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Η πμνεία ηεξ ηαληθήξ πάιεξ  
πενκάεη μέζα από μεγάιεξ θαη  
ζθιενέξ ακαμεηνήζεηξ με ηεκ  
αζηηθή ηάλε θαη ηα θόμμαηά ηεξ,  
με ημκ ενγμδμηηθό θαη θοβενκεηηθό 
ζοκδηθαιηζμό, παιηό θαη κέμ, με ημκ 
μπμνημοκηζμό, πμο πνμζανμόδεηαη 
δηανθώξ, αιιάδεη πνώμαηα θαη  
ζοκζήμαηα, πωνίξ κ’ αιιάδεη ηεκ 
μοζία ηωκ ζέζεώκ ημο, πμο βάζε 
ημοξ απμηειεί ε ηαληθή ζοκενγαζία.  

 

Α πφ λσξίο ην πξσί, ηελ 
Κπξηαθή 8 Μάε ην χλ-

ηαγκα ζηνιίζηεθε κε ην θφθθηλν 
ρξψκα θαη ηα ζπλζήκαηα ηεο 

Δξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο, γηα λα 
ππνδερηεί ηνπο ρηιηάδεο δηαδε-
ισηέο. ηελ εμέδξα, πνπ ήηαλ 

ζηνιηζκέλε απ' άθξε ζ' άθξε    
κε θφθθηλα γαξχθαιια, δέζπνδε   

ην θεληξηθφ ζχλζεκα ηνπ ΠΑΜΔ:  
«1ε Μάε - 130 τρόληα. 1886 - 
2016: Σσλετίδοσκε ελάληηα 

ζηελ θαπηηαιηζηηθή ζθιαβηά, 
ζηολ πόιεκο, ζηελ αλεργία, 

ζηε θηώτεηα». Αξηζηεξά ηεο 
εμέδξαο, κελχκαηα αιιειεγγχεο 
γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη δεμηά ζπλζήκαηα 
ελάληηα ζην λφκν - ιαηκεηφκν γηα 

ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε.  
Νενιαίνη θαη απεξγνί παξαηά-

ρζεθαλ κπξνζηά ζηελ εμέδξα 

ζρεκαη ίδνληαο ηελ θξάζε 

«Ότη ζηο λόκο - ιαηκεηόκο». 

Γεθάδεο ζεκαίεο ηνπ ΠΑΜΔ θαη 
ηεο ΠΟ αλέκηδαλ κπξνζηά απφ 
ηελ εμέδξα, γηα λα ζπκβνιίζνπλ 

ην δηεζληζηηθφ κήλπκα ηεο Δξγα-
ηηθήο Πξσηνκαγηάο. 

«Προιεηάρηοη όιωλ ηωλ  
τωρώλ ελωζείηε!» Σν θινγε-
ξφ απηφ ζχλζεκα, πνπ γελλή-

ζεθε κέζα απφ εξγαηηθέο εμε-
γέξζεηο θαη κεγάιεο κάρεο, εμα-

θνινπζεί λα καο εκπλέεη θαη λα 
θσηίδεη ην δξφκν καο.  

Γπλακψλνπκε ηελ νξγάλσζή 

καο, ηελ ηαμηθή ελφηεηά καο!  
Γπλακψλνπκε ηελ εξγαηηθή   

αιιειεγγχε. Δίλαη ην δηθφ καο 
φπιν! Παιεχνπκε γηα δνπιεηά γηα 
φινπο κε πιήξε δηθαηψκαηα ζηε 

βάζε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ 
καο!» αθνπγφηαλ απφ ηα κεγά-

θσλα, παξάιιεια κε ην θάιεζκα 
γηα ηελ απνγεπκαηηλή,  λέα        

ζπγθέληξσζε  ηνπ  ΠΑΜΔ, κε 
ζπλζήκαηα  φπσο  

«Οη πρόζθσγες δελ είλαη 

ηίηιοη ζηης εηδήζεης, δελ είλαη 
γηα παδάρηα θαη γηα επελδύ-
ζεης», ε ζπγθέληξσζε θαηήγγεη-
ιε ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο 
θαη ηεο ΔΔ ζην Πξνζθπγηθφ. 

«Χωρίς εζέλα γραλάδη δελ 
γσρλά, εργάηε κπορείς τωρίς 
αθεληηθά», ήηαλ ην ζχλζεκα πνπ 

θπξηάξρεζε, ιίγν πξηλ ν  Λάδα-
ξνο Σζειεπήο, γγ ηεο νκνζ-
πνλδίαο εκθηαισκέλσλ πνηψλ 
(ΠΟΔΔΠ) αλέβεη ζην βήκα γηα 

έλα ζχληνκν ραηξεηηζκφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν Γηψξγνο Πέξξνο, γηα 
ηελ θεληξηθή νκηιία εθ κέξνπο 

ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο  

ηνπ ΠΑΜΔ, κεηαμχ ησλ άιισλ  
ζεκείσζε: 

«Γειψλνπκε γηα κηα αθφκα 
θνξά ηελ αιιειεγγχε καο ζηνπο 

πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο 
πνπ βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη 

ζηε ρψξα καο, πνπ πξνζπαζνχλ 
κε θάζε ηξφπν λα θηάζνπλ ζηηο 
ρψξεο πξννξηζκνχ ηνπο. Αιιε-

ιεγγχε πνπ δε κέλεη κφλν ζηελ 
πιηθή βνήζεηα ησλ ζσκαηείσλ 

θαη ησλ Λατθψλ Δπηηξνπψλ πνπ  
θαζεκεξηλά δξαζηεξηνπνηνχληαη, 
αιιά ζηέθεηαη θαη ζηελ αλάδεημε 

ησλ πξαγκαηηθψλ ππεπζχλσλ 
γηα  ην   δξάκα  ηνπο. 

Γελ πξέπεη λα πεξάζεη ην 
ξαηζηζηηθφ δειεηήξην πνπ πξν-
ζπαζνχλ λα ρχζνπλ ηα θαηε-

μνρήλ ηζηξάθηα ηνπ θεθαιαίνπ,       
ε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ηεο 

Υξπζήο Απγήο, πνπ "βγάδνληαο 
ιάδη" ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, 
ζπέξλεη ηε δηρφλνηα ζηελ εξγαηη-

θή ηάμε, ζηνπο ιανχο. 
Οη πξνζθπγηθέο - κεηαλαζηεπ-

ηηθέο ξνέο δε δεκηνπξγνχληαη 
ζηνλ αέξα! Δίλαη απνηέιεζκα 
ησλ ιπθνζπκκαρηψλ ηνπ θεθα-

ιαίνπ θαη ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ 
επεκβάζεσλ αλά ηνλ θφζκν θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 
ηεο Μεζνγείνπ. Δίλαη ηεξάζηηεο νη 
επζχλεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλε-

ζεο, ε νπνία ζπλππνγξάθεη ηηο 
απνθάζεηο ηεο ΔΔ πνπ εληείλνπλ 

ην πξφβιεκα ησλ πξνζθχγσλ 
θαη εκπιέθεη βαζχηεξα ην ιαφ θαη 
ηε ρψξα ζηνπο επηθίλδπλνπο 

ηκπεξηαιηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο 
ησλ ΔΔ θαη ΝΑΣΟ, κε απνθνξχ-

θσκα ηελ παξνπζία ηνπ ηειεπ-
ηαίνπ  ζην  Αηγαίν». 

Σν θαιιηηερληθφ πξφγξακ-

κα πνπ πιαηζίσζε ηελ Πξσ-
ηνκαγηάηηθε ζπγθέληξσζε ηνπ 

ΠΑΜΔ ζην χληαγκα, ήηαλ 
αθηεξσκέλν ζηελ πξνζθπγηά 
θαη  ηνπο  πξφζθπγεο.  

Δευτέρα, 6 Ιούνη και ώρα 18:00 στον 

κινηματογράφο ΑΛΚΤΟΝΙ στην Αθήνα 
 
 

ΗΜΕΡΙΔΑ του με ΘΕΜΑ: 
 

«Η πάλη του εργατικού κινήματος για την  

κάλυψη των απωλειών και ο αγώνας για  

αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις,  

στις κοινωνικές παροχές» 
 

Ζ ΔΓΔ θαη νη θιαδηθέο Δ είλαη θαίξην    

δήηεκα γηα ηε δσή ησλ εξγαδφκελσλ. Απνηεινχλ 

κηα κεγάιε θαηάθηεζε. 

Ζ αληεξγαηηθή λνκνζεζία πνπ πέξαζαλ φιεο 

νη θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, είλαη 

θνκκέλε θαη ξακκέλε ζηα κέηξα ησλ απαηηήζε-

σλ ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ γηα ζσξάθηζε ηεο 

θεξδνθνξίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θη έρεη 

δψζεη ηζρπξφ πιήγκα ζηηο Δ, κε ζπλέπεηα      

ηε ζνβαξή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

εξγαδφκελσλ.   

θνπφο ηεο εκεξίδαο είλαη λα θσηηζηνχλ 

φιεο απηέο νη πιεπξέο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε 

ζπκβνιή ζσκαηείσλ, επηηξνπψλ εξγαδνκέλσλ, 

ζπλδηθαιηζηψλ. Να βγνπλ ρξήζηκα ζπκπεξά-

ζκαηα πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο 

πάιεο ησλ εξγαδφκελσλ γηα ηελ ππεξάζπηζε 

ησλ Δ, γηα ηελ ππνγξαθή Δ ζηελ θαηεχζπλ-

ζε ηεο αλάθηεζεο ησλ απσιεηψλ αιιά θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ. 

