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Δε νομιμοποιούμε τα αντιλαϊκά μέτρα
ΟΛΟΙ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΣΡΟΠΗ
Η αληηαζθαιηζηηθή επίζεζε όρη κόλν δελ ηειείσζε κε ηελ ςήθηζε ηνπ λόκνπ
ιαηκεηόκνπ θαη ηνπ εθηξσκαηηθνύ πνιπλόκνπ αιιά βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε
θαη απαηηεί εγξήγνξζε από ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ

Π

αξά ηελ αγσληψδε πξνζπάζεηα
ηεο θπβέξλεζεο κε ζηαηηζηηθέο
αιρεκείεο θαη απξνθάιππηα ςεχδε λα
πείζεη φηη ην λέν Αζθαιηζηηθφ δηαπλέεηαη
απφ «δηθαηνζχλε» θαη «ηζνλνκία», ε πξαγκαηηθφηεηα καξηπξά αθξηβψο ην αληίζεην.
Σν λέν Αζθαιηζηηθφ απνηειεί θνξχθσζε ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ αλαηξνπψλ,
πξνζηίζεηαη πάλσ ζην δπζβάζηαρην θφζηνο πνπ πιήξσζαλ ζπληαμηνχρνη θαη
αζθαιηζκέλνη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη
ζίγεη κε ηνλ πην αθξαίν ηξφπν εηδηθά ηνπο
πην αδχλακνπο. Οη ζπλέπεηεο, κάιηζηα,
ζα απνηππσζνχλ ζηε δσή άκεζα, είηε
πξφθεηηαη γηα λένπο ζπληαμηνχρνπο, είηε

γηα κεγάιεο νκάδεο ήδε ζπληαμηνχρσλ,
αιιά θαη γηα ηνπο ζεκεξηλνχο αζθαιηζκέλνπο. Δηδηθφηεξα, νη απψιεηεο απ' ηηο
πεξηθνπέο ζε ζπληαμηνχρνπο, παιηνχο θαη
λένπο, αλέξρνληαη ζηα 6,016 δηζ. επξψ,
ελψ νη πξφζζεηεο εηζθνξέο ζηα 2,218
δηζ. επξψ. Μφλν νη πεξηθνπέο ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ζηελ ηεηξαεηία ζα
μεπεξάζνπλ ην 1 δηζ. επξψ
Γίπια ζ’ απηέο, ππάξρεη βέβαηα κηα πιεζψξα εθαξκνζηηθψλ δηαηάμεσλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ, κε ηηο
νπνίεο - φπσο γίλεηαη ζπλήζσο - ρεηξνηεξεχνπλ παξαπέξα νη πξνυπνζέζεηο θαη
ην χςνο ησλ απνδηδφκελσλ παξνρψλ.
Σελ ψξα πνπ ν πξσζππνπξγφο έδηλε
δηαπηζηεπηήξηα ζην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην
απφ ην βήκα ηεο έθζεζεο ησλ «Πνζεηδσλίσλ», ζην ππνπξγείν Δξγαζίαο ν
ππεχζπλνο ηνπ θνπαξηέηνπ (EE - ΓΝΣ ΔΚΣ - ΔΜ), Ratcliffe Peter, αλαθνίλσλε
ζηνλ Πξφεδξν θ.ά. ζηειέρε ηνπ ΝΑΣ ηελ
εθαξκνγή ησλ αληεξγαηηθψλ κέηξσλ ηνπ
λφκνπ ιαηκεηφκνπ 4387 γηα ηελ θνηλσληθή
αζθάιηζε θαη θνξνινγία.

Σ

ελ Σξίηε, 7 Ηνχλε, ν Πξφεδξνο θαη
άιια ζηειέρε ηνπ ΝΑΣ ελεκέξσζαλ ηελ Δ.Δ. ηεο ΠΝΟ, φηη: Καηαξγείηαη ην
λαπηνιφγην ησλ πινίσλ θαη ην λαπηηθφ
θπιιάδην, παγψλνπλ νη δηαδηθαζίεο
ζπληαμηνδφηεζεο, θ.ά. αλαηξνπέο ζηνπο
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ησλ λαπηεξγαηψλ.
Σν θαζεζηψο πνπ πξνηείλεηαη δελ έρεη
ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν θαη κφλν κε ην
θαζεζηψο γαιέξαο κπνξεί λα ζπγθξηζεί.
Οη λαπηεξγάηεο ζα είλαη αλππεξάζπηζηνη
παληειψο ζηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο
εξγνδνηηθήο, θξαηηθήο.
ε θάζε πεξίπησζε, ε
ζηξαηεγηθή ηνπ αζηηθνχ
θξάηνπο θαη ηεο ΔΔ γηα
ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε αθήλεη αλνηρηφ ην
πεδίν γηα λέεο αληηιατθέο παξεκβάζεηο ζην
άκεζν κέιινλ, ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα λα
παξέκβνπλ αθφκα πην
απνθαζηζηηθά νη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ θαξαδνθνχλ θαη ήδε άξρηζαλ λα
μεθπηξψλνπλ ζαλ ηα καληηάξηα νη πξσηνβνπιίεο γηα ίδξπζε Δπαγγεικαηηθψλ Σακείσλ.
Μπνξεί ζηα ιατθά λνηθνθπξηά, ε
θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ησλ ΑΝΔΛ λα
κνίξαζε «αθάιππηεο επηηαγέο», φπσο
ζπλεζίδνπλ, γηα ην θεθάιαην φκσο
είρε «κεηξεηά ζην ρέξη».
Ζ θπβέξλεζε, αθνχ κε ην εθηξσκαηηθφ πνιπλφκν 4389 ζεζκνζέηεζε ηνλ
«απηφκαην θφθηε» ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ηψξα επηδίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα
λα πείζεη φηη ζα θάλεη ηε δηαθνξά, πνπ
ηάρα δελ κπφξεζε ζηε θάζε ηεο θξίζεο,
ζηνλ θαηξφ ηεο αλάπηπμεο.
Πνπιάεη μαλά θάιπηθεο ειπίδεο γηα λα
αγνξάζεη φρη ςήθνπο απηή ηε θνξά, αιιά
ρξφλν, αλνρή, γηαηί φρη θαη ζπλαίλεζε κε
ηελ αλέμνδε ππφζρεζε κηαο αληακνηβήο ...φηαλ ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ αλαθάκςνπλ. Κη απηά ελψ μέξεη φηη λέν
«αίκα» ζα απαηηεζεί, θαη κάιηζηα ζχληνκα, γηα λα αλεβάζεη ζηξνθέο ε κεραλή
ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κεγάισλ θαπηηαιηζηηθψλ νκίισλ.

