιλίας κλείνει το μάτι στους εφοπλιστές, μειώνο-
ντας τις οργανικές συνθέσεις, ψηφίζοντας νόμους
και προκλητικές υπουργικές αποφάσεις υπη-
ρετώντας πιστά  το κεφάλαιο και υποσκάπτοντας
την ασφάλεια εργαζομένων αλλά και επιβατών.

Σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις των σωματείων
μας,σχετικά με την καταγραφή  εργατικών ατυχημά-
των σε βάση δεδομένων του υπουργείου οι αρμό-
διες υπηρεσίες  δεν απαντούν.

Όλοι οι υπουργοί αντιτίθενται στην λειτουργία
του Ναυτικού Νοσοκομείου μια πτέρυγα του οποίου
θα λειτουργούσε για την αντιμετώπιση και μελέτη
των  επαγγελματικών ασθενειών, η οποία ήταν

πρόταση των σωματείων μας.
Αρνούνται να αντιμετωπίσουν την  υπερεργασία

και τη ανασφάλιστη εργασία που οργιάζει στην πο-
ντοπόρο Ναυτιλία και όχι μόνο. Ακόμη και αυτές οι
κάρτες υγείας των ναυτεργατών δεν χρησιμοποι-
ούνται ως ιατρικό ιστορικό αλλά ως φάκελος που
προφυλάσσει τις ασφαλιστικές από μελλοντικά
"έξοδα".

Εν ολίγοις το ζήτημα της υγιεινής  και της ασφά-
λισης δεν είναι αποσπασμένο  από το συνολικό
διεκδικητικό πλαίσιο των ταξικών δυνάμεων. Δεν
είναι άλλο πράγμα. Συνδέεται άμεσα με την υπο-
γραφή συλλογικών συμβάσεων αλλά και την πρό-
ταση του ΠΑΜΕ για την υπογραφή από συνδικαλι-
στικές οργανώσεις, σχεδίου συλλογικής σύμβασης,
που και η ΠΝΟ αρνήθηκε, και άλλοι με αστείες δικαι-
ολογίες.

Συνάδελφοι, στην ημερίδα για την ασφάλεια της
ανθρώπινης Ζωής, θα ήταν παράληψη να μην ανα-
φέρουμε την θυσία των χιλιάδων συναδέλφων, που
έχασαν τη  ζωή τους στον 2ο παγκόσμιο πόλεμο,
συμφωνώντας με την πατριωτική ΟΕΝΟ «τα πλοία σε
κίνηση», μέχρι την ήττα του φασισμού. 

Ας μας παραδειγματίσει η ανιδιοτέλειά τους,
αλλά και η στάση τότε των εφοπλιστών  και της
ΠΝΟ. Τελειώνοντας λέω ότι «ανθυγιεινές» είναι οι
πολιτικές που εφαρμόζονται σε βάρος του εργάτη.
Μπροστά στην Πρωτομαγιά και τον  συμβολισμό
της, ας πάρουμε και εμείς αποφάσεις για δράσεις
που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, και τις
αιτίες που τα προκαλούν.

Καλό ταξίδι συνάδελφε Τσερκέζογλου Σταύρο

Το Δ.Σ της ΠΕΜΕΝ εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήρια στους συγγενείς του
συνάδελφου Α’ Μηχανικού Τσερκέζογλου Σταύρου για τον θάνατό του. Για
τον συνάδελφο Σταύρο όπως ο ίδιος
έλεγε  η ΠΕΜΕΝ ήταν το «σπίτι του»,
παρών σε κάθε κινητοποίηση και
εκδήλωση, μέχρι το τέλος. Ήταν ένας

από τους 3 ναυτεργάτες σε σύνολο 29 που παρέμειναν στο
φλεγόμενο Δ/Ξ «ANDROS PATRIA», στις  31 Δεκέμβρη 1978 στη
ΒΔ ακτή της Ισπανίας στον Βισκαϊκό κόλπο. Οι 3 ναυτεργάτες
που παρέμειναν στο πλοίο με προσωπικές ενέργειες του
Σταύρου διασώθηκαν μαζί με το πλοίο, σε αντίθεση με τον τρα-
γικό θάνατο των ναυτεργατών που το εγκατέλειψαν. 

Συνάδελφε Σταύρο θα σε θυμόμαστε για την πολύτιμη προ-
σφορά σου στη ζωή και την δράση της ΠΕΜΕΝ. 
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• Υπουργό Ναυτιλίας  κ.Κουρουμπλής 
• Γενικό Γραμματέα ΥΝΑΝΠ κ.Τεμπονέρα
• ΥΝΑ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών
• Διοίκηση ΚΕΣΕΝ
• Διεύθυνση ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών
• Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
• ΠΕΕΔΝΕ
• Μ.Μ.Ε. 