 

 

 

Σ ελ Κπξηαθή 8 Μάε κε  
απεξγία ηηκάκε ηελ 1ε 

Μάε ηελ κέξα ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπο 

αγώλεο θαη ηηο ζπζίεο ηνπο, 

επηζεσξνύκε ηηο δπλάκεηο 

καο, θαζνξίδνπκε ζηόρνπο κε 

αλάπηπμε ηεο ηαμηθήο πάιεο, 

ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηνπ 
θεθαιαίνπ θαη ησλ εθπξνζώ-

πσλ ηνπ, ηνλίδνπλ ζε αλαθνί-

λσζή ηνπο ηα ζσκαηεία    

ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - 

ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - 

ΠΔ/ΝΑΣ θαη πξνζζέηνπλ: 

130 ρξόληα κεηά ηελ εμέ-

γεξζε ησλ εξγαηώλ ηνπ ηθά-

γν ην 1886, ηελ αηκαηνβακκέ-

λε πξσηνκαγηά ηνπ 1936 ζηε 

Θεζζαινλίθε, ηνπο 200 εθηε-

ιεζζέληεο θνκκνπληζηέο από 
ηνπο θαζίζηεο Γεξκαλνύο ηελ 

πξσηνκαγηά ηνπ 1944 ζηελ 

Καηζαξηαλή, ζπλερίδνπκε ζην 

δξόκν ηνπ ηαμηθνύ αγώλα 

ελάληηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή 

ζθιαβηά, ζηνλ πόιεκν, ζηελ 

αλεξγία, ζηελ θηώρηα. 

Ο θάζε εξγαδόκελνο  

λα πάξεη ζέζε ζηνλ αγώλα!  

Γηδαζθόκαζηε από ηνπο  

αγώλεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 

ζπλερίδνπκε ηελ ηαμηθή πάιε, 

γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο εθ-

κεηάιιεπζεο αλζξώπνπ από 

άλζξσπν, γηα κηα θνηλσλία 

πνπ ζα ππεξεηεί ηελ εξγαηηθή 

- λαϊκή  οικογένεια.  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ :  

 Καηάξγεζε φισλ ησλ αληηαζθαιη-
ζηηθψλ λφκσ λ.  Αχμεζ ε  φισ λ  
ησλ  θχξ ησλ  θα η  επ ηθν πξ ηθψλ       
ζπληάμ εσλ . Δπαλαθνξά ηεο 13

εο
 

θαη 14
εο 

ζχληαμεο. Απνθαηάζηαζε 
ησλ απσιεηψλ ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο 
ζπληάμεηο πνπ έγηλαλ απφ ην 2009. 

 Καηάξγεζε ηνπ λ.4254/2014, πνπ 
θαζνξίδεη ηελ εθαξκνγή αηνκηθψλ 
ζπκβάζεσλ απφ ελψζεηο πξνζψ-
πσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηνλ    
νπνίν επηδηψθνπλ λα θαηαξγήζνπλ 
ηηο θιαδηθέο .. Δξγαζίαο γηα ηελ 
αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ εθνπιη-
ζηψλ. 

 Αλαλέσζε ησλ θιαδηθψλ .. 
Δξγαζίαο γηα φινπο ηνπο λαπη-
εξγάηεο κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο         
αλάγθεο.  

 Ναπηνιφγεζε απφ ην ΓΔΝΔ κε 
.. Δξγαζίαο θαη αζθάιηζε ζην 
ΝΑΣ ζηα ειιελφθηεηα πινία γηα 
φινπο ηνπο λαπηεξγάηεο. Πξν-
ζαξκνγή ησλ νξγαληθψλ ζπλζέ-
ζεσλ  ζηηο απμεκέλεο – πξαγκαηη-
θέο αλάγθεο ησλ πινίσλ, κείσζε 
ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ θαη ελίζρπ-
ζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο  
δσήο ζηε ζάιαζζα. 

 Πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ κε ηε 
θαηαβνιή ηνπ 80% ηνπ κηζζνχ  θαη  
πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξί-
ζαιςε γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα.     
Σν δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο λα αλα-
γλσξίδεηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο.     

 Να πιεξψζνπλ ην θξάηνο θαη νη 
εθνπιηζηέο γηα ηα ειιείκκαηα ζην 
ΝΑΣ - ΚΔΑΝ. Κάιπςε, κε θξαηηθή 
ρξεκαηνδφηεζε, ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απσιεηψλ. 

ΠΑΝΑΣΣΙΚΗ ΤΓΚΕΝΣΡΨΗ ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΨΝ  

ηελ Αζήλα ηελ Σεηάξηε 8 Ηνχλε ζηηο 10 ην πξσί  

ζηελ πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο θαινχλ νη  

πλεξγαδφκελεο πληαμηνπρηθέο Οξγαλψζεηο  
ΙΚΑ - ΔΛΣΑ -  ΓΖΜΟΙΟΤ - ΟΔ - OAEE - ΠΔ/ΝΑΣ - ΟΣΑ - ΠΟΔ/ΟΑΔΔ. 

Θα αθνινπζήζεη πνξεία πξνο ην ππνπξγείν Τγείαο.  

Μ ηα πξσηνθαλήο ελέξ- 

γεηα εθηπιίρζεθε ζηα 

γξαθεία ηεο Παλειιήληαο 

Ναπηηθήο Οκνζπνλδίαο (ΠΝΟ) 

ηε Γεπηέξα 9 Μάε. 

πγθεθξηκέλα, αζηπλνκηθή 

δχλακε επηρείξεζε λα ζπιιά-

βεη ηνλ πξφεδξν ηεο Έλσζεο 

Μαγείξσλ ΠΔΔΜΑΓΔΝ, Γηψξ-

γν Αλησλφπνπιν, θαη λα ηνλ 

νδεγήζεη ζην Απηφθσξν, κπαί-

λνληαο ζηα γξαθεία ηεο ΠΝΟ 

ηελ ψξα πνπ ζπλεδξίαδε         

ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο  

Οκνζπνλδίαο 

Ζ ελέξγεηα απηή έγηλε,  

χζηεξα απφ κήλπζε πνπ θαηέ-

ζεζε ελάληηα ζηνλ ζπλδηθαιη-

ζηή ν Απ. Μπαλάζηνο, ηακίαο 

ηεο έλσζεο λαπηψλ ΠΔΝΔΝ, 

φπνπ πξφεδξνο είλαη ν Αλη. 

Νηαιαθνγηψξγνο. Κάησ απφ 

ηελ θαηαθξαπγή ησλ παξεπξη-

ζθνκέλσλ λαπηεξγαηψλ, ε ζχι-

ιεςε ηειηθά δελ  έγηλε. 

Σα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσ-

καηεία ΠΔΜΔΝ, ΔΣΔΦΔΝ-

ΧΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, ΠΔΠΡΝ, 

ΠΔ-ΝΑΣ κε αλαθνίλσζε πνπ 

θπθινθφξεζαλ  ζηα  θαξάβηα  

ηνλίδνπλ:  

«Καηαγγέιινπκε ηνπο θπ-

βεξλεηηθνχο - εξγνδνηηθνχο 

ζπλδηθαιηζηέο ηεο δηνίθε-

ζεο ηεο Έλσζεο Ναπηψλ 

(ΠΔΝΔΝ), πνπ θαζ’ ππφδεημή 

ηνπο  αζηπλνκηθή δχλακε 
 

 

δήηεζε ηελ απηφθσξε      

ζχιιεςε ηνπ πξνέδξνπ     

ηεο Έλσζεο Μαγείξσλ 

(ΠΔΔΜΑΓΔΝ) Γηψξγνπ      

Αλησλφπνπινπ, κέινο ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ ΠΑΜΔ, ηνπ 

Γ. ηνπ ΔΚΠ, ελψ ήηαλ ζε 

εμέιημε ζπλεδξίαζε ηεο ΔΔ 

ηεο ΠΝΟ γηα  ηελ πνξεία  ηνπ 

απεξγηαθνχ αγψλα!», θαη  

πξνζζέηνπλ. 

«Ζ άζιηα θαη πξσηφγλσξε 

ελέξγεηα ησλ εξγνδνηηθψλ       

- κυβερνηηικών ζυνδικαλι-

ζηψλ, απνθαιχπηεη ηνπο  

δεζκνχο απηήο ηεο νκάδαο 

ηεο δηνίθεζεο ηεο ΠΔΝΔΝ      

κε ηνπο εθνπιηζηέο, ηελ    

θπβέξλεζε θαη ηηο ζπλδηθα-    

ιηζηηθέο παξαηάμεηο πνπ      

ιεηηνπξγνχλ σο ζπγθνη-

λσλνχληα δνρεία ΤΡΗΕΑ -      

ΑΝΣΑΡΤΑ - ΛΑΔ ζε βάξνο 

ησλ  λαπηεξγαηψλ.  

Ζ  απαξάδεθηε – πξνθιε-

ηηθή απηή ελέξγεηα ησλ εξγν-

δνηηθψλ – θπβεξλεηηθψλ ζπλ-

δηθαιηζηψλ, εληάζζεηαη ζηε 

ιπζζαιέα επίζεζε εθνπιη-

ζηψλ θαη θπβέξλεζεο, ΔΔ, 

ΓΝΣ ελάληηα ζηελ εξγαηηθή 

ηάμε, γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ 

Δ - ηελ ηζνπέδσζε ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο - ηελ 

θνξνιεζηεία - ην ρηχπεκα 

ησλ εξγαζηαθψλ ησλ ζπλδη-

θαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ» 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΑΝ ΝΑ ΤΛΛΑΒΟΤΝ  

τον πρόεδρο της ΠΕΕΜΑΓΕΝ  

στη διάρκεια συνεδρίασης της ΠΝΟ! 

