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Προς ΓΟ Προεδρείο της Βουλής
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΓΙΓ τους κ. κ. Υπουργούς Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας & Ναυηλίας, Εργασίας
& Κοινωνηοίς Ασφάλισης, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Πρΰστασίας του Πολίτη^υαιι.θΓΠ>ντις-Δίαφάνεϊθ[ς & Ανθρύ>πίνων Δικα.ιωμ_άτων_κ_αι Εθνικής Αμυνας,
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Διαμαντή Μανίολάκου,

και Γιώργος Μαρίνος

ΑΝΑΦΟΡΑ της Γενικής Συνέλευσης των ^ιελών της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταςιούχων ΝΑΤ, που πραγματοποιήθηκε βης 21-3-12, με την οποία εκ"φράζετα* 7] αντίθεση των συνταξιούχων ναυτεργατών στα μνημόνια και τους εφορμοσπκαύς. νόμους τιις κυβέρνησης με την τρόικα τίυν μονοπωλίων ΕΕ-ΔΚΓ-ΕΚΤ
και με την οποία προβάλλονται αιτήματα τους όπως η διατήρηση της αυτονομίας
του ΝΑΤ και η κάλυψη των ελλειμμάτων όλων των ασφαλιστικών ταμείων από τον
κρατικό προϋπολογισμό, η κατάργηση ταυ ανπλαϊκού-ανιεργατικού μέτρου ΐης ποπμ; επιστράτευσης, κλπ.
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΠΓ ΓΙ. ΤΓΚ ΠΕΣ-ΝΑΤ
ττου- έγινε την Τετάρτη, 21 ΒΑ60τη 2012
Η Γ.Ε. τηζ ΠΕΕ-ΜΑΤ, ττου α·«νήλβι ιην Τετάρτη 21 Μάρτη 2012, εκφράζει τιιν «ντίβεση των
συνταξιούχων ναυτεργατών οτο μνημόνια η» τονς εφαρμοατικαΰς νομούς της κυβέρνησης με
την τρότκα των μονοπωλίων ΕΕ-ΑΝΤ-ΕΚΤ και δηλώνει της απόφαση τους να αγωνίΒβούν νια
την ανατροπή της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής, που καταστρέφει τη ζωή της
οικογενείας, ΟΚκΒίκώντας:
• Λιατήρηση της αυτονομίας του ΜΑΤ και κάλυψη των ελλειμμάτων όλων των ασφαλιστικών
από τον κρατικό προϋπολογισμό.
• Κατώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ και αναπροσαρμογή στο 80% του μιοθοΰ που γίνονται αϊ ι
• Διατήρηση της αυτόνομες τοιι οίκου ΝαΟτον κύι αναβάθμιση των υπηρεσιών του γιο Δημόσια
Δωρεό Υγεία - Πρόνοια, μι ταυτόχρονη αξιοποίηση του Νΐ£Ν.
• Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 40-000 εγρώ, κατάργηση των χαρατσιών, κατάργηση του ΦΠΑ.
ΰ·τα είδη λαϊκής κατανάλωσης.
• Διατήρηση της Εστίας Ναυτικών και του ΕΛΟΕΝ, με παραττέρα πξιοπαίηΰη τους κσι επέκταση >
συνταξιούχου!;.
Δηλώνουμε την αντίθίοή μος <ττην εφαρμογή του κονονιομον 3577/92 της £.Ε. για
αττύΑευθέροκίη της βιαοττλοΤπς και απαιτούμε την κατάργηση των (γΐφΓτΐκών ττράξ£ΐ>ιν κο< ·
ανπνΒΐιτεργαϊΐκών νόμων, ττου βπαΑΑαο0αυν τους ειραττΑιστίς από την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών.
« Απςυτοϋμι την κστσργηαη του ανπδημοκραΐΐκΰά μέτρου τη< ττολιτίκής ετπΟΤρσίΕυσης, που οι

στην πρβξη με ης πολυήμϊρεϊ απεργίες τους.
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στο ττλευρδ των απεργών της Ελληνικής Χαλυβουργίας, ττου βρίοκονται στην πρώτη
γραμμή ταυ αγώνα της εργατικής τάξης εναντία οιην αντιλαϊκή επίθ^οη της πλουτοκρατίας, πον μας
γυρίζει στον μεσαίωνα,
. Λέμε Οχι στον νέο «κώδικα ναρκωτικών», που αποσκοπεί οτην εξόντωση της νεολσίος. «αϊ
ταυτόχρονα λέμε ΝΑΙ οτην πρόληψη, την Βεραττεΐα με «στυγνά προνρά'^μοτα» «αϊ την κοινωνική
επανένταξη» Καμιΰ εμπλοκή ιης χώρας μας ·σταυς ιμπεριαλιστικούς πολεικκοΰς σχίδβςψοΟζ- ΙΨϊ γυρίσουν τώρα
πίσω οι ίλληνες φαντάροι Εξω το ΝΑΤΟ σττό την Ελλάδο.
Είναι προκλητικά να επικαλούνται τον ιτατριωτιομό των συνταξιούχων αυτοί που έχουν
εκχωρήσει ήβτ) κυριαρχικά δικαιώματα τΐ|ς χώρας μας στο ΝΑΤΟ, την Ε.Ε., τις ΜΠΑ και
τταροσϊβουν τη δημοσία ττεριούσκι ατά μονοπώλια. Δεν αναγνωρίζουμε κανένα χρέος, την
κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία.
Καταδικάζουμε την απόφαση της ττΑίιοψηνίσ τηξ ΠΝΟ να ανοστείλίι την οττεργιίΐκή
κινητοττοίηση των νβΐίΤΐργατών, που ϊ^λια'ο'ΟΓαν με οπόλιττη επιτυχία, παρότι και οι ίβιοι
αναγνωρίζουν ότι κανένα αττό τα απηματα. ίων νβμττργπτών βιν ικανοττοιείται.
Δηλώνουμε την αντίβεσή μας <πο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα νκ* τΠν χρησιμοποίηση
ένοπλων φρουρών ατά ϊτλοία.
Καλούμε όλους τύϋς συνταξιούχους νπυτεργότις σε γενικό ΐΐσηκωυό ενάντια στην αντιλαϊκή
πολιτική, νια τις ανάγκες τον σήμερα και μι προοττπιίή Εναν οΑΑσ δρόμο ανοτπτνξης, που να
ιιπηρςτεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι το κέΰΟη των κεφαλαιοκρατών.
Μι εντολή του Σώματος
ο ΠρόεοροςτηςΓ,Ζ.
ΚΑΡΑΛΙΩΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