10 Μάη 2018
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Οι μετεκπαιδευόμενοι Μηχανικοί στο ΚΕΣΕΝ πραγματο-
ποίησαν στις 9 Μάη τη Γενική Συνέλευση, αναδεικνύοντας
τα προβλήματα που διατηρούνται  και είναι  αποτέλεσμα της
αντιλαϊκής πολιτικής που περιλαμβάνει και την διαρκή
υποχρηματοδότηση της
δημόσιας ναυτικής εκπαίδευ-
σης και των αδιαφανών δια-
δικασιών και χρήσεων των
κονδυλίων του Κεφαλαίου
Ναυτικής Εκπαίδευσης υπο-
βάθμισης,   που προκαλεί η
αντιλαϊκή πολιτική με αποτέ-
λεσμα να βρίσκουν έδαφος
τα τρωκτικά της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και παραπαι-
δείας.

Είναι χαρακτηριστικό οι
αδιαφανείς διαδικασίες στις
χρήσεις κονδυλίων που
συνεχίζονται στο Κεφάλαιο
Ναυτικής Εκπαίδευση, όπου έχει να γίνει ισολογισμός από το
2003.

Με την διατήρηση και εφαρμογή του Π.Δ 103/2014 που
καθορίζει μόνο 14 θέσεις εργασίας για μόνιμους εκπαιδευτι-
κούς σε ΚΕΣΕΝ και στη σχολή Σωστικών στον Ασπρόπυργο,
με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να είναι
ωρομίσθιοι (11 σε σύνολο 16) με πενιχρούς μισθούς όπως
και οι ναυτοδιδάσκαλοι που είναι υπό εξαφάνιση και με τον
ν.4504/2017 (άρθρο 137, παρ. 4αα) μπαίνουν πρόσθετα
εμπόδια προβλέποντας «πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής» βάζο-
ντας διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των Μηχανικών. 

Συνεχίζεται η απαξίωση και η μη χρήση των εργαστη-
ριακών υποδομών, που αντί να εκσυγχρονιστούν και να
συμβάλουν στην μετεκπαίδευση, έχουν μετατραπεί σε αί-
θουσες θεωρητικής διδασκαλίας. 

Με βάση τα αποτελέσματα των εξεταστικών περιόδων και
τον αυξημένο αριθμό αποτυχόντων βρίσκει έδαφος η παρα-
παιδεία των ιδιωτικών φροντιστηρίων,  ενώ διευρύνεται η
χρήση των φωτοτυπημένων σημειώσεων που επιβαρύνουν
οικονομικά τους μετεκπαιδευόμενους.

Παραμένει το πρόβλημα με το περιορισμό των μαθημάτων
σε εμβόλιμες εξεταστικές, που για να συμμετέχεις με το νέο
κανονισμό πρέπει να έχεις ολοκληρώσει όλους τους κύκλους

μαθημάτων και με βάση το ωρολογιακό πρόγραμμα δεν
πραγματοποιούνται σε όλους τους κύκλους εμβόλιμες εξε-
ταστικές.  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ζητάει την άμεση
συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας για επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων μας.

Διεκδικούμε:
1. Αλλαγή του Κανονισμού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ και του

συστήματος αξιολόγησης και απουσιών των μετεκπαιδευό-
μενων, όπως απουσίες που γίνονται για υπηρεσιακούς
λόγους πχ. ΥΝΜ, ΑΝΥΕ κ.ά

2. Άμεση φοίτηση όλων των συναδέλφων με τη δη-
μιουργία νέων τμημάτων μέχρι 25 άτομα και η Υπηρεσία
Ναυτικών Μητρώων υπηρεσιακά να ενημερώνει το ΚΕΣΕΝ

για τα αποτελέσματα
των εξετάσεων των
συναδέλφων από την
ΑΝΥΕ όπως και η
αιτιολόγηση με νομο-
λογία τυχόν απόρρι-
ψης. 

3.Αναβάθμιση της
Μετεκπαίδευσης με
αλλαγή της διδασκό-
μενης ύλης και την
πραγματοποίηση σεμι-
ναρίων που να ανταπο-
κρίνονται στις σημερι-
νές απαιτήσεις της
τεχνολογίας, αύξηση

των εργαστηριακών ωρών με παράλληλη μείωση των θεω-
ρητικών ωρών και αλλαγή του  τρόπου των εξετάσεων.

4. Κατάργηση του ορίου μαθημάτων στις εμβόλιμες εξε-
ταστικές περιόδους. Διεξαγωγή εμβόλιμης  εξεταστικής
αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του Καλοκαι-
ριού. Κατάργηση της πενταετίας που χρειάζεται για την
ολοκλήρωση των κύκλων. 