Σ ελ εκπηζηνζχλε ηνπο 
ζηελ «Αγσληζηηθή  

Δλφηεηα Πινηάξρσλ – Μεραλη-
θψλ» εμέθξαζαλ νη ζπνπδα-
ζηέο ησλ ΑΔΝ Αζπξνπχξγνπ, 
ζηηο εθινγέο 18 Μάε, αλαδεη-
θλχνληαο ζην Γηνηθεηηθφ πκ-
βνχιην ηνπ ζπιιφγνπ αγσλη-
ζηέο ζπνπδαζηέο, πνπ είλαη 
ζηε πξψηε γξακκή ηνπ αγψλα 
ελάληηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή 
ηεο θπβέξλεζεο, ησλ εθνπιη-
ζηψλ, ΔΔ, ΓΝΣ, πάιεςαλ γηα 
ηα πξνβιήκαηα ησλ ζπνπδα-
ζηψλ ζηε ζρνιή, ζηα θαξάβηα, 
ην κέιινλ, ηε δσή ηνπο. 

Οη ζπνπδαζηέο απνκφλσζαλ 
ηηο δπλάκεηο, ηεο ΓΑΠ - ΝΓΦΚ, 
ηεο παξάηαμεο ηεο ΝΓ ζηε 
ζρνιή, πνπ δελ θαηέβαζαλ ζπλ- 
δπαζκφ αιιά ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο εθνπιηζηέο, ην ΤΔΝ θαη 
ηε δηνίθεζε ηεο ΑΔΝ, ζπλερί-
δνπλ λα ππνλνκεχνπλ ηε δξάζε 
ηνπ ζπιιφγνπ θαη λα βάδνπλ 
εκπφδηα ζηελ νξγάλσζε ηεο 
πάιεο ησλ ζπνπδαζηψλ. 

Οη εθινγέο ζηελ ΑΔΝ Αζπ- 
ξνπχξγνπ ζπλέπεζαλ θέηνο 
κε ηηο θνηηεηηθέο – ζπνπδαζηη-
θέο εθινγέο, φπνπ γηα ηξίηε 
ζπλερφκελε ρξνληά αλαδεη-
θλχεηαη ε Παλζπνπδαζηηθή 
Κ. ζε 2ε δχλακε παλειια-
δηθά, κε πςειά πνζνζηά 
20,46% ζηα παλεπηζηήκηα 
θαη 23% ζηα ΣΔΗ. 

Σν απνηέιεζκα ζηελ ΑΔΝ 
Αζπξνπχξγνπ θαη γεληθφηεξα 
ζηηο θνηηεηηθέο – ζπνπδαζηηθέο 

εθινγέο πνπ εθθξάζηεθε θέ-
ηνο, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 
δηφηη δηακνξθψζεθε ζε ζπλζή-
θεο πνπ ζπλερίδεηαη ε νινκέ-
ησπε επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, 
ηεο θπβέξλεζεο, ηεο ΔΔ, πνπ 
βάδεη ζην ζηφραζηξν ηδηαίηεξα 
ηα δηθαηψκαηα ηεο λενιαίαο 
ζηηο ζπνπδέο, ηε δνπιεηά θαη 
ην  κέιινλ  ηεο. 

ην απνηέιεζκα απνηππψ-
λεηαη φηη ππάξρεη έλα ζεκαληη-
θφ ηκήκα ζηελ ΑΔΝ Αζπξν-
πχξγνπ θαη γεληθφηεξα ζην 
θνηηεηηθφ θαη ζπνπδαζηηθφ 
θίλεκα, πνπ αγσλίδεηαη θαη 
βξίζθεηαη ζε θαηεχζπλζε    
πάιεο ελάληηα ζηελ αληηιατθή 
πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, ηνπ 
θεθαιαίνπ, ηεο ΔΔ θαη δελ  
ηζηκπάεη ζηηο απηαπάηεο, πνπ 

πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη ε 
θπβέξλεζε, γηα λα εμαζθαιίζεη 
ηε ιατθή ζπλαίλεζε ζηε ζθαγή 
ησλ ιατθψλ δηθαησκάησλ. Απηφ 
ην θνκκάηη ηνπ θνηηεηηθνχ θηλή-
καηνο δίλεη ηε κάρε καδί κε ηα 
ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία, 
ην καρεηηθφ ηκήκα εξγαηηθψλ 
θαη ιατθψλ δπλάκεσλ πνπ έρεη 
δηακνξθσζεί θαη αληηκάρεηαη 
απηή  ηελ  πνιηηηθή.  

Οη παξαπάλσ εθηηκήζεηο κάο 
γεκίδνπλ αηζηνδνμία θαη κεγα-
ιψλνπλ ηελ επζχλε ησλ δπλά-
κεσλ καο ζηελ ΑΔΝ Αζπξν-
πχξγνπ θαη ζηηο άιιεο λαπηηθέο 
ζρνιέο κέζα ζηνπο ζπιιφ-
γνπο, ηελ επφκελε κέξα. 

(Συνέχεια ζηη ζελίδα 4) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

οκάδειθμη καοηενγάηεξ 

Ε πείνα ημο ηειεοηαίμο δηαζηήμαημξ απμδεη-
θκύεη αθόμε πενηζζόηενμ πόζμ πνεηάδεηαη       
ε ενγαηηθή ηάλε ζοκδηθάηα μαδηθά, μαπεηηθά, 
αγςκηζηηθά, ζηεκ πνώηε γναμμή εκάκηηα ζημοξ 
επηπεηνεμαηηθμύξ  μμίιμοξ θαη ημοξ πμιηηηθμύξ 
ημοξ εθπνμζώπμοξ. Ακαδεηθκύεη πόζμ ακαγθαία 
είκαη ε εκδοκάμωζε ημο ΠΑΜΕ θαη ε      
ακαζύκηαλε ημο ζοκδηθαιηζηηθμύ θηκήμαημξ.  

Ηοβένκεζε, βημμήπακμη, ηναπεδίηεξ, εθμπιη-
ζηέξ, ΓΓ, ΔΚΣ ζοκεπίδμοκ θαη εκηείκμοκ ηεκ 
επίζεζε απέκακηη ζημκ Γιιεκηθό ιαό. Ιαξ     
ζέιμοκ ηζαθηζμέκμοξ, άκενγμοξ, ζηε θηώπεηα 
θαη ηεκ ελαζιίςζε, κα δμοιεύμομε γηα έκα λενμ-
θόμμαημ. Οη εθμπιηζηέξ κα δμύκε ζηε πιηδή       
θαη μη καοηενγάηεξ κα πκίγμκηαη ζηεκ  ακενγία 
θαη κα όζμη δμοιεύμοκ κα ιηώκμοκ από ηεκ       
οπενεθμεηάιιεοζε. 

Ημοπόκηα εκίζποζεξ ημο ΠΑΜΕ ζα βνίζθμ-
κηαη ζε θάζε οκδηθάημ, Γνγαηηθό Ηέκηνμ      
θαη Ομμζπμκδία, ζηα καοηενγαηηθά ζςμαηεία      
ΠΕΜΕΝ, ΣΕΦΕΝΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΠΡΝ, ΠΕ-ΝΑΣ θαη ζηα γναθεία ηεξ          
εθεμενίδαξ  «ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΙΚΗ».  

Μ ε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ-
ιαηκεηφκνπ γηα Αζθαιηζηηθφ - 

Φνξνινγηθφ θαη ην λφκν κε ηνλ απηφκαην 
"θφθηε" κηζζψλ - ζπληάμεσλ, απμήζεηο 
ΦΠΑ, "θφθθηλα" δάλεηα, ηδησηηθνπνηήζεηο, 
εθνπιηζηέο , θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, 
ΔΔ, ΓΝΣ θαη ηα άιια θφκκαηα ηνπ θεθα-
ιαίνπ θιηκαθψλνπλ ηελ επίζεζή ηνπο 
ελάληηα ζηνπο λαπηεξγάηεο, ζηελ εξγαηη-
θή ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα. 

αξσηηθέο αιιαγέο ζηα αζθαιηζηηθά 
ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα ησλ λαπηεξ-
γαηψλ, κε λέεο δξακαηηθέο πεξηθνπέο ζηηο 
ζπληάμεηο, ζηηο παξνρέο πγείαο θαη πξφ-
λνηαο θ.ά. 

Με επζχλε ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηεο 
θπβέξλεζεο  δελ ιεηηνπξγνχλ νη ππεξεζί-
εο ηνπ ΝΑΣ γηα ηελ έθδνζε θαη θαηαβνιή 
θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ, εθά-
παμ, παξνρέο πγείαο θαη πξφλνηαο, εμα-
γνξάο ππεξεζίαο γηα ηελ απφθηεζε δη-
πιψκαηνο θ.ά. κε απνηέιεζκα ηελ φμπλζε 
φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο λαπηεξγαηη-
θήο νηθνγέλεηαο. 

 Ζ αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ εθνπιη-
ζηψλ ζπλερίδεηαη σο γεληθή ηάζε, ζε φιεο 
ηηο θαηεγνξίεο θαξαβηψλ, κέζα απφ      
ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ       
λαπηεξγαηψλ.  

Δθνπιηζηέο - θπβέξλεζε έρνπλ ζην 
ζηφραζηξφ ηνπο ηελ θαηάξγεζε ησλ Δ,  
αηνκηθέο ζπκβάζεηο ζε φιεο ηηο θαηεγνξί-
εο πινίσλ, ηελ ηζνπέδσζε ηεο θνηλσλη-
θήο αζθάιηζεο, λέεο κεηψζεηο ησλ νξγα-
ληθψλ ζπλζέζεσλ θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο 
δνπιεηάο, δηάιπζε ηεο δεκφζηαο λαπηηθήο 
εθπαίδεπζεο, απειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ 
εηζηηεξίσλ ζηελ αθηνπινΐα θ.ά. 

Οη εθνπιηζηέο αξλνχληαη ηελ αλαλέσ-
ζε θαη εθαξκνγή ησλ Δ γηα φινπο ηνπο 
λαπηεξγάηεο. Πάλσ απφ 60.000  λαπηεξ-
γάηεο (Έιιελεο θαη αιινδαπνί) πνπ   

απαζρνινχληαη ζηα ειιελφθηεηα θαξάβηα 
είλαη λαπηνινγεκέλνη ρσξίο Δ θαη  
αζθάιηζε ζην ΝΑΣ, δνπιεηά ζε ζπλζήθεο 
γαιέξαο, δειαδή, 614 δνιάξηα κηζζφ ην 
κήλα κε 48 ψξεο δνπιεηά ηελ εβδνκάδα 
ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα!  

Σα δνπιεκπνξηθά θπθιψκαηα, κε ηελ 
εξγαηηθή αξηζηνθξαηία (crew managers) 
απνκπδνχλ "καχξν" ρξήκα εθαηνληάδσλ 
ρηιηάδσλ επξψ απφ ηνπο λαπηεξγάηεο 
πνπ θαζεκεξηλά «ζπάλε ηα πνδάξηα 
ηνπο», ςάρλνπλ δνπιεηά ζηελ Αθηή    
Μηανχιε.  

Ζ πιεηνςεθία ηεο ΠΝΟ ησλ δπλάκεσλ 
ηνπ θπβεξλεηηθνχ - εξγνδνηηθνχ ζπλδηθα-
ιηζκνχ ππνλνκεχνπλ ηηο θιαδηθέο .. 
Δξγαζίαο. Οη εξγνδνηηθνί – θπβεξλεηηθνί 
ζπλδηθαιηζηέο ηεο ΠΝΟ σο κέινο ηεο ITF/
Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Μεηαθνξψλ ππν-
γξάθνπλ κε ηνπο εθνπιηζηέο θαηάπηπ-
ζηεο - απαξάδεθηεο ζπκβάζεηο, έλαληη 

ακνηβήο κε ηελ θαηαβνιή 5.000 - 8.000 
δνιαξίσλ γηα θάζε θαξάβη κε μέλε ζεκαία, 
πνπ θαηαιήγνπλ ζηα ηακεία ηεο ΠΝΟ θαη 
ηεο ΓΟΜ, κε εηήζηα έζνδα, ζχκθσλα κε 
ηνλ απνινγηζκφ ηεο ΠΝΟ γηα ην 2015, λα 
αλέξρνληαη ζηα 3.771.591,18 επξψ! 

Σψξα νη λαπηεξγάηεο λα πάξνπλ  
ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα ηνπο  

Ζ αγαλάθηεζε θαη ε νξγή ησλ λαπηεξ-
γαηψλ ελάληηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή  
θαη ηνπο θνξείο ηεο, ηνπο εθνπιηζηέο θαη 
ηε θπβέξλεζε, ηψξα, λα κεηαηξαπεί ζε 
ζπκκεηνρή  γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηαμηθψλ 
δπλάκεσλ ηνπ ΠΑΜΔ ζηα ζσκαηεία θαη 
ζηα θαξάβηα γηα ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξν-
πήο Αγψλα γηα ηελ θιηκάθσζε ηεο πάιεο, 
αμηνπνηψληαο φιεο ηηο κνξθέο θαη απεξγη-
αθέο θηλεηνπνηήζεηο.  

Οη λαπηεξγάηεο λα κε λνκηκνπνη-
ήζνπλ ηα αληεξγαηηθά κέηξα, φινη 
ζηνλ αγψλα γηα ηελ αλαηξνπή . 

ΠΕΜΕΝ - ΣΕΥΕΝΨΝ - ΠΕΜΑΓΕΝ - ΠΕ/ΝΑΣ :  

Δεν νομιμοποιούμε τα αντιλαϊκά μέτρα  

όλοι στον αγώνα για την ανατροπή 

ΟΙ ΠΟΤΔΑΣΕ ΑΕΝ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 

παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους! 
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ΜΖΝΗΑΗΑ                                            

ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ                           

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ  

Ηδηνθηεζία ηνπ πιιφγνπ                

Ναπηεξγαηηθή                                   

πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε 

ΤΝΣΑΔΣΑΗ                          

ΑΠΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Δθδφηεο - Τπεχζπλνο               

ζχκθσλα κε ην λφκν:         

ΜΑΡΗΟΛΖ ΩΣΖΡΗΟ            

Κνινθνηξψλε 99,                   

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35              

Σει.: 210 - 41 17 578            

Φαμ: 210 - 41 37 271 

Τπεχζπλε Σππνγξαθείνπ:                    

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑ                

Μπνπκπνπιίλαο 19,                      

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                   

Σει.: 210 - 41 70 479 

ΔΣΖΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖ                            

Δζσηεξηθνχ: Δπξψ 15                  

Δμσηεξηθνχ: Δπξψ 50 

Η ύλη του παρόντος φύλλου έκλεισε 24 Μάη 2016 

H   πξνψζεζε ησλ ζπκθε-
ξφλησλ ησλ εθνπιηζηψλ  

γηα άιιε κηα θνξά απνηέιεζε ην 
αληεξγαηηθφ πεξηερφκελν ηεο 
εηζήγεζεο ηεο εξγαηηθήο αξηζην-
θξαηίαο, ησλ εξγνδνηηθψλ ζπλ-
δηθαιηζηψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο 
Έλσζεο Πινηάξρσλ (ΠΔΠΔΝ)   
πνπ παξνπζίαζε ζηελ εηήζηα 
Γ.. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 11 
Μάε. Γεληθή πλέιεπζε παξσδία 
φπσο θαηαγγέιιεη ε Γεκνθξαηη-
θή Αγσληζηηθή Δλφηεηα Πινηάξ-
ρσλ (ΓΑΔΠ). ηε Γ.. ζπκκεηεί-
ραλ απνζπαζκέλα ζηειέρε ησλ 
λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ηεο Αθηή 
Μηανχιε κε «απηφκαην πηιφην» 
ηε γξακκή ελίζρπζεο ηεο αληα-
γσληζηηθφηεηαο ηεο θεξδνθνξίαο 
ησλ εθνπιηζηψλ, κέζα απφ ηελ 
έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 
λαπηίισλ πινηάξρσλ θαη γεληθφ-
ηεξα ησλ λαπηεξγαηψλ. 

Ζ εηζήγεζε ηνπ Πξνεδξείνπ, 
«έβγαιε ιάδη» ηελ πνιηηηθή πνπ 
επζχλεηαη γηα ηηο κεηψζεηο ησλ 
νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ ησλ θα-
ξαβηψλ, ηηο απνιχζεηο λαπηεξ-
γαηψλ, ηελ αλεξγία, ηελ  απισ-
ζηά, ηελ θαηάξγεζε ησλ .. 
Δξγαζίαο, ηε δηάιπζε ηνπ ΝΑΣ, 
ηνπ Οίθνπ Ναχηε, ηηο δξακαηηθέο 
πεξηθνπέο ζε κηζζνχο – ζπληά-
μεηο,  ηελ  άζιηα θαηάζηαζε ζηελ 
εθπαίδεπζε κεηεθπαίδεπζε.  
Πνιηηηθή ελίζρπζεο ηεο αληαγσ-
ληζηηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξί-
αο ησλ εθνπιηζηψλ κέζα απφ 
ην ηζάθηζκα ησλ φπνησλ δηθαησ-
κάησλ θαη θαηαθηήζεσλ έρνπλ 
απνκείλεη ζηελ εξγαηηθή ηάμε, 
πνιηηηθή πνπ ππεξεηνχλ ε θπ-
βέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ φπσο 
θαη νη πξνεγνχκελεο ΝΓ – ΠΑ-
ΟΚ θαη ηα άιια θφκκαηα ηνπ 
θεθαιαίνπ. 

Όηαλ ην ιφγν πήξε εθπξφ-
ζσπνο ηεο Γεκνθξαηηθήο Αγσ-
ληζηηθήο Δλφηεηαο Πινηάξρσλ 
θαη απφ ην βήκα ηεο Γ.. θαηήγ-
γεηιε ηελ αληηιατθή πνιηηηθή θαη 
ηνπο θνξείο ηεο, ηηο αμηψζεηο 

ησλ εθνπιηζηψλ θαη ηνπ πνιηηη-
θνχ ηνπο πξνζσπηθνχ θαη ηνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο ζηελ ΠΔ-
ΠΔΝ θαη ην λαπηεξγαηηθφ ζπλδη-
θαιηζηηθφ  θίλεκα,  ηφηε νη εξγα-
ηνπαηέξεο ηεο δηνίθεζεο ηεο 
ΠΔΠΔΝ έραζαλ ηελ ςπρξαηκία 
ηνπο θαη κε ηαμηθφ κίζνο επηηέ-
ζεθαλ κε ρπδαίνπο ραξαθηεξη-
ζκνχο θαη αληηθνκκνπληζκφ ελά-
ληηα ζηνπο λαπηίινπο πινηάξ-
ρνπο  θαη  ηνπο λαπηεξγάηεο. 

ηελ παξέκβαζή ηνπο ζηε 
ζπλέιεπζε, νη εθπξφζσπνη ησλ 
ηαμηθψλ δπλάκεσλ, ηεο ΓΑΔΠ, 
αλέδεημαλ ηελ έληαζε ηεο επίζε-
ζεο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο 
εθνπιηζηψλ – θπβέξλεζεο ζε 
βάξνο ησλ πινηάξρσλ θαη γελη-
θφηεξα ησλ λαπηεξγαηψλ. Πξφ-
ηεηλαλ πιαίζην αηηεκάησλ πνπ 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 
αλάγθεο ησλ Πινηάξρσλ. Εήηε-
ζαλ ηελ άκεζε ηξνπνπνίεζε 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ εθαξ-
κνγή ηεο απιήο θαη αλφζεπηεο 
αλαινγηθήο. 

Ζ ΓΑΔΠ, νη λαπηίινη πινί-
αξρνη, νη λαπηεξγάηεο δε λνκη-
κνπνηνχλ ηε ΝΟΘΔΗΑ πνπ 
έγηλε ζηηο αξραηξεζίεο ζηελ 
ΠΔΠΔΝ, απφ κηα αδίζηαθηε 
νκάδα ζηειερψλ λαπηηιηαθψλ 
εηαηξεηψλ, πνπ θάζνληαη ζην 
ζβέξθν ησλ πινηάξρσλ θαη 
ησλ λαπηεξγαηψλ.  

Ζ ΓΑΔΠ απεπζχλεη θάιεζκα 
ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο 
Πινηάξρνπο λα εληζρχζνπλ ηηο 
γξακκέο ηεο, λα ζπληαρζνχλ 
ζηε κάρε πιάη ζηνπο άιινπο 
θιάδνπο ηεο ΝΚ - ΠΑΜΔ, γηα 
λα αθνπζηεί ε θσλή ησλ λαπηί-
ισλ πινηάξρσλ, ησλ ζπνπδα-
ζηψλ απφ ηηο ΑΔΝ, ησλ ζπληα-
μηνχρσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 
Μπαίλνπκε μαλά ζε ζέζεηο 
κάρεο, ελάληηα ζηελ αληηιατ-
θή επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη 
ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. 

Σα καοάγηα ηεξ ηαληθήξ πάιεξ    
 

 ηηξ παιανέξ ζοδεηήζεηξ ζηηξ ηναπεδανί-
εξ ζπμιηάδαμε, μεηαλύ άιιςκ, θαη ηα 

θαμώμαηα ημο Κηαιαθμγηώνγμο, γηα ηηξ πμιηηη-
θέξ παιηκδνμμήζεηξ, ημ ζύκδνμμμ ημο μηθνμθώ-
κμο, ηα «εκδομαημιμγηθά ζημηπεηά» ηςκ απεν-
γηώκ, ηεκ πμιοήμενε καοηηθή ημο οπενεζία θ.ιπ. 

Σα πνόκηα πέναζακ, θη αοηέξ μη δηεγήζεηξ δεκ 
πνμθαιμύκ πηα γέιημ. Ο θόζμμξ άιιαλε, ηα   
πνμβιήμαηα ηεξ θμηκςκίαξ γηγακηώκμκηαη, ε 
ακαζθάιεηα θονηανπεί. Έζβεζακ αοηαπάηεξ. 
Πμιιμί είκαη αοημί πμο επακαπνμζδημνίδμοκ   
ηε ζέζε ημοξ με βάζε ηα κέα δεδμμέκα.   

Όμςξ, θάπμημη, πανόηη αιιάδμοκ πνώμαηα 
ζακ ημκ παμαηιέμκηα, ζηεκ πναγμαηηθόηεηα   
παναμέκμοκ ίδημη, όπςξ μ ιμγηθόξ -θαηά ηηξ  
εηαηνείεξ- ζοκδηθαιηζηήξ, πμο ζοκεπίδεη κα  
επηηίζεηαη θαηά ημο ΠΑΙΓ θαη ηςκ μειώκ ημο. 

Γίκαη μ μόκμξ; Όπη βέβαηα! Γθμπιηζηέξ, 
ΓΒ, μεγαιμλεκμδόπμη, Υνοζή Αογή, γύνς απ’ 
ημκ ίδημ άλμκα ακαπηύζζμοκ ηεκ επηπεηνεμαημ-
ιμγία ημοξ, πάκς ζε μηα ακμμμιόγεηε ζομμαπία, 
ορώκμκηαξ θνάγμαηα απέκακηη ζε μπμηαδήπμηε 
ακηίδναζε ημο ιαμύ. 

Απ’ ηε  μηα ηα μνθακά ημο ΤΡΖΔΑ, πνμζπα-
ζμύκ κα θηίζμοκ θάηη κέμ με ηα πημ παιηά οιηθά, 
κα θμιιήζμοκ θάπμο, κα  βνμοκ  κέμοξ  νόιμοξ. 
Ηη απ’ ηεκ άιιε ε ενγμδμζία, πμο εθμεηαιιεύε-
ηαη ηεκ θνίζε, ζανώκεη όια ηα θεθηεμέκα θαη 
απαηηεί μιηθή πανάδμζε ηςκ ενγαδμμέκςκ. ημ 
πώνμ ηεξ καοηηιίαξ, μη ζοκάδειθμη -όζμη έπμοκ 
δμοιεηά- ενγάδμκηαη ζηα όνηα ηεξ ακζνώπηκεξ 
ακημπήξ, Ιάγεηνμη - Καύηεξ - Θαιαμεπόιμη - 
Αληςμαηηθμί. Ηη μ Κηαιαθμγηώνγμξ ...ακαθμη-
κώζεηξ! Άπνεζηεξ ζημοξ Καοηενγάηεξ, όμςξ  
ελαηνεηηθά πνήζημεξ γηα ηηξ Γηαηνείεξ. Ηςδηθμ-
πμηεμέκε Ακαθμνά... Πόζμη απενγμύκ, από      
πμημοξ θιάδμοξ, πόζμη εκ εκενγεία, πόζμη     
ζοκηαλημύπμη, πόζμοξ έπεη  ημ ΠΑΙΓ  θ.ιπ. 

Ο θαηνμζθμπηζμόξ ζημ Ιεγαιείμ ημο, θαη 
εηδηθά θέημξ πμο ε πνμκηά δεκ ήηακ παναγςγηθή 
γη αοηόκ (εθηόξ Γνγαηηθμύ Ηέκηνμο Πεηναηά, 
πςνίξ οπμρεθηόηεηα ζηε ΓΓΓ) μη ακαθμηκώ-
ζεηξ θαη μη θαηαγγειίεξ έπμοκ ηεκ ηημεηηθή ημοξ. 
Γθδειώζεηξ - ζοδεηήζεηξ - εμενίδεξ - κέεξ 
ζηναηεγηθέξ - κέεξ ενμεκείεξ ημο Ιανληζμμύ, 
πμο θαηαιήγμοκ πάκηα ...«θηαίεη ημ ΗΗΓ,    
θηαίεη ημ ΠΑΙΓ»! 

Δοζηοπώξ, μεηά από ηνία μκεμόκηα από        
ΚΔ - ΠΑΟΗ - ΔΕΙΑΡ - ΘΑΟ - ΤΡΖΔΑ - 
ΑΚΓΘ οπάνπμοκ θάπμημη πμο ελαθμιμοζμύκ κα 
δειεηενηάδμοκ ηε κεμιαία οπμδεηθκύμκηαξ ηνί-
ημοξ δνόμμοξ, άιιμοξ δνόμμοξ, πενπαηεμέκμοξ 
δνόμμοξ, απμθνύπημκηαξ ηε μμκαδηθή αιήζεηα, 
όηη ζήμενα, όπςξ θαη πάκηα, ζογθνμύμκηαη δομ 
θόζμμη, αοηόξ ηςκ μεγάιςκ επηπεηνήζεςκ, ηςκ  
μμκμπςιίςκ θαη αοηόξ ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη ε 
εκόηεηα ε δηθή μαξ είκαη ε μόκε ειπίδα μαξ.  
Γκόηεηα όμςξ πάκς ζηε βάζε ηςκ ζομθενό-
κηςκ ηεξ ηάλεξ μαξ. Ηαη δεκ δμοιεύμοκ όιμη     
γη αοηή ηεκ ηάλε!  

Γ. Α. 

Μ ε θαηαζηαιηηθά κέηξα 
εθνπιηζηέο θαη θπβέξ-

λεζε ΤΡΙΕΑ/ΑΝΔΛ επηηίζεληαη 
ζηνπο απεξγνχο λαπηεξγάηεο, 
πνπ αγσλίδνληαη ελάληηα ζην 
λφκν ιαηκεηφκν ζε αζθαιηζηηθφ 
– θνξνινγηθφ. 

πγθεθξηκέλα ζην ιηκάλη ηνπ 
Βφινπ θαη’ εληνιή ησλ εθνπιηζηψλ 
θαη κε ηελ παξνπζία 30 ιηκεληθψλ 
επηρείξεζαλ λα επηβάινπλ απεξ-
γνζπαζία ζην Flying Dlphin 
«ΔΡΑΣΩ», επηηέζεθαλ ζην απεξγη-
αθφ θιηκάθην θαη ζπλέιαβαλ εξγα-
δφκελν ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΠΑΜΔ, 
πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ απεξγηαθφ 
αγψλα. 

Οη εθνπιηζηέο ησλ Ρπκνπιθψλ 
– Ναπαγνζσζηηθψλ, πξνρψξεζαλ 
ζε αζθαιηζηηθά κέηξα ζε βάξνο 
ηεο δηνίθεζεο ηεο Παλειιήληαο 

Έλσζεο Πιεξσκάησλ Ρπκνπιθψλ 
Ναπαγνζσζηηθψλ, επεηδή απνθά-
ζηζαλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ απεξ-
γηαθφ αγψλα. 

ηελ πνξζκεηαθή γξακκή Ρίν – 
Αληίξξην κε παξέκβαζε ησλ εθν-
πιηζηψλ θαη ηεο ιηκεληθήο αξρήο 
απεηινχλ γηα εηζαγγειηθή παξέκ-
βαζε ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηψλ 
θαη ηνπ απεξγηαθνχ θιηκάθηνπ γηα 
λα ππνλνκεχζνπλ ηελ απεξγία. 

Καινχκε ηνπο λαπηεξγάηεο 
ηνπο εξγαδφκελνπο ζε γεληθφ 
μεζεθσκφ, φινη ζην δξφκνη ηνπ 
αγψλα, λα κελ πεξάζεη ν λφκνο 
ιαηκεηφκνο γηα αζθαιηζηηθφ – 
θνξνινγηθφ.        

Πεηξαηάο, 6 Μάε 2016 

Οη Γηνηθήζεηο ησλ σκαηείσλ 

ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ               
ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - ΠΔ/ΝΑΣ 

 Καηάξγεζε ησλ Μλεκνλίσλ, ησλ 
Γαλεηαθψλ πκβάζεσλ θαη ησλ      
εθαξκνζηηθψλ λφκσλ πνπ κεηψλνπλ 
κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, επηβάιινπλ 
αβάζηαρηε θνξνινγία θαη θαηαξ-
γνχλ ζεκειηαθά εξγαζηαθά θαη  
αζθαιηζηηθά  δηθαηψκαηα.  
 

 Τπεξάζπηζε θαη εθαξκνγή ηεο Δζ-

ληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο 

Δξγαζίαο θαη ησλ Κιαδηθψλ πιινγη-

θψλ πκβάζεσλ,  νπζηαζηηθέο απμή-

ζεηο ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ. 

Να θαηαβιεζνχλ άκεζα νη δεδνπιεπ-

κέλνη κηζζνί ζε φινπο ηνπο εξγα-        

δφκελνπο. 

 Πιήξε - ζηαζεξή εξγαζία γηα φινπο, 

κε κείσζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ, 

πξνζαξκνγή ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζε-

σλ ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ πινί-

σλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπη-

λεο δσήο ζηε  ζάιαζζα. 

  Καηάξγεζε ηνπ λφκνπ 2687 / 1953 

θαη ησλ εγθξηηηθψλ πξάμεσλ λενιφ-

γεζεο, θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

3577/92 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ηνπ λ. 2932/2001 γηα ηελ απειεπζέ-

ξσζε ηεο Αθηνπινΐαο θαη γεληθφηεξα 

ησλ εζσηεξηθψλ ζαιάζζησλ κεηαθν-

ξψλ ηεο ρψξαο. 

  Οπζηαζηηθή πξνζηαζία ησλ αλέξ-
γσλ κε επηδφηεζε ζην 80% ηνπ βαζη-
θνχ κηζζνχ, κε πιήξε ηαηξνθαξκα-

θεπηηθή πεξίζαιςε θαη αλαγλψ-
ξηζε ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο σο       
ζπληάμηκνπ. 

 Όινη νη λαπηεξγάηεο κε Δ θαη   
απνθιεηζηηθά δεκφζηα θνηλσληθνα-
ζθαιηζηηθή  πξνζηαζία. 

 Καηάξγεζε φισλ ησλ θνξναπαι-
ιαγψλ θαη ησλ πξνλνκίσλ ησλ         
εθνπιηζηψλ.  

  Απνθιεηζηηθά δεκφζην - δσ-
ξεάλ  ζχζηεκα  πγείαο - πξφλνη-
αο  γηα  φινπο  ηνπο λαπηεξγάηεο.  

 Απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκψλ 
γηα ηελ εξγαηηθή ιατθή νηθνγέλεηα. 

 Απνθιεηζηηθά δεκφζηα - δσξεάλ 
λαπηηθή εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαί-
δεπζε γηα ηνπο ειεθηξνιφγνπο 
θαη φινπο ηνπο λαπηεξγάηεο.  

 Κιηκάθσζε ηεο πάιεο κε ηε 
γξακκή ξήμεο θαη αλαηξνπήο γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ αλα-
γθψλ ηνπ θιάδνπ θαη ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο. 

ΧΗΥΟΥΟΡΙΕ :   

από 09:30 έως 13:30 

27/5  Παξαζθεπή,  
  6/6  Γεπηέξα,  
17/6  Παξαζθεπή,  
27/6  Γεπηέξα,  
  1/7  Παξαζθεπή,   
  6/7  Σεηάξηε. 

«ΕΝΔΗΗΗΕΝ»  

 

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΗΑ ΣΟ Γ.. 

ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

ΠΤΡΟΤΛΗΑ ΗΧΑΝΝΖ  

ΠΟΡΣΟΚΑΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΜΖΣΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΠΑΛΑΗΟΘΟΓΧΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΕΔΡΒΟΤΓΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 
 

 

ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞ. ΔΠ. 

ΣΗΜΠΟΓΛΟΤ ΛΔΟΝΣΗΟ 

ΣΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΨΝΙΣΨΝ 

ηε κλήκε ηνπ ινγνηέρλε -  
αγσληζηή ηεο Δζληθήο Αληίζηα-
ζεο θαη ηνπ ΓΔ, ΜΑΤΡΟ-
ΓΗΧΡΓΖ ΦΗΛΗΠΠΑ, ν Αιέθνο      
Πνχινο πξνζθέξεη κέζσ Κ.Ο. 
Ναπηεξγαηψλ 50 € ζην ΚΚΔ κε 
ην νπνίν ν Φ. Μαπξνγηψξγεο 
είρε ζπλδέζεη ηνπο αγψλεο ηεο 
δσήο ηνπ θαη φιν ην έξγν ηνπ 
Κνηλσληθφ -  Λνγνηερληθφ.   

 
Ερώτηση σχετικά με το ν. 4378 

για ασφαλιστικό - φορολογικό 

Σα ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΧΝ - ΠΔΔΜΑ-
ΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - ΠΔ/ΝΑΣ κε  έγγξαθν, πνπ 

έζηεηιαλ πξνο ηνπο  ππνπξγνχο λαπηηιίαο θαη  
απαζρφιεζεο, δεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαληή-

ζεηο γηα ηα αζθαιηζηηθά – ζπληαμηνδνηηθά      
δηθαηψκαηα δεθάδσλ ρηιηάδσλ ελ ελεξγεία      

θαη ζπληαμηνχρσλ λαπηεξγαηψλ 
Πξνο: 

Τπνπξγφ Δξγαζίαο  θ. Καηξνχγθαιν 
Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θ. Γξίηζα  
Πνιηηηθά θφκκαηα 
Πξφεδξν θαη Γ.. ΝΑΣ  
ΠΝΟ θαη Ναπηεξγαηηθά σκαηεία 

Με ηελ ςήθηζε θαη έθδνζε ηνπ λφκνπ ιαηκεηφ-
κνπ 4387/2016 «Δληαίν χζηεκα Κνηλσληθήο    
Αζθάιεηαο - Μεηαξξχζκηζε αζθαιηζηηθνχ ζπληαμη-
νδνηηθνχ ζπζηήκαηνο - Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο εηζν-
δήκαηνο θαη ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη άιιεο δηαηά-
μεηο», πξνθχπηνπλ εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ 
ηνπο λαπηεξγάηεο ζην ζπληαμηνδνηηθφ. 

πγθεθξηκέλα: Απφ πνηεο ππεξεζίεο θαη κε 
πνηεο πξνυπνζέζεηο δηακνξθψλνληαη νη φξνη 
ζπληαμηνδφηεζεο (θχξηα – επηθνπξηθή – εθ’ 
άπαμ) κεηά ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ 
απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ εθεκεξίδα ηεο 
θπβέξλεζεο (12 Μάε 2016) πνπ αλαγξάθεηαη 
ζην άξζξν 122; 

Πεηξαηάο, 13 Μάε 2016 
Οη Γηνηθήζεηο ησλ σκαηείσλ 

ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - ΠΔ/ΝΑΣ 

Μ λεκφλην πνπ εθθξάδεη ηηο 
πξνζδνθίεο γηα κεγαιχ-

ηεξα  θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ απφ 
ηέηνηεο ζπκθσλίεο  πνπ πάλε ρέξη 
- τέρι με νέες απώλειες για τοσς 
εξγαδνκέλνπο 

Σν ΚΚΔ θαηαςήθηζε ην λνκνζρέ-
δην, πνπ επηθπξψζεθε, ην νπνίν 
αθνξά ηελ «Κχξσζε Μλεκνλίνπ 
Καηαλφεζεο» κεηαμχ ηεο Διιάδαο 
θαη Κίλαο «ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία 
ζηνλ Σνκέα ησλ Θαιαζζίσλ Τπνζέ-
ζεσλ». Δλψ φπσο αλέδεημε ζηελ 
ηνπνζέηεζή ηεο ε βνπιεπηήο ηνπ 
ΚΚΔ, Γηακάλησ Μαλσιάθνπ, «ε 
Κίλα εζηηάδεη ηε ζπλεξγαζία ηεο ζε 
δεηήκαηα Δλέξγεηαο, επελδχζεηο ζε 
έξγα ππνδνκψλ θαη γεληθά δηεπθν-
ιχλζεηο ηνπ εκπνξίνπ γηα ηελ πξνψ-
ζεζε ηνπ "δξφκνπ ηνπ κεηαμηνχ", 
δειαδή εκπνξηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ 
δηαδξνκψλ, ζαιάζζησλ θαη ρεξζαί-
σλ, ζηε δηάλνημε θαη αμηνπνίεζε     
ησλ  νπνίσλ  πξσηνζηαηνχλ  θηλέδηθεο    
εηαηξείεο.»  

Κεξδίδεη ην θεθάιαην,  
ράλνπλ νη εξγαδφκελνη  
Ήδε θηλεδηθέο ηξάπεδεο ρξεκαην-

δνηνχλ επελδχζεηο, φπσο γίλεηαη γηα 
ηελ αλαλέσζε ηνπ ειιελφθηεηνπ 
ζηφινπ κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαθηλεί 
εκπνξεχκαηα. 

Όπσο ηφληζε ε βνπιεπηήο ηνπ 
ΚΚΔ νη θηλεδηθέο ηξάπεδεο εληζρχ-
νπλ «ην ειιεληθφ εθνπιηζηηθφ θεθά-
ιαην κε θζελφ ρξήκα θαη, βέβαηα, 
απηφ είλαη ην θίλεηξν πνπ ξεκάδεη 
θαη ηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε 
ζην Πέξακα. Κεξδίδεη ην εθνπιη-
ζηηθφ θεθάιαην, ράλνπλ φκσο νη  
εξγαδφκελνη, κε ηελ αλεξγία λα 
ρηππάεη "θφθθηλν" θαη βέβαηα θαη     
νη ακνηβέο ησλ λαπηηθψλ είλαη       
ηζαθηζκέλεο». 

Όζν γηα ηνλ απνινγηζκφ ηέηνηνπ 
είδνπο ζπλεξγαζηψλ, κεηαμχ δειαδή 
θπξίαξρσλ ηκεκάησλ ηεο αζηηθήο 
ηάμεο θαη κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ 
νκίισλ, ε Γ. Μαλσιάθνπ παξέζεζε 
ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα ηεο 
ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ιηκαληνχ ηνπ 
Πεηξαηά. 

Ο ππνπξγφο λαπηηιίαο, Θ. Γξί-
ηζαο, αδπλαηψληαο λα αληηθξνχζεη 
ηα παξαπάλσ θαη επηρεηξψληαο λα 
θξχςεη ηε ζπλεηδεηή πξνζήισζε ηεο 
θπβέξλεζεο ζε απηήλ ηελ αληηιατθή 
θαηεχζπλζε, ηζρπξίζηεθε φηη «δελ 
πξέπεη λα δνχκε θνβηθά ηέηνηνπ 
είδνπο θείκελα, έζησ θαη εάλ είλαη 
εχζηνρεο κεξηθέο επηζεκάλζεηο γηα 
ηελ δηαθνξά κεγεζψλ ή γηα ηνπο 
ζρεδηαζκνχο πνπ θάζε ρψξα κπνξεί 
λα έρεη»... 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΦΤΗ 

ΕΛΛΗΝΨΝ ΜΕΣΑΝΑΣΨΝ 

ΣΗ «ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΙΚΗ» 

Μέιε θαη θίινη ησλ ειιεληθψλ 
εξγαηηθψλ ζπλδέζκσλ Απζ -
ηξαιίαο, «ΑΣΛΑ» ίδλευ θαη 
«ΧΚΡΑΣΖ» Νηνχθαζηι, ζπλε-
ρίδνληαο ηελ έκπξαθηε ΣΑΞΗΚΖ 
αιιειεγγχε ζηνπο αγψλεο ησλ 
λαπηεξγαηψλ, πξνζθέξνπλ  
3.000 $ AUS γηα ελίζρπζε ηεο 
εθεκεξίδαο “ΝΑΤΣΔΡΓΑΣΗΚΖ”. 

Σξνπνινγία ΚΚΕ γηα ην ΔΚΑ  

Σ ξνπνινγία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ    

ΔΚΑ θαηέζεζε ε Κνηλνβνπιεπηηθή Οκά-

δα ηνπ  ΚΚΔ ζην πνιπλνκνζρέδην – έθηξσκα, αλα-

θέξνληαο κεηαμχ άιισλ: 

Δλψ ε θπβέξλεζε ζπλερίδεη λα ηζρπξίδεηαη φηη 

πξνζηαηεχεη ηνπο ρακεινζπληαμηνχρνπο, ε ζηα-

δηαθή θαηάξγεζε ηνπ ΔΚΑ κέρξη ην 2019, πνπ ζα 

αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη απφ θέηνο, δεκηνπξγεί λέα 

αηκνξξαγία ζην εηζφδεκα ρηιηάδσλ ζπληαμηνχρσλ.  

Οη αλαθνηλψζεηο ηεο θπβέξλεζεο, γηα επηζηξν-

θή ζε 12 ή θαη πεξηζζφηεξεο δφζεηο, δελ κεηξηά-

δνπλ ηα απνηειέζκαηα, πνπ ζα επηθέξνπλ απηέο νη 

λέεο πιεγέο ζηνπο ζπληαμηνχρνπο.  

Δίλαη αλάγθε, φρη κφλν λα κελ ππάξμεη θακηά 

αλαδξνκηθή αλαδήηεζε, αιιά λα θαηαξγεζεί ην 

άξζξν 92 γηα ην ΔΚΑ θαη ζπλνιηθά ν λφκνο -  

ιαηκεηφκνο  4387/2016. 

ΣΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ «ΕΝΔΗΗΗΕΝ» Ο η αξραηξεζίεο ζηελ 
Έλσζε Ζιεθηξνιφγσλ 

- Ηλεκτρονικών την ΠΕΝΗΗΕΝ, 
ζπλερίδνληαη κε ηνλ εξγνδνηηθφ 
– θπβεξλεηηθφ  ζπλδηθαιηζκφ  
λα  ρξεζηκνπνηεί  ην  κερα-
ληζκφ ησλ εθνπιηζηψλ θαη 
ηνπ ππνπξγείνπ λαπηηιίαο. κε 
ηε κέζνδν ηνπ «καζηίγηνπ θαη 
ηνπ θαξφηνπ» γηα ηελ πθαξπα-
γή ηεο ςήθνπ 
ησλ ειεθηξν-
ιφγσλ γηα ηνλ 
έιεγρν  ηνπ   
ζσκαηείνπ. Δθ-
βηαζκνί, απεη-
ιέο  γηα απν-
ιχζεηο  θαη  
ηαπηφρξνλα  
ππνζρέζεηο γηα 
λα πηνι φγ ε-
ζ ε  ζπλαδέι-
θσλ θαη ηελ 
απφθηεζε δηπιψκαηνο         
ειεθηξνιφγνπ !  

Οη εξγνδνηηθνί ζπλδηθαιη-
ζηέο αιιάδνπλ ρξψκαηα ζαλ 
ηνλ ρακαηιένληα... φπσο θαη ε 
πιεηνςεθία ηεο δηνίθεζεο ηεο 
έλσζεο ειεθηξνιφγσλ πνπ 
ζηεξίδεη φια απηά ηα ρξφληα ηα 
ζπκθέξνληα ησλ εθνπιηζηψλ. 

Ο Δλσηηθφο Γεκνθξαηηθφο 
πλδπαζκφο Ζιεθηξνιφγσλ     
Ζιεθηξνληθψλ πξσηνζηάηεζε 
ζηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο ησλ 
ζπλαδέιθσλ ζηα θαξάβηα, ελά-
ληηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή 
ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ εθν-
πιηζηψλ, δηεθδηθεί ηελ ηθαλν-
πνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ,   

Ο Δλσηηθφο Γεκνθξαηηθφο 
πλδπαζκφο Ζιεθηξνιφγσλ       
Ζιεθηξνληθψλ απεπζχλεη πιαηχ 
θάιεζκα ζε φινπο ηνπο ζπλα-
δέιθνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο       
αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ θαη        
λα εληζρχζνπλ κε ηελ ςήθν  
ηνπο ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο ηνπ 
ΔΝ.ΓΖ..Ζ.Ζ.Δ.Ν. 

ΕΚΘΕΗ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ 
ΣΕΥΝΩΝ - ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 

 

«Άκζνωπμη, Υνώμα + ίδενμ 9»  

Από 27 Μάε έωξ 5 Ιμύκε  
ζημ Κεναηζίκη,  

Κωκζηακηηκμοπόιεωξ 51,  
ζημ Γνγμζηάζημ Ηαπναμάκμγιμο, 
θμοθάνη - δείγμα ηεξ ακειέεηεξ 

δηάιοζεξ πμο δεμημονγεί  
μ θαπηηαιηζμόξ, ζπνώπκμκηαξ  

ζηεκ ακενγία ημοξ ιαμύξ…  

ημ 10 ήμενμ πνόγναμμα ηεξ 
έθζεζεξ, δημνγακώκμκηαη  πανάι-
ιειεξ εθδειώζεηξ με ζοκαοιίεξ, 

ζέαηνμ, εηδηθά εηθαζηηθά ενγαζηή-
νηα γηα παηδηά. Γπίζεξ, ζημ πώνμ  
πνμγναμμαηίδμκηαη, ζοδεηήζεηξ  
γηα ημ Πνμζθογηθό, ημκ πόιεμμ, 

ηεκ αιιειεγγύε, ηεκ ηέπκε          
θαη ημκ πμιηηηζμό. 

 Σα εγθαίκηα ζα γίκμοκ Πανα-
ζθεοή 27 Μάε, 7:30 μ.μ.  