Σοκάδειθμη
Γηα κα εμπμδηζηεί ε ακηηιασθή
επίζεζε θοβένκεζεξ - θεθαιαίμο,
πνεηάδεηαη κα μαδηθμπμηεζεί ημ
ενγαηηθό θίκεμα, κα δοκαμώζεη ε
πάιε ηςκ ενγαδμμέκςκ, ηςκ ζοκηαλημύπςκ ζε θαηεύζοκζε πμο ζα
αμθηζβεηεί ζημκ πονήκα ηεξ ζηναηεγηθήξ ημο θεθαιαίμο γηα ηεκ ακάθαμρε ηςκ θενδώκ ημο. Κάηη πμο
πνέπεη κα εθθνάδεηαη ζε δηεθδηθήζεηξ, ζηόπμοξ πάιεξ θαη αηηήμαηα.
Τέημηα αηηήμαηα πνμβάιιεη ημ
ηαληθό ζοκδηθαιηζηηθό θίκεμα, ζοκδέμκηαξ ηε δηεθδίθεζε γηα ακάθηεζε ηςκ απςιεηώκ με ζηόπμοξ πμο
βαζίδμκηαη ζηηξ ζύγπνμκεξ ενγαηηθέξ - ιασθέξ ακάγθεξ, μη μπμίεξ
δηεονύκμκηαη.
Αοηή είκαη ε δηαπςνηζηηθή
γναμμή με ηηξ δοκάμεηξ ηεξ ηαληθήξ
ζοκαίκεζεξ θαη ζοκενγαζίαξ, πμο
ζεςνμύκ «με νεαιηζηηθό» ημ αίηεμα γηα ακάθηεζε ηςκ απςιεηώκ
από ηα πνόκηα ηεξ θνίζεξ θαη δηεθδηθμύκ απιά θάπμηεξ μηθνμπανεμβάζεηξ, πμο ζα απμθαζηζημύκ
ημ νόιμ ημοξ ςξ «θμηκςκηθώκ
εηαίνςκ» ημο θεθαιαίμο θαη ηεξ
θοβένκεζεξ.
Αοηή είκαη ε δηαπςνηζηηθή
γναμμή θαη με ηηξ δοκάμεηξ ημο
νεθμνμηζμμύ, πμο ζπένκμοκ αοηαπάηεξ όηη ε ακάθηεζε απςιεηώκ
μπμνεί κα επηηεοπζεί ζημ πιαίζημ
μηαξ άιιεξ δηαπείνηζεξ ημο ζηόπμο
ηεξ ακάθαμρεξ ηεξ μηθμκμμίαξ.
Είκαη απαναίηεημ μ αγώκαξ κα
ακεβάζεη ημκ πήπε ηςκ απαηηήζεςκ, κα ακηηπαναηεζεί με ηηξ μεηςμέκεξ απαηηήζεηξ θαη πνμζδμθίεξ, με ηε
ιμγηθή ημο «μηθνόηενμο θαθμύ».
Σ’ αοηό ημκ αγώκα, μη ζοκηαλημύπμη καοηενγάηεξ έπμομε θαζήθμκ κα πάνμομε ζέζε, δίπια ζημ
ηαληθό ενγαηηθό θίκεμα, μαδί με ηα
παηδηά μαξ. Να δοκαμώζμομε ηηξ
γναμμέξ ηεξ ΠΕΣ-ΝΑΤ, πμο, με ηε
δνάζε θαη ηηξ ζέζεηξ ηεξ, έπεη
ακαδεηπζεί ζε ηαληθό μεηενίδη όιςκ
ηςκ ζοκηαλημύπςκ καοηενγαηώκ.
Με αγςκηζηηθμύξ παηνεηηζμμύξ
Η δημίθεζε ηεξ ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΝΟΜΟ – ΛΑΙΜΗΣΟΜΟ γι α ΑΥΑΛΙ ΣΙ ΚΟ – ΥΟΡΟΛ ΟΓΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΩΝ ΩΜΑΣΕΊΩΝ ΠΕΜΕΝ – ΣΕΥΕΝΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ – ΠΕ/ΝΑΣ
Αηκαηεξέο πεξηθνπέο θαη αχμεζε ησλ εηζθνξψλ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θηάλνπλ ηα 8,234 δηζ. επξψ κφλν γηα ηελ ηεηξαεηία 2016-2019, είλαη ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα ηεο πεξίθεκεο
«κεηαξξχζκηζεο» γηα ην Αζθαιηζηηθφ, πνπ ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ ςήθηζε 8 Μάε ζηε Βνπιή (Ν. 4387/2016).
ΚΤΡΙΕ ΤΝΣΑΞΕΙ
· ΠΔΡΗΚΟΠΔ ζε απνδηδφκελεο ζπληάμεηο πάλσ απφ 1.300 επξψ (άζξνηζκα
θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) κε «εμαέξσζε»
ησλ επηθνπξηθψλ.
· ΜΔΗΩΔΗ 5% πνπ ππνινγίδνληαη
πάλσ ζην άζξνηζκα θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ, πξηλ απφ ηελ επηβνιή
ησλ πεξηθνπψλ πνπ μεθίλεζαλ ην 2010.
ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΕ ΤΝΣΑΞΕΙ
Οη κεηψζεηο ζηηο επηθνπξηθέο είλαη κφληκεο: Οη λέεο πεξηθνπέο ζηηο πθηζηάκελεο
επηθνπξηθέο, φπσο θαη ε «εμαέξσζε»
ησλ λέσλ, κε ηνλ λέν ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπο, δελ είλαη πξνζσξηλέο. Ο
λφκνο κνληκνπνηεί απηήλ ηελ παξέκβαζε, νξίδνληαο ζαθψο φηη «ζςνηάξειρ δεν
θα αναπποζαπμόζονηαι ζε πεπίπηωζη
πος αν αθαιπεθούν ηα έξοδα από ηα
έζοδα (ζ.ζ. ηων Ταμείων), ηο αποηέλεζμα θα πποκύπηει απνηηικό». Παγηψλνληαη νη κεηψζεηο, δελ πξνβιέπεηαη θακία
θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ, κε εθαξκνγή ηεο «πήηπαρ
μηδενικού ελλείμμαηορ».

ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ
& ΕΙΥΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
Άξζξν 137:
Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ
λ.4172/2013 (Α’ 167) αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
1. Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ππνβάιιεηαη ζε θφξν, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα:
Δηζφδεκα

(Μηζζνί, πληάμεηο θ.ά.)

0 - 20.000
20.001 - 30.000
30.001 - 40.000
40.001 -

Φνξνινγηθφο
πληειεζηήο

22%
29%
37%
45%

3. Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο, πνπ
επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,
ππνινγίδεηαη κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα:

Δηζφδεκα
0 - 12.000
12.001 - 20.000
20.001 - 30.000
30.001 - 40.000
40.001 - 65.000
65.001 - 220.000
>220.000

Δηζθνξέο
Αιιειεγγχεο

0%
2,2%
5,00%
6,50%
7,50%
9,00%
10,00%

ΕΥΑΠΑΞ
Άξζξν 35: Πεξηθνπέο ησλ εθάπαμ πνπ
είλαη ζε εθθξεκφηεηα, κεηά ηνλ επηέκβξε ηνπ 2013, κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ
λένπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπο κεηά
ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ.
Άξζξν 77: Μεηνλνκαζία Δ.Σ.Δ.Α.
ζε «Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο θαη Δθάπαμ Παξνρψλ» («Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.».)
Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ
λ. 4052/2012 (A’ 41) ηξνπνπνηείηαη θαη
πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο:
«2. θνπφο ηνπ είλαη: α. ε παξνρή
κεληαίαο επηθνπξηθήο ζχληαμεο ιφγσ
γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ζηνπο
δηθαηνχρνπο αζθαιηζκέλνπο θαη β. ε
θαηαβνιή εθάπαμ παξνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο αζθαιηζκέλνπο.
Άξζξν 78: Έληαμε Σακείσλ
Πξφλνηαο ζηνλ Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.
Σ. Σν Σακείν Πξφλνηαο Αμησκαηηθψλ
Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Σ.Π.Α.Δ.Ν.)
Ε. Σν Σακείν Πξφλνηαο Καησηέξσλ
Πιεξσκάησλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
(Σ.Π.Κ.Π.Δ.Ν.)
ΕΚΑ
Άξζξν 95: Δπηηαρχλεηαη ε θαηάξγεζε
ηνπ ΔΚΑ, πνπ θαηαξγείηαη κέρξη ην
ηέινο ηνπ 2019 θαη ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ζα πεξηνξηζηεί κε αθφκα πην γξήγνξνπο ξπζκνχο ηελ επφκελε δηεηία.
ΑΛΛΕ ΜΕΙΩΕΙ
Άξζξν 20: Απαζρφιεζε
πληαμηνχρσλ
Μείσζε θαηά 60% ζα έρνπλ νη ζπληάμεηο
φζσλ ζπληαμηνχρσλ απαζρνινχληαη.
Άξζξν 10: Δπηδφκαηα ηέθλσλ
Σα επηδφκαηα ηέθλσλ ζα δίλνληαη ζην
εμήο κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα.
ΕΙΥΟΡΕ
Άξζξν 38: Δηζθνξέο Μηζζσηψλ
θαη Δξγνδνηψλ
6. Σα πνζνζηά εηζθνξψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ππάγνληαη ή ζα ππάγνληαλ
βάζεη ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ ή θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ίζρπαλ έσο ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζην ΝΑΣ,
ππνινγίδνληαη κεληαίσο επί ηνπ
βαζηθνχ κηζζνχ πνπ δελ κπνξεί λα
είλαη θαηψηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ ηζρχνπζα ή ηελ ηειεπηαία
ηζρχζαζα Δ ηνπ θιάδνπ, πιένλ
ησλ επηδνκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηα άξζξα 84 θαη 85 ηνπ ΠΓ 913/1978.
Οη εηζθνξέο θαηαβάιινληαη αλά
ηξίκελν.
ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ
Άξζξν 47: Αλψλπκε Δηαηξία
Γηαρείξηζεο ηεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο
Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ
πζηήλεηαη Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ

επσλπκία «Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηεο
Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Αζθαιηζηηθψλ
Οξγαληζκψλ Α.Δ. (Δ.ΓΗ.ΑΚΗ.ΠΔ. Α.Δ.)»
(εθεμήο «εηαηξεία»), κε κνλαδηθφ κέηνρν
ηνλ ΔΦΚΑ. Ζ εηαηξεία είλαη αφξηζηεο
δηάξθεηαο. Ζ Δηαηξία ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ αζθείηαη απφ
ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
Άξζξν 73: Πεξηνπζία, ινγηζηηθή
θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία
-1. Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ
παζεηηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο
εληαζζφκελνπο ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θνξείο,
ηνκείο, θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο, νη
πφξνη πνπ πξνβιέπνληαη ππέξ απηψλ
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη
ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο,
πεξηέξρνληαη απηνδίθαηα ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α.
σο θαζνιηθφ δηάδνρφ ηνπο. Ο Δ.Φ.Κ.Α.
ππεηζέξρεηαη ζηα πάζεο θχζεσο
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη
ινγαξηαζκψλ.
E.Υ.K.A.
Άξζξν 54: Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο - χζηαζε - θνπφο
πζηήλεηαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ επσλπκία
«Δζληθφο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο»,
απνθαινχκελν ζην εμήο «Δ.Φ.Κ.Α.», ην
νπνίν ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Αζήλα.
Απφ 1.1.2017, νπφηε θαη αξρίδεη ε
ιεηηνπξγία ηνπ σο θνξέα θχξηαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εληάζζνληαη ζηνλ
Δ.Φ.Κ.Α. απηνδίθαηα νη πθηζηάκελνη
θνξείο θχξηαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο,
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 56: Σν Ν.Α.Σ. θαη
ν Ο.Γ.Α. εμαθνινπζνχλ, θαη κεηά ηελ
θαηά ηα σο άλσ έληαμή ηνπο, λα δηαηεξνχλ απηνηειή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα
γηα ηελ άζθεζε ησλ κε αζθαιηζηηθψλ
ηνπο αξκνδηνηήησλ.
Άξζξν 56: Έληαμε θνξέσλ, θιάδσλ,
ηνκέ σ λ θα η ι νγ αξ ηα ζκψ λ ζηνλ
Δ . Φ. Κ. Α.
-1. Ο Δ.Φ.Κ.Α. απνηειείηαη απφ 1 (έλα)
θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο θαη ινηπψλ
παξνρψλ, ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη,
ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζην
άξζξν 54 ηνπ παξφληνο, νη παξαθάησ
θνξείο, κε ηνπο θιάδνπο, ηνκείο θαη
ινγαξηαζκνχο ηνπο.
Σ. Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (Ν.Α.Σ.),
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κεθαιαίνπ
Γπηψλ θαη ηνπ Κεθαιαίνπ Αλεξγίαο Αζζελείαο Ναπηηθψλ (ΚΑΑΝ).

 8 Ηνχλε: Με ηηο πλεξγαδφκελεο  21 Μάε: Με ηελ Γξακκαηεία ηνπ  9 Απξίιε: πκκεηείρακε ζηε δηα-

πληαμηνπρηθέο Οξγαλψζεηο παλαηηηθή
ζπγθέληξσζε γηα ηελ Τγεία θαη πνξεία
ζην ππνπξγείν Τγείαο.
 9 Ηνχλε: πλάληεζε κε ηνλ ππνπξγφ
Τγείαο σο ζπλέρεηα ηεο θηλεηνπνίεζεο
ηεο 8εο Ηνχλε.
 6-9 Μάε: Με ηνπο λαπηεξγάηεο ζηελ
πεξηθξνχξεζε ηεο 4ήκεξεο απεξγίαο
θαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ΠAME
ζηελ Αζήλα.
 21 Απξίιε, 5 Μάε, 26 Μάε, 16 Ηνχλε: Δλεκεξσηηθέο – νξγαλσηηθέο ζπζθέςεηο κε ηα ηαμηθά ζσκαηεία ηνπ
ρψξνπ θαη ζπληαμηνπρηθέο νξγαλψζεηο
γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεψλ καο
ελάληηα ζηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο.

 26 Απξίιε, 22 Μάε: Με ηηο ηαμηθέο

δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ ζπιιαιεηήξηα
ζηελ Αζήλα ελάληηα ζηα λέα κέηξα θαη
ην λφκν ιαηκεηφκν.
 18 Απξίιε: πκκεηνρή καο ζε
ζχζθεςε ηεο Γξακκαηείαο Πεηξαηά ηνπ
ΠΑΜΔ κπξνζηά ζηελ απνθαζηζκέλε
48σξε απεξγία φηαλ πάλε ζηελ Βνπιή
ην πνιπλνκνζρέδην Καηξνχγθαινπ.

ΠΑΜΔ ζχζθεςε γηα ηελ πνξεία ηνπ
εξγαηηθνχ θηλήκαηνο.
 6 Ηνχλε: Με πξφζθιεζε ηνπ ΠΑΜΔ
ζπκκεηείρακε ζε εκεξίδα κε ζέκα «Ζ
πάιε ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ θάιπςε
ησλ απσιεηψλ θαη ν αγψλαο γη απμήζεηο ζε κηζζνχο – ζπληάμεηο θαη θνηλσληθέο παξνρέο».
 20 Απξίιε: Με ηελ πληνληζηηθή
Δπηηξνπή Αγψλα ησλ ζπληαμηνχρσλ
δειηίν Σχπνπ – θαηαγγειία γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ πξνζρεδίνπ γηα ην αζθαιηζηηθφ.
 6 Μάε: Με ηα ηαμηθά ζσκαηεία ησλ
λαπηεξγαηψλ δειηίν Σχπνπ – θαηαγγειία γηα δηθαζηηθά θαη θαηαζηαιηηθά
κέηξα ελάληηα ζε
απεξγνχο (Έλσζε
Ρπκνπιθψλ, ιηκάλη Βφινπ, εξγνηάμην Ηδξχκαηνο
Νηάξρνπ θ.ιπ.).
 6 Μάε: Αλαθνίλσζε - θαηαγγειία
γηα ηελ απφπεηξα
ζχιιεςεο
ηνπ
πξνέδξνπ
ησλ
Μαγείξσλ
(ΠΠΔΜΑΓΔΝ) κέζα
ζην κέγαξν ηεο ΠΝΟ κεηά απφ κήλπζε «ζπλδηθαιηζηή» κέινπο ηνπ πξνεδξείνπ ηεο έλσζεο Ναπηψλ (ΠΔΝΔΝ).
 13 Μάε: Δπηζηνιή εξψηεκα ζηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία – ΝΑΣ – ΠΝΟ
«κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4387 απφ
πνηεο ππεξεζίεο θαη πνηεο πξνυπνζέζεηο ζα ζπληαμηνδνηνχληαη νη
λαπηεξγάηεο;»