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας να
μεριμνήσουν για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας
Ναυτικών Μητρώων στην κατάθεση και έκδοση των πιστο-
ποιητικών από τους συναδέλφους.

6. Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της βιβλιογραφίας με
την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Ανοικτή
στην πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους και τα
αποτελέσματα των εξετάσεων να αναρτιούνται ηλεκτρονι-
κά. 

7. Συγγραφή εγκεκριμένων σημειώσεων  για κάθε μά-
θημα των κύκλων Μηχανικών Α’ και Β΄ Τάξεως (βάση της
καθορισμένης βιβλιογραφίας του νέου προγράμματος
σπουδών).  

8. Κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 103/2014
και λοιπών υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν ελάχι-
στες μόνιμες θέσεις εργασίας. Πρόσληψη μόνιμου εκπαι-

Συνέχεια στη σελ. 32
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δευτικού προσωπικού βάση των πραγματικών αναγκών με
προτεραιότητα σε μηχανικούς Ε.Ν.

9. Να επανέλθει η καταβολή του επιδόματος όπως γινό-
ταν από το ΚΕΣΕΝ, με την ολοκλήρωση  του κάθε κύκλου.

10. Αύξηση του επιδόματος Μετεκπαίδευσης στο 80%
του βασικού μισθού του αντίστοιχου διπλώματος

11. Αποκλειστικά Ενιαία Δημόσια και Δωρεάν Ναυτική
Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση ενταγμένη στο Υπουργείο
Παιδείας, Ισοτιμία των διπλωμάτων μας με τα αντίστοιχα
της στεριάς.

12. Αποστρατικοποίηση των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ.
13. Κατάργηση του Π.Δ 141/2014 και των νόμων

3153/2003, 3450/2006 (ΝΕΚΕ) για την ιδιωτικοποίηση της
Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης.

14. Να ασφαλίζονται στο ΝΑΤ όλοι οι Μετεκπαιδευόμε-
νοι στο ΚΕΣΕΝ και οι εισφορές να καλύπτονται από το Κε-
φάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

15. Δωρεάν στέγαση των μετεκπαιδευόμενων από την
επαρχία στην Εστία Ναυτικών και επίδομα στέγασης για
όσους δεν μπορεί να καλύψει. 

16. Μειωμένα εισιτήρια μετακίνησης στον μόνιμο τόπο
διαμονής των Μετεκπαιδευόμενων σε όλα τα μέσα μετα-
φοράς.

17. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και υλικών
για την καθαριότητα του κτιρίου του ΚΕΣΕΝ και απολύμαν-
σή του.

18. Έλεγχο των οικονομικών του Κεφαλαίου Ναυτικής
Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και των κεφαλαίων του ΝΑΤ.

19. Έλεγχο των κονδυλίων του εθνικού στρατηγικού

πλαισίου αναφοράς ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ποσά που δόθηκαν
και που δαπανήθηκαν.  

20. Κατάργηση του νόμου 4150/2013 για την «Ανα-
συγκρότηση του ΥΝΑ», της Υπουργικής Απόφασης
(3522.2/08/2013) «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτή-
σεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006, της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας».

21. Κάλυψη των ελλειμμάτων του ΝΑΤ από τον κρατικό
προϋπολογισμό, που δημιουργούνται από την «μαύρη»
ανασφάλιστη εργασία, σύμφωνα με την πρόταση της
ΠΕΜΕΝ να ναυτολογούνται στα πλοία που ανήκουν στο
ν.27/1975 όλοι οι ναυτεργάτες μέσω ΓΕΝΕ με Συλλογική
Σύμβαση και Κοινωνική Ασφάλιση, κατάργηση των χαρι-
στικών πράξεων και επιδοτήσεων των εφοπλιστών και την
είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΝΑΤ.

22. Να σταματήσει η λεηλασία της ακίνητης περιουσίας
του ΝΑΤ. Να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ και
των άλλων κεφαλαίων που εποπτεύονται από το ΝΑΤ
σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΕΜΕΝ.

23. Να καταργηθεί η υπουργική απόφαση που ανα-
γνωρίζει  τα πιστοποιητικά από χώρες όπως Φιλιππίνες,
Ινδονησία, Ουκρανία, Πολωνία, Ινδία, Λιθουανία και άλλες.

24. Να δημιουργηθούν τμήματα ανανέωσης σω-
στικών/πυροσβεστικών μέσων για τους μετεκπαιδευόμε-
νους των ΚΕΣΕΝ.

25. Κατάργηση της άδικης/υψηλής φορολογίας των ναυ-
τεργατών.

26.Πληροφόρηση των μετεκπαιδευόμενων για τον τρόπο
ανανέωσης των πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συνέχεια από τη σελ. 29
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