 Ώνεξ  ιεηημονγίαξ 12 μ. - 9 μ.μ.  
Είζμδμξ ειεύζενε.  

 

 

 

 

 

 

 

Υ αξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγ-
κα ζηα θαξάβηα ην βάξνο 

ηεο ελεκέξσζεο ηεο νξγάλσζεο  
θαη ηεο πεξηθξνχξεζεο ηεο α-

πεξγίαο αλέιαβαλ θαη πάιη απν-
θιεηζηηθά ηα ηαμηθά ζσκαηεία 

ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΧΝ - ΠΔΔ-

ΜΑΓΔΝ - ΠΔΠΡΝ - ΠΔ-ΝΑΣ, 
πνπ βξέζεθαλ απφ ηα ραξάκαηα 

ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη ηα 
άιια ιηκάληα ζηνπο θαηαπέιηεο 
ησλ θαξαβηψλ. 

 Δθηφο απφ ηελ εξγνδνηηθή 
θαη θξαηηθή ηξνκνθξαηία θαη θα-
ηαζηνιή, πνπ εθδειψζεθε απφ 
ηελ παξακνλή ηεο απεξγίαο  θαη 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε έθηαθησλ 
δξνκνινγίσλ πξνθεηκέλνπ λα 
επηζηξέςνπλ θνξησκέλα ηα  
αθηνπιντθά θαξάβηα πεξλψληαο 
απφ ηα λεζηά ζαλ «δηεξρφκελα»,  

πνπ δελ ηα πηάλεη ε απεξγία,  

θιηκαθψζεθε ε επίζεζε ησλ ε-

θνπιηζηψλ κε πξνζθπγή ζηα 

δηθαζηήξηα ελάληηα ζηνπο λαπ-

ηεξγάηεο ησλ Ρπκνπιθψλ – 

Ναπαγνζσζηηθψλ θαη κε ηε 

ζχιιεςε ζπλδηθαιηζηή ησλ ηαμη-

θψλ δπλάκεσλ  κέινπο  ηνπ θιη-

καθίνπ ησλ ζσκαηείσλ ζηνλ 

Βφιν, απεηιέο ζπιιήςεσλ ζην 

Ρίν θ.ιπ. γλσζηέο κεζφδνπο. 
 

    Δπηπξφζζεηα 

είραλ λα αληη-

κεησπίζνπλ ηηο 

«αγσληζηηθέο 

ηξηθινπνδηέο»   

ηελ ππνλφκεπ-

ζε ηεο απεξ-

γίαο απφ ηηο   

δπλάκεηο ηνπ 

νπνξηνπληζκνχ,  

ηελ δηνίθεζε ηεο 

έλσζεο λαπηψλ 

(ΠΔΝΔΝ), πνπ  

θξάηαγε θαλάξη ζε απεξγνζ-    

πάζηεο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά… 

θαη  ζηέιλνληαο ηελ αζηπλνκία 

λα ζπιιάβεη ηνλ πξφεδξν      

ηεο  έ λσζεο καγείξσλ 

(ΠΔΔΜΑΓΔΝ) ηελ ψξα πνπ  

ζπλεδξίαδε ε Δθηειεζηηθή Δπη-

ηξνπή ηεο ΠΝΟ θαη ελψ ήηαλ ζε 

εμέιημε ε απεξγία.! 

 ην ίδξπκα ηεο Λπξηθήο 

θελήο, ηνπ εθνπιηζηηθνχ 

ηδξχκαηνο «η. Νηάξρνπ», φπνπ 

ην πλδηθάην Οηθνδφκσλ πεξη-

θξνχξεζε ην εξγνηάμην κέρξη ηηο 

10 π.κ. ηεο Παξαζθεπήο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε απεξγηαθή θξνπξά 

θαηεπζχλζεθε ζηε ζπγθέληξσζε 

ζηελ Οκφλνηα.  

Ακέζσο κεηά, ε εξγνδνζία 

πξνζπάζεζε λα ζπγθξνηήζεη 

απεξγηαθφ κεραληζκφ, αιιά εξ-

γαδφκελνη απφ ην εξγνηάμην ελε-

κέξσζαλ ην ζσκαηείν, πνπ βξέ-

ζεθε επηηφπνπ. Αθνινχζεζαλ ε 

επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο κε 

πνιιαπιάζηεο δπλάκεηο θαη νη 

πξνζαγσγέο 32 νηθνδφκσλ, νη 

νπνίνη αθέζεθαλ ειεχζεξνη ιίγεο 

ψξεο αξγφηεξα, θάησ απφ ηελ 

πίεζε ζπλδηθαιηζηψλ θαη εξγα-

δνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

ζηε  ΓΑΓΑ.  

Ζ  πεξηθξνχξεζε  θαη  ε 

έκπξαθηε αιιειεγγχε ησλ 

δπλάκεσλ πνπ ζπζπεηξψλν-

ληαη ζην ΠΑΜΔ ζηνπο  αγψλεο 

ησλ λαπηεξγαηψλ, απνηειεί 

παξαθαηαζήθε γηα ην  ηαμηθφ 

εξγαηηθφ θίλεκα  θαη ηε δηεθδί-

θεζε ησλ ζχγρξνλσλ αλα-

γθψλ ησλ λαπηεξγαηψλ, ηεο     

εξγαηηθήο  ηάμεο. 

Από ηην παπέμβαζη ηων ηαξικών 

ζωμαηείων ζηο πλοίο «ΙΟΝΙΣ» 

Καταγγελία για τα κατασταλτικά  

μέτρα κυβέρνησης - εφοπλιστών 

http://www.pemen.gr/files/DOC/EROTISI%20GIA%20ASFALISTIKO%20NOMO%204387%2013-5-2016.doc
http://www.pemen.gr/files/DOC/EROTISI%20GIA%20ASFALISTIKO%20NOMO%204387%2013-5-2016.doc
http://www.pemen.gr/files/DOC/EROTISI%20GIA%20ASFALISTIKO%20NOMO%204387%2013-5-2016.doc
http://www.pemen.gr/files/DOC/EROTISI%20GIA%20ASFALISTIKO%20NOMO%204387%2013-5-2016.doc
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 ηνηρείν πνπ θπξηάξρεζε ζηε δηάξθεηα ηεο δηήκεξεο ζπδήηεζεο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο - ε νπνία κεζνδεχ-
ηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε λα γίλεη κέζα ζην αββαηνθχξηαθν θαη ζην θφλην ησλ κεγάισλ απεξγηαθψλ δηαδειψζε-
σλ πνπ αθχξσζαλ απηέο ηηο... θνπηνπνλεξηέο - ήηαλ νη δηαγθσληζκνί αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε, ζηε ΝΓ θαη ηα 
άιια αζηηθά θφκκαηα, γηα ην πνηνο είλαη θαιχηεξνο ζηε ρεηξαγψγεζε ησλ εξγαηηθψλ - ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη νη 
θνθνξνκαρίεο ηνπο γηα  ην «κείγκα»  ηεο αληηιατθήο  δηαρείξηζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο αληα-
γσληζηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Καηαπέιηεο γηα ην λνκνζρέδην, ηελ θπβέξλεζε θαη ζπλνιηθά ηνπο πνιηηηθνχο  εθπξνζψπνπο ηνπ θεθαιαίνπ 
ήηαλ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ ΚΚΔ. Με ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ θαηέζεζαλ ζηε Βνπιή αλέδεημαλ ηα 
ςέκαηα ηεο θπβέξλεζεο, ηε δεκαγσγία ηεο ΝΓ, φηη φινη δνπιεχνπλ γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ, ελψ ηφλη-
ζαλ πσο απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηεο νξγαλσκέλεο πάιεο ηνπ ιανχ γηα ξηδηθέο αλαηξνπέο. Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκά-
δα ηνπ ΚΚΔ θαηέζεζε αίηεκα γηα νλνκαζηηθή ςεθνθνξία επί ηεο αξρήο ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη γηα 35 άξζξα. 

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).  

 

 

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:   

3. Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο, πνπ επηβάιιε-
ηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ηεο πξνεγνχ-
κελεο παξαγξάθνπ, ππνινγίδεηαη κε ηελ αθφινπ-
ζε θιίκαθα:  

ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ - ΕΙΥΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΥΤΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ 

Δηζφδεκα  
(Μηζζνί, πληάμεηο θ.ά.) 

Φνξνινγηθφο 
πληειεζηήο 

    0     -  20.000 22% 

20.001 - 30.000 29% 

30.001 - 40.000 37% 

40.001 -  45% 

Δηζφδεκα 
Δηζθνξέο 

Αιιειεγγχεο 

    0     -  12.000 0% 

12.001 - 20.000 2,2% 

20.001 - 30.000 5,00% 

30.001 - 40.000 6,50% 

40.001 - 65.000 7,50% 

65.001 - 220.000 9,00% 

>220.000 10,00% 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ΣΡΙΣΗ 26, ΑΠΡΙΛΗ:  Πξψηε, άκεζε θαη καδηθή απάλ-

ηεζε, κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ αληηαζθαιηζηηθνχ λνκνζρε-
δίνπ ζηε Βνπιή, έδσζαλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, 
Λατθέο Δπηηξνπέο θαη άιινη θνξείο ηνπ θηλήκαηνο, κε ηα 
ζπιιαιεηήξην πνπ νξγάλσζε ην ΠΑΜΔ, ηελ Σξίηε 26 
Απξίιε, ζηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε θαη ζε άιιεο πφ-
ιεηο ζηέιλνληαο κε ζχλζεκα: «Πάξηε πίζσ ην λφκν