δξνκή Μέγαξα – Διεπζίλα ζηελ πνξεία θαηά ηεο αλεξγίαο, πνπ δηνξγάλσζε ν Γήκνο Πάηξαο απφ Πάηξα έσο
Αζήλα.
 10 Απξίιε: ηελ ππνδνρή ηεο
πνξείαο Πάηξα - Αζήλα ζην χληαγκα.
 16 Ηνχλε: Απνραηξεηίζακε ηνλ ζθν
Αληψλε Εεξβφ ζην ηειεπηαίν ηνπ ηαμίδη. Ήηαλ εθιεθηφ κέινο ηεο Έλσζήο
καο θαη απφ ηνπο αξραηφηεξνπο.
 11 Ηνχλε: πκκεηείρακε ζε επίζθεςε
– πξνζθχλεκα ζην λεζί εμνξίαο ηνπ
Άε ηξάηε ζε έλδεημε κλήκεο θαη ηηκήο
ζηνπο αιχγηζηνπο ηεο ηαμηθήο πάιεο,
πνπ δηνξγάλσζε ε ΚΔ ηνπ ΚΚΔ.
 12 Απξίιε: ηα πιαίζηα ηεο δηεζληζηηθήο αιιειεγγχεο ζηείιακε E-mail
θαηαγγειία γηα ηελ βηνκεραλία δηψμεσλ θαη δηθψλ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ελάληηα ζηηο δεκνθξαηηθέο
ειεπζεξίεο.
 Σέινο λα αλαθέξνπκε ηελ έθδνζε
θαη δηαθίλεζε αλαθνηλψζεσλ, αθηζνθνιιήζεηο ηειεθσλήκαηα, κελχκαηα
SMS θαη e-mail ελεκέξσζεο ησλ
ζθσλ θαη πξνπαγάλδηζεο ησλ δξάζεψλ
καο.
 Να επρεζνχκε θαιφ θαινθαίξη
έρνληαο θαηά λνπ φηη παιαηά θαη λέα
κέηξα δελ ηα λνκηκνπνηνχκε ζε θακηά
πεξίπησζε. ε ζπληνληζκφ θαη ζπκπφξεπζε κε ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο ηφζν ησλ
ζπληαμηνχρσλ φζν θαη κε ηνπο ελ ελεξγεία, έηνηκνη γηα λέεο θηλεηνπνηήζεηο
ζε θαηεχζπλζε αθχξσζεο ηνπο ζηελ
πξάμε. Καινχο Αγψλεο.

Καθήκξμ όλωμ και καθεμόπ νεςωοιζηά ηξ ξογαμωηικό δρμάμωμα ηξρ ζωμαηείξρ μαπ, η εγγοαθή μέωμ μελώμ.
Σηιπ πξλιηικέπ πξρ μαπ μαροίζξρμ ηημ ζωή αμηιηάζζξρμε ηημ εμόηηηά μαπ με ξογάμωζη και αγώμα.

Μ

ε βαζηά ζπγθίλεζε θαη
κεγάιν ζεβαζκό απνραηξεηίζακε, ηελ Τεηάξηε 15 Θνύλε, ζην λεθξνηαθείν Σρηζηνύ ηνλ
Αληώλε Ζεξβό, πνπ είρε δηαηειέζεη Τακίαο ηεο ΠΕΣ-ΝΑΤ θαη γηα
πνιιά ρξόληα αγσλίζηεθε γηα ην
δίθην ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ην δίθην
ησλ λαπηεξγαηώλ, γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο.
Ο ζ. Αληώλεο γελλήζεθε ζηελ
Εινύληα ηεο Κξήηεο ην 1928 θαη
ήηαλ παηδί πνιύηεθλεο αγξνηηθήο
νηθνγέλεηαο. Σε πνιύ κηθξή ειηθία
θαηαηάρζεθε ζηελ ΕΠΟΝ ζηελ
Εινύληα κεηά από παξόηξπλζε
ηεο κεηέξαο ηνπ θαη όπσο καο
έιεγε ην γεγνλόο απηό ηνλ ζπγθιόληζε θαη ην εθηηκνύζε πνιύ
γηαηί έδεηρλε όηη κηα ιατθή γπλαίθα
ζε ηόζν δύζθνιεο ζπλζήθεο κπό-

ΑΠΟΦΑΙΡΕΣΙΜΟ στον σ. ΑΝΣΩΝΗ ΖΕΡΒΟ
ξεζε θαη δηάθξηλε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ αγώλα.
Δνπιεύνληαο σο αγξόηεο θαη
ςαξάο ζπκκεηείρε ζηελ αληίζηαζε ηνπ ιανύ καο ελάληηα ζηνλ
θαζίζηα θαηαθηεηή θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπο. Τν 1950, θπλεγεκέλνο έθζαζε ζηελ Αζήλα,
έβγαιε θπιιάδην θαη κπαξθάξηζε
ην 1952 σο θακαξόηνο ζην θαξάβη «ΑΝΘΟΥΛΑ», πνπ έθαλε ηαμίδηα εζσηεξηθνύ θαη ζην ακπάξη
ηνπ έπαηξλε θαη επηβάηεο.
Με ηνλ αγώλα ηνπ ελάληηα ζην
εθνπιηζηηθό θεθάιαην θαη ηηο
αληηιατθέο θπβεξλήζεηο, κε ηελ
δξάζε ηνπ γηα ηα ζπκθέξνληα
ησλ λαπηεξγαηώλ θαηέθηεζε ηελ
εκπηζηνζύλε ησλ ζπλαδέιθσλ

ηνπ, ην 1957 εληάρζεθε ζην ΚΚΕ
θαη ηελ πεξίνδν 1958-1962 έκεηλε
ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο
σο εθπξόζσπνο ησλ λαπηεξγαηώλ.
Ο αδειθόο ηνπ, ν ζύληξνθνο
Μαλώιεο Ζεξβόο, κεγαιύηεξνο
θαηά 11 ρξόληα πνπ έθπγε από
θνληά καο ην Μάε ηνπ 2000, πξσηνκπαξθάξηζε ην 1933 θαη ήηαλ
έλα από ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο
ζξπιηθήο ΟΕΝΟ.
Σηνλ επηθήδεην, πνπ εθθώλεζε ν Γηώξγνο Τνύζζαο, κέινο ηεο
ΚΕ ηνπ ΚΚΕ, κεηαμύ ησλ άιισλ
ζεκείσζε:
«Θέινπκε λα πνύκε όηη
είκαζηε ηπρεξνί πνπ παιέςακε

καδί κε έλαλ αγσληζηή, κε έλαλ
θνκκνπληζηή πνπ δηαθξηλόηαλε
γηα ηελ πίζηε ζην ΚΚΕ θαη ζηα
πςειά θνκκνπληζηηθά ηδαληθά,
πνπ παιέςακε καδί κε έλαλ
ζύληξνθν ζεκλό πνπ αγθάιηαδε κε αγάπε, ελζάξξπλε θαη
βνεζνύζε ηνπο λένπο ζπληξόθνπο.»

Η Τγεία νοσεί
από τις ταξικές πολιτικές

Μ

αδηθή ήηαλ ε θηλεηνπνίεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ, 8 Ηνχλε, αληαπνθξίζεθαλ ζην
θάιεζκα ησλ πλεξγαδφκελσλ πληαμηνπρηθψλ
Οξγαλψζεσλ, ΗΚΑ - ΔΛΣΑ - ΓΖΜΟΗΟΤ - ΟΔ OAEE - ΠΔ/ΝΑΣ - ΟΣΑ - ΠΟΔ/ΟΑΔΔ, θαη θαηέθιπζαλ ηελ πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο κε αηρκή
ηα αηηήκαηα θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο γηα ηελ Τγεία.
Ζ Τγεία λνζεί απφ ηηο ηαμηθέο πνιηηηθέο, ηφληζε, πνπ εθαξκφδνπλ φιεο νη θπβεξλήζεηο, ε ζεκεξηλή θαη νη πξνεγνχκελεο, ηφληζε κηιψληαο ζηε
ζπγθέληξσζε ν Γήκνο Κνπκπνχξεο, πξφεδξνο
ηεο Οκνζπνλδίαο πληαμηνχρσλ ΗΚΑ θαη επηζήκαλε φηη ζπγθεληξψζεηο ζπληαμηνχρσλ γίλνληαη
ζε κηα ζεηξά πφιεηο ζε φιε ηε ρψξα παξάιιεια
κε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ πγεηνλνκηθψλ πνπ
απεξγνχλ.
Σα θελά θαη ηηο ειιείςεηο ησλ δεκφζησλ δνκψλ
Τγείαο θαη ηηο πιεξσκέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο
ζπληαμηνχρνπο ζεκείσζε κηιψληαο ζηε ζπγθέληξσζε ν Παλαγηψηεο Βαβνπγηφο, πξφεδξνο
ηεο Οκνζπνλδίαο πληαμηνχρσλ Γεκνζίνπ θαη
παξνπζίαζε ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ.
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνίεζαλ πνξεία ζην
ππνπξγείν Τγείαο φπνπ ζπλαληήζεθαλ κε ηνπο
απεξγνχο πγεηνλνκηθνχο, κε καδηθφ ην κπινθ
ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΑΜΔ Τγείαο – Πξφλνηαο
θαη ζπλζήκαηα: «Γψζηε ιεθηά γηα Πξφλνηα Τγεία, καδηθέο πξνζιήςεηο ζηα λνζνθνκεία»
θαη «Γσξεάλ Τγεία γηα φιν ην ιαφ, ην θξάηνο
λα πιεξψζεη θαη ην θεθάιαην».
Μηιψληαο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ
έμσ απφ ην ππνπξγείν Τγείαο, ε Όιγα ηάληνπ,
αληηπξφεδξνο ηεο ΔΔ ηεο ΠΟΔΓΖΝ, εθιεγκέλε κε
ηηο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ, κεηαμχ άιισλ ζεκείσζε:
«Δίκαζηε εδψ γηα λα θσλάμνπκε φηη δελ είλαη
ξεαιηζκφο νη 30.000 θελέο νξγαληθέο ζέζεηο πξνζσπηθνχ. Σα 220 θιεηζηά θξεβάηηα ζηηο ΜΔΘ, ηα
θιεηζηά θξεβάηηα ζηα ρεηξνπξγεία. Δίλαη ληξνπή
ην 2016 κε ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ηελ ηεξάζηηα αλάπηπμε ζηελ
επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, λα αλαγθάδεηαη λα
παξαδερηεί ε ΔΔ κε ηνλ πην επίζεκν ηξφπν φηη νη
άλζξσπνη πεζαίλνπλ, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα δήζνπλ. Σξεηο ζηνπο 10 πεζαίλνπλ πξφσξα γηαηί
δελ ππάξρεη πξφιεςε, γηαηί δελ βξίζθνπλ έγθαηξε
πεξίζαιςε. Απηά είλαη ηα εγθιήκαηα ηεο πνιηηηθήο
ηνπο».
Υαηξεηηζκφ ζηε ζπγθέληξσζε ηφζν ησλ πγεηνλνκηθψλ φζν θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ απεχζπλε
ν Γήκνο Κνπκπνχξεο, πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο πληαμηνχρσλ ΗΚΑ, ηνλίδνληαο πσο ν αγψλαο γηα ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο Τγείαο είλαη
θνηλφο γηα εξγαδφκελνπο θαη ζπληαμηνχρνπο.
«Έρνπκε πιεξψζεη ζε φιε καο ηε δσή», αλέθεξε θαη πξφζζεζε πσο νη ζπληαμηνχρνη θαη νη
νηθνγέλεηέο ηνπο ζπλερίδνπλ λα βάδνπλ ην ρέξη
ζηελ ηζέπε, εθφζνλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, γηα ηηο
εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο Τγείαο.
ηε ζπγθέληξσζε παξαβξέζεθε ν ΓΓ ηεο ΚΔ
ηνπ ΚΚΔ, Γεκήηξεο Κνπηζνχκπαο, ν νπνίνο
ραηξεηίδνληαο ηνπο ζπγθεληξσκέλνπο εμέθξαζε
ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ Κφκκαηνο ζην
δίθαην αγψλα ηνπο, «πνπ δελ είλαη κφλν δηθφο
ζαο, είλαη αγψλαο θαη νιφθιεξνπ ηνπ ειιεληθνχ
ιανχ».
ηε ζπλέρεηα νη απεξγνί πγεηνλνκηθνί πξαγκαηνπνίεζαλ καρεηηθή πνξεία ζηε Βνπιή, κε ηε
ζπκκεηνρή ζσκαηείσλ απφ δηάθνξα λνζνθνκεία
ηεο ρψξαο.

ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕ ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΙΚΕ ΟΡΓΑΝΩΕΙ

Για τη “μεταρρύθμιση” της
Πρωτοβάθμιας Υροντίδας Τγείας (ΠΥΤ)

Η

θαηάζηαζε ζηελ Υγεία θαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε
είλαη ηξαγηθή. Φηιηάδεο άλζξσπνη ηεο
εξγαηηθήο - ιατθήο νηθνγέλεηαο θηλδπλεύνπλ, κέλνπλ αβνήζεηνη θαη πεζαίλνπλ από ηηο ηξαγηθέο ειιείςεηο ζηε
Δεκόζηα Υγεία, ηνλίδνπλ ζε αλαθνίλσζή ηνπο νη Σπλεξγαδόκελεο Σπληαμηνπρηθέο Οξγαλώζεηο, ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ - OAEE - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΟΤΑ ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ, θαη πξνζζέηνπλ:
Η επίζεζε ηεο θπβέξλεζεο, ΕΕ θεθαιαίνπ ζπλερίδεηαη κεηά από ηα
αληεξγαηηθά αληηαζθαιηζηηθά, θνξνινγηθά κέηξα θαη ζηα δεηήκαηα ηεο Υγείαο.
Η “κεηαξξύζκηζε” ηεο Πξσηνβάζκηαο
Φξνληίδαο Υγείαο (ΠΦΥ) νδεγεί ζηελ:
1. Οξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηεο δεκόζηαο, δσξεάλ, θαζνιηθήο Υγείαο θαη
Πεξίζαιςεο.
2. Μεηαθνξά ησλ βαξώλ ηεο "κεηαξξύζκηζεο" ηνπ "Πξσηνβάζκηνπ Εζληθνύ
Δηθηύνπ Υγείαο" (ΠΕΔΥ) ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζηα Τακεία ηνπο, αθνύ δελ
πξνβιέπεηαη θακία επηπιένλ θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε από όζε ππάξρεη ζήκεξα.

6. Μέξνο ηεο ΠΦΥ ζα κεηαθεξζεί
ζηελ επζύλε ησλ δήκσλ, νη νπνίνη ζα
ηελ πξνζθέξνπλ έλαληη ζπλεηζθνξάο
ησλ αζθαιηζκέλσλ κέζσ ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ.
7. Ήδε πιεξώλνπκε αθξηβά ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή καο θαη δελ μέξνπκε
ηη επηθπιάζζεη ην κέιινλ ζην δήηεκα
απηό, ελώ ε αύμεζε ησλ εηζθνξώλ καο
ρξέσζε έλα επίζεο κεγάιν κέξνο ησλ
δαπαλώλ γηα ηελ Υγεία - Πεξίζαιςε.
8. Τέινο, από δσ θαη πέξα ζα
ππάξρεη ε απεηιή ηνπ απηόκαηνπ
"θόθηε" πνπ, κεηά από έλα κεηαβαηηθό
ζηάδην ζα πεξηιακβάλεη θαη ηηο θξαηηθέο
δαπάλεο γηα ηελ Υγεία.
η εμαγγειίεο ηνπ πξσζππνπξγνύ γηα αληηκεηώπηζε ησλ
θνηλσληθώλ αληζνηήησλ θαη ηζόηηκε,
θαζνιηθή πξόζβαζε ηνπ ιανύ ζε ππεξεζίεο Υγείαο είλαη κηα αθόκε απάηε.
Σηόρν έρνπλ λα θξύςνπλ όηη ε κεηαξξύζκηζε πνπ ε θπβέξλεζε εμήγγεηιε γηα
ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο
ζεκαίλεη ειάρηζηεο παξνρέο γηα όινπο,
επηπέδνπ πησρνθνκείνπ θαη επηπιένλ

3. Αληί γηα ελίζρπζε ησλ ππνδνκώλ
ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο, ζ’ απηό
απιά ζα πξνζηεζνύλ νη ηδηώηεο ησλ
“Κνηλσληθώλ Σπλεηαηξηζηηθώλ Επηρεηξήζεσλ”, ησλ ΜΚΟ θαη ησλ Κνηλσληθώλ
Θαηξείσλ. Αληί γηα πξόζιεςε κόληκνπ
ηαηξηθνύ θαη βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ
ζηα λνζνθνκεία, ζα έρνπκε ηνπο θάζε
είδνπο "εζεινληέο", πνπ βέβαηα ζα
πιεξώλνληαη θαλνληθά γηα ηηο
"ππεξεζίεο ηνπο".
4. Θα "πξνηξέπνληαη" νη αζζελείο
λα κελ θαηαθεύγνπλ ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία, αιιά λα πεγαίλνπλ ζε ΚΥ
θαη Τνπηθέο Μνλάδεο Υγείαο (ΤΟΜΥ),
ώζηε λα κεησζνύλ νη δαπάλεο ησλ
λνζνθνκείσλ γηα γηαηξνύο θαη άιιεο
αλάγθεο θαη ε εμνηθνλόκεζε απηή ζα
ρξεκαηνδνηεί ηελ ΠΦΥ.
5. Θα θαηαξγεζνύλ ζπκβάζεηο ηνπ
ΕΟΠΥΥ κε ηδηώηεο γηαηξνύο, ώζηε νη
αζθαιηζκέλνη ζα πιεξώλνπλ από ηελ
ηζέπε ηνπο ηηο επηζθέςεηο γηα ηαηξηθέο
εηδηθόηεηεο πνπ ζα βγνπλ εθηόο
ζπκβάζεσλ.

θαζνιηθέο πιεξσκέο από ην ιαό. Παξαπέξα ηδησηηθνπνίεζε ηεο πεξίζαιςεο
ππέξ ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ επηρεηξεκαηηώλ πνπ θαξαδνθνύλ γηα ηελ αξπαγή ηεο ιείαο ηνπο.
Δελ κπνξνύκε θαη δελ πξέπεη λα
αλερηνύκε απηή ηελ θαηάζηαζε. Να
βγνύκε όινη ζηνπο δξόκνπο. Γηα εκάο,
γηα ηα παηδηά καο, γηα ηα εγγόληα καο.
Να ππεξαζπηζηνύκε ηελ Υγεία καο, ηελ
ίδηα καο ηελ ύπαξμε. Να κελ επηηξέςνπκε λα καο θέξνληαη ζαλ ζηπκκέλεο
ιεκνλόθνππεο, λα ζεσξνύλ ηελ πεξίζαιςή καο θόζηνο.
Απαηηνύκε ηώξα θαη αγσληδόκαζηε
γηα δεκόζην, δσξεάλ, θαζνιηθό ζύζηεκα Υγείαο - Πεξίζαιςεο. Όρη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε. Όρη ζηηο πεξηθνπέο. Όρη
άιια βάξε ζηηο πιάηεο καο. Άκεζε
πξόζιεςε γηαηξώλ θαη λνζειεπηηθνύ
πξνζσπηθνύ. Άλνηγκα λνζνθνκείσλ θαη
ησλ Κέληξσλ Υγείαο πνπ έρνπλ θιείζεη
κε 24σξε ιεηηνπξγία. Να πιεξώζεη ην
θξάηνο θαη ε πινπηνθξαηία.

Ο

ΓΕΝΙΚΕΤΜΕΝΗ ΥΟΡΟΛΗΣΕΙΑ ΣΙ ΠΛΑΣΕ ΣΟΤ ΛΑΟΤ
Οη λένη αληηιατθνί θφξνη θαη ηα βαξηά ραξάηζηα λέαο θνπήο πνπ ςεθίζηεθαλ απφ ηε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ,
λ. 4389/2016, αξρίδνπλ πιένλ λα ζηνηρεηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανχ, ηελ ίδηα ψξα
πνπ ν λένο «αλαπηπμηαθφο λφκνο» ηεο θπβέξλεζεο δίλεη λέεο πξνθιεηηθέο θνξναπαιιαγέο θαη «ειαθξχλζεηο» ζην
θεθάιαην. Καη βέβαηα ε θπβέξλεζε πινπνηεί φια ηα αληηιατθά κέηξα θνξνιεζηείαο, πνπ πξνψζεζαλ νη πξνθάηνρνί
ηεο κε ηα πξνεγνχκελα κλεκφληα θαη παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη ζην αθέξαην, ρσξίο απνιχησο θακηά εμαίξεζε.

Μ

ε παξαπέξα πεξηθνπέο ζηηο
θαηαβαιιφκελεο απνδνρέ ο
ζα βξεζνχλ αληηκέησπνη θαη νη ζπληαμηνχρνη, ιφγσ ηεο απμεκέλεο κεληάηηθεο παξαθξάηεζεο θφξνπ απφ
ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ζε εθαξκνγή
ηεο παξαπέξα αχμεζεο ηνπ θφξνπ
εηζνδήκαηνο.
Ζ απμεκέλε παξαθξάηεζε ζα εθαξκφδεηαη ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο
πνπ θαηαβάιινληαη απφ 27 Μάε θαη
κεηά. Οη αλαδξνκηθνί θφξνη (γηα εηζνδήκαηα απφ 1/1 έσο 27/5) ζα ππνινγηζηνχλ θαη ζα εηζπξαρηνχλ ζην πιαίζην
ηεο ππνβνιήο θαη εθθαζάξηζεο ησλ
θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ηνπ 2017, γηα
ην ζχλνιν ησλ θεηηλψλ εηζνδεκάησλ.

M ε βάζε θαη ηελ ηξνπνινγία ηεο
ηειεπηαίαο ζηηγκήο, πνπ θαηαηέζεθε
απφ ηελ θπβέξλεζε ζην λ.4387/2016,
ε επηζηξνθή θφξνπ ζπξξηθλψλεηαη
ζηα 1.900 επξψ (απφ 2.100 ζηα
πεξζηλά εηζνδήκαηα), νπφηε ην γεληθφ αθνξνιφγεην φξην ζε κηζζσηνχο,
ζπληαμηνχρνπο θαη αγξφηεο ζπξξηθλψλεηαη ζηα 8.636 επξψ, ρακειφηεξα
αθφκε θαη απφ ηα 9.100 επξψ πνπ
πξνβιεπφηαλ αξρηθά ζην λνκνζρέδην
θαη βέβαηα πνιχ ρακειφηεξα απφ ηα
9.545 επξψ πνπ ίζρπαλ σο αθνξνιφγεην φξην κέρξη ζήκεξα.
Παξάδεηγκα 1: πληαμηνχρνο κε
εηζφδεκα απφ έλα αζθαιηζηηθφ ηακείν
ζηα 9.500 επξψ ην ρξφλν (πεξίπνπ 792
επξψ ην κήλα). Ζ παξαθξάηεζε ηνπ
θφξνπ θηάλεη ζηα 15,6 επξψ γηα θάζε
κήλα, ελψ κέρξη πέξπζη δελ πιήξσλε
θαζφινπ θφξν εηζνδήκαηνο.
Παξάδεηγκα 2: πληαμηνχρνο κε
9.050 επξψ ην ρξφλν (754 επξψ ην κήλα) ζα δηαπηζηψζεη απψιεηεο 7,5 επξψ
γηα θάζε κήλα (κέρξη πέξπζη δελ πξνβιεπφηαλ θφξνο).



ε πεξίπησζε απνθιίζεσλ
πάλσ απφ 0,25% ηνπ ΑΔΠ
απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ θξαηηθψλ
πξνυπνινγηζκψλ, ελεξγνπνηείηαη
ν πεξηβφεηνο «δεκνζηνλνκηθφο
θφθηεο», ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη κηζζνί θαη ζπληάμεηο.
Γηα απφθιηζε 0,26% - 0,75% ηα κέηξα ζα είλαη χςνπο 0,5%, γηα απφθιηζε
0,76% - 1,25% ζα ιακβάλνληαη κέηξα
χςνπο 1%, γηα απφθιηζε 1,26% - 1,75%
κέηξα 1,5% θαη γηα απφθιηζε 1,76% 2,25% κέηξα 2%.
Ο κεραληζκφο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αθνξά
ηελ πεξίνδν 2017 - 2019.

ΦΠΑ: Απφ 1 Ηνχλε 2016 μεθηλά
ε εθαξκνγή ηνπ απμεκέλνπ ζπληειεζηή
ΦΠΑ (24% απφ 23%) ζε κηα εμέιημε πνπ
έξρεηαη λα απνδπλακψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην ιατθφ εηζφδεκα θαη απφ ηελ
πιεπξά ησλ θφξσλ θαηαλάισζεο..., κε
πξνζδνθψκελε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ
εζφδσλ θαηά 437 εθαη. επξψ ην ρξφλν.
Απφ 1ε Ηνχλε 2016 θαηαξγείηαη ν
«κεησκέλνο» ζπληειεζηήο ΦΠΑ ζηα
λεζηά χξνο, Θάζνο, Άλδξνο, Σήλνο,
Κάξπαζνο, Μήινο, θχξνο, Αιφλλεζνο,
Κέα, Αληίπαξνο θαη ίθλνο, ελψ απφ
1/1/2017 ην κέηξν ζα έρεη γεληθεπζεί ζε
νιφθιεξν ην Αηγαίν.
ΔΝΦΗΑ: Απμάλνληαη νη ζπληειεζηέο ζηνλ θχξην θφξν πνπ επηβάιιεηαη γηα ηα νηθφπεδα, γηα πξψηε θνξά
θαζηεξψλεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο
ζηα αγξνηεκάρηα θαη ζηα νηθφπεδα εθηφο
ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, κεηψλεηαη ην
φξην ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο
πάλσ απφ ην νπνίν επηβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο, ζηα 200.000
επξψ απφ 300.000 ζήκεξα, ελψ δηνγθψλνληαη θαη νη ζπληειεζηέο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ (πξψηνο ζπληειεζηήο
0,1% γηα αθίλεηε πεξηνπζία απφ
200.001 έσο θαη 250.000 επξψ, φηαλ
κέρξη ζήκεξα ν ζπληειεζηήο απηφο αθνξνχζε αθίλεηε πεξηνπζία απφ 300.000
έσο θαη 400.000 επξψ). Σα παξαπάλσ
δηνγθσκέλα ραξάηζηα ζα έιζνπλ κε ηα
θεηηλά εθθαζαξηζηηθά.
Θέ ξ κα λζε: Απφ ηηο 15 Οθηψβξε, απμάλεηαη ν ΔΦΚ ζην πεηξέιαην
ζέξκαλζεο. Απηφ ζεκαίλεη απμήζεηο
θαηά 5 ιεπηά αλά ιίηξν, νη νπνίεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε δηφγθσζε ηνπ ΦΠΑ,
ζα νδεγήζνπλ ζε απμήζεηο ηεο ηάμεο
ησλ 8 ιεπηψλ αλά ιίηξν.
Καχζηκα Κίλεζεο: Απμάλεηαη ν
ΔΦΚ απφ 1/1/2017, ζηε βελδίλε απφ ηα
670 ζηα 700 επξψ αλά ρηιηφιηηξν,

ζην πεηξέιαην απμάλεηαη απφ ηα 330
ζηα 410 επξψ ζην ρηιηφιηηξν.
ην πγξαέξην απφ 1/1/2017 απφ 330 ζε
430 επξψ. Σα ηέιε ηαμηλφκεζεο απηνθηλήησλ απφ 1ε Ηνχλε ζα ππνινγίδνληαη
κε βάζε ηε ιηαληθή ηηκή (έζνδα 30 εθαη.
επξψ).
πλδξνκεηηθή ηειεφξαζε: Απφ 1ε
Ηνχλε 2016 θαζηεξψλεηαη ηέινο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο θαη ππνινγίδεηαη σο
πνζνζηφ 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κεληαίνπ ινγαξηαζκνχ (έζνδα 90 εθαη. επξψ).
ηαζεξή ηειεθσλία: Απφ ηελ
1/7/2017 επηβάιιεηαη ηέινο 5% ζε θάζε
κεληαίν ινγαξηαζκφ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο κε πξφζβαζε ζην Internet.

ΑΤΣΟΜΑΣΟ «ΥΑΓΕΙΟ»

ε απηφ ην πιαίζην, «εμαηξνχληαη»
ζην αξρηθφ ζηάδην κφλν νη δαπάλεο
Τγείαο, ηα επηδφκαηα πνιπηέθλσλ, ζέξκαλζεο, αλεξγίαο θαη πξνλνηαθά επηδφκαηα, ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα,
ην πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη».
Γαπάλεο, βέβαηα, πνπ πεξηθφπηνληαη
δηαξθψο ήδε απφ ηε θάζε θαηάξηηζεο
ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, αθξηβψο γηα λα απνθεπρζνχλ νη απνθιίζεηο… Σελ ίδηα ψξα, είλαη απνθαιππηηθφ
ην γεγνλφο φηη εμαηξνχληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, φπσο επίζεο θαη απηέο
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ.

ηηο 10 Μάε θάζε έηνπο ν ππνπξγφο
Οηθνλνκηθψλ ζα δεκνζηεχεη έθζεζε κε
ηελ ηπρφλ αξλεηηθή απφθιηζε απφ ηνλ
ζηφρν γηα ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα
ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Έσο ηηο 31
Μάε ζα εθδίδεηαη Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (ΠΓ) κε ηηο δαπάλεο πνπ ζα πεξηθφπηνληαη απφ 1εο Ηνχλε ηνπ ίδηνπ έηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδνζεί ΠΓ,
πξνβιέπνληαη νξηδφληηεο πεξηθνπέο απφ
ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ φισλ ησλ
θαηεγνξηψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηά
πνζνζηφ ίζν κε ηελ απφθιηζε.

Μπίξα: Δπηβάιιεηαη δηπιάζηνο
ΔΦΚ. Καθέο: Καηά ηελ εηζαγσγή θαθέ
απφ ηελ 1/7/2017, επηβάιιεηαη θφξνο
απφ 2 έσο 4 επξψ αλά θηιφ αλάινγα κε
ην είδνο.
Ξελνδνρεία: Απφ 1/1/2018 ζεζπίδεηαη θφξνο δηακνλήο αλά εκεξήζηα
ρξήζε ελνηθηαδφκελνπ δσκαηίνπ, ζνπίηαο, δηακεξίζκαηνο ή εληαίαο θαηνηθίαο.
Ζιεθηξνληθφ ηζηγάξν: Δπηβάιιεηαη,
απφ 1/7/2017, ΔΦΚ ζηα πγξά αλαπιήξσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηζηγάξσλ,
χςνπο 0,10 επξψ αλά ρηιηνζηφιηηξν
πξντφληνο.

Όλοι στο μύλο των περικοπών

ΖΗΣΩ Η ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ

δεκνζίεπζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αληηαζθαιηζηηθνχ λφκνπ 4387 επηβεβαηψλεη φηη ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνχο πεξηκέλνπλ πνιιέο αθφκα δπζάξεζηεο εθπιήμεηο ζε φ,ηη αθνξά ηα
κέηξα πνπ ςεθίζηεθαλ γηα θχξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο,
εθάπαμ θαη κεξίζκαηα. Έλα πξψην ζηνηρείν είλαη φηη φιεο νη
επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, πνπ απνδίδνληαη ζήκεξα, ζα επαλαυπνινγηζηνχλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ
λένπ ζπζηήκαηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξνθχςνπλ κεησκέλα
πνζά ζε ζρέζε κε ηα ζεκεξηλά.
Με ηελ ππνπξγηθή απφθαζε επηβάιινληαη κεγάιεο πεξηθνπέο ζε ζπληαμηνχρνπο κε εηζφδεκα (άζξνηζκα θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) κεγαιχηεξν απφ 1.300 επξψ κεηθηά, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε πεξίπνπ 1.150 επξψ θαζαξά. Σνπο ζπληαμηνχρνπο
πάλσ απφ απηφ ην φξην, πνπ ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζηηο
200.000 θαη πιήξσλαλ κηα δσή ηηο εηζθνξέο ηνπο, ε θπβέξλεζε
ηνπο ζεσξεί ...πινχζηνπο θαη ηνπο αθαηξεί κεγάιν κέξνο ηνπ
εηζνδήκαηφο ηνπο.
Απηφλ ηνλ ηξφπν επηλφεζε ε θπβέξλεζε γηα λα βάιεη
απφ ηελ πίζσ πφξηα ηε «ξήηξα κεδεληθνχ ειιείκκαηνο», πνπ
απέξξηπηε ζηα ιφγηα, γηα λα ζνιψζεη ηα λεξά.

ε απεξγία ηελ Κπξηαθή 8 Μάε, πνπ ζπλέπεζε κε
ηελ απεξγία ελάληηα ζην λφκν-ιαηκεηφκν, έγηλε ν
θεηηλφο γηνξηαζκφο ηεο Δξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο, κε ηηο
ηαμηθέο δπλάκεηο λα αλαδεηθλχνπλ ην πξαγκαηηθφ λφεκα
κε δηάθνξεο εθδειψζεηο. ηελ Αζήλα ε θεληξηθή Πξσηνκαγηάηηθε ζπγθέληξσζε ηνπ ΠΑΜΔ έγηλε ζην χληαγκα
θαη πεξηιάκβαλε θαιιηηερληθφ πξφγξακκα αθηεξσκέλν
ζηελ πξνζθπγηά θαη ηνπο κεηαλάζηεο.
«Σηκάκε ηε κέξα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο - ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπο αγψλεο θαη ηηο ζπζίεο ηνπο, επηζεσξνχκε ηηο
δπλάκεηο καο, θαζνξίδνπκε ζηφρνπο κε αλάπηπμε ηεο
ηαμηθήο πάιεο, ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη
ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ», ηνλίδνπλ ζε αλαθνίλσζή ηνπο ηα
ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ ΠΔΠΡΝ - ΠΔ/ΝΑΣ θαη κεηαμχ ησλ άιισλ πξνζζέηνπλ:
«130 ρξφληα κεηά ηελ εμέγεξζε ησλ εξγαηψλ ηνπ
ηθάγν ην 1886, ηελ αηκαηνβακκέλε πξσηνκαγηά ηνπ
1936 ζηε Θεζζαινλίθε, ηνπο 200 εθηειεζζέληεο θνκκνπληζηέο απφ ηνπο θαζίζηεο Γεξκαλνχο ηελ πξσηνκαγηά
ηνπ 1944 ζηελ Καηζαξηαλή, ζπλερίδνπκε ζην δξφκν ηνπ ηαμηθνχ αγψλα
ελάληηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή ζθιαβηά, ζηνλ πφιεκν, ζηελ αλεξγία, ζηελ
θηψρηα.
Γηδαζθφκαζηε απφ
ηνπο αγψλεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ζπλερίδνπκε ηελ ηαμηθή πάιε, γηα
ηελ θαηάξγεζε ηεο
εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, γηα
κηα θνηλσλία πνπ ζα
ππεξεηεί ηελ εξγαηηθή
– ιατθή νηθνγέλεηα.

Ζ

Τ

πάξρεη, φκσο, κηα αθφκα πιεπξά πνπ δείρλεη φηη ε
θπβέξλεζε είλαη αδίζηαθηε ζηελ απνζηνιή πνπ έρεη
αλαιάβεη λα ηζνπεδψζεη φ,ηη απέκεηλε φξζην απφ αζθαιηζηηθά
δηθαηψκαηα θαη ζπληάμεηο:
Με βάζε ηελ ίδηα απφθαζε γηα ηηο επηθνπξηθέο, φζνη έρνπλ
εηζφδεκα κηθξφηεξν απφ ηα 1.300 επξψ κεηθηά, γιηηψλνπλ κελ
ηηο άκεζεο πεξηθνπέο, αιιά ε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηά
ηνλ επαλππνινγηζκφ ηεο επηθνπξηθήο ηνπο ζχληαμεο κε ην λέν
ζχζηεκα, ζα ζπλερίζεη λα ηνπο θαηαβάιιεηαη σο «πξνζσπηθή
δηαθνξά». Απηφ πξαθηηθά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ θπβέξλεζε
λα εκθαλίδεηαη φηη «ηνπο θάλεη θαη ηε ράξε» πνπ δελ ηνπο κεηψλεη ηψξα ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, αιιά ηαπηφρξνλα αθήλεη
αλνηρηή ηελ πφξηα λα εθαξκφζεη ηηο πεξηθνπέο αλά πάζα ζηηγκή ζην κέιινλ. Σν ζελάξην απηφ εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη
ππήξμε δηνξζσηηθή απφθαζε, κε ηελ νπνία ν φξνο
«επαλππνινγηζκφο» ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ φξν «αλαπξνζαξκνγή».
Σνλ ίδην ζηφρν ππεξεηεί θαη ε θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα φηη
δελ κεηψλεη παξαπέξα ηηο θχξηεο ζπληάμεηο, φηαλ κε ηε κείσζε
ησλ επηθνπξηθψλ κεηψλεηαη θη άιιν ην εηζφδεκα ησλ ζπληαμηνχρσλ, παιηψλ θαη λέσλ, αλεμάξηεηα αλ ε κείσζε απηή πξνέξρεηαη απφ πεξηθνπέο ζηηο θχξηεο ή ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο.
Δπνκέλσο, ε αληηαζθαιηζηηθή επίζεζε φρη κφλν δελ ηειείσζε κε ηελ ςήθηζε ηνπ ηειεπηαίνπ λφκνπ, αιιά βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε θαη απαηηεί εγξήγνξζε απφ ηελ πιεπξά αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ. Δγξήγνξζε πνπ απαηηείηαη ψζηε λα
απμάλεηαη θαη ν βαζκφο εηνηκφηεηαο ηνπ θηλήκαηνο απέλαληη
ζηηο αλαηξνπέο πνπ έξρνληαη ζηα Δξγαζηαθά, ε ηθαλφηεηά ηνπ
λα απαληήζεη κε απνθαζηζηηθφηεηα ζηνλ πξαγκαηηθφ αληίπαιν,
δειαδή ζηελ εξγνδνζία, ζηελ ΔΔ, ζηελ θπβέξλεζε, ζηελ
εμνπζία ηνπο.

Μ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ:
 Να απνζπξζεί ην λνκνζρέδην ιαηκεηφκνο γηα ην αζθαιηζηηθφ - θνξνινγηθφ.
 Καηάξγεζε φισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ. Αχμεζε φισλ ησλ ζπληάμεσλ κε απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηψλ θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ, ηεο 13εο θαη
ηεο 14 εο ζχληαμεο. Απνθαηάζηαζε ησλ παξνρψλ ζηα
επίπεδα ηνπ 2009.
 Ναπηνιφγεζε κέζσ ΓΔΝΔ κε Δ θαη αζθάιηζε ζην
ΝΑΣ ζηα ειιελφθηεηα πινία, αλαλέσζε ησλ Δ γηα
φινπο ηνπο λαπηεξγάηεο.
 Σν δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο λα αλαγλσξίδεηαη σο
ζπληάμηκνο ρξφλνο. Να βαξχλνληαη ην θξάηνο θαη νη
εθνπιηζηέο.
 Κνηλσληθή Αζθάιηζε γηα φινπο, απνθιεηζηηθά δεκφζηα
θαη ππνρξεσηηθή.
 Να πιεξψζνπλ ην θξάηνο θαη νη εθνπιηζηέο γηα ηα ειιείκκαηα ζην ΝΑΣ - ΚΔΑΝ. Κάιπςε, κε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ηνπ ζπλφινπ ησλ απσιεηψλ.
 Να θαηαξγεζνχλ νη απμήζεηο ησλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηβιήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αχμεζε
ησλ εθνπιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.
 Δληαίν, θαζνιηθφ, απνθιεηζηηθά Γεκφζην θαη Γσξεάλ ζχγρξνλν ζχζηεκα Τγείαο – Πξφλνηαο. Να ρξεκαηνδνηείηαη
πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά απφ ην θξάηνο. Πξνζηαζία ηεο
πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο.
 Απνθιεηζηηθά – Γεκφζηα – χγρξνλε – Γσξεάλ Ναπηηθή εθπαίδεπζε.»

Όλοι στην οργάνωση! Όλοι στον αγώνα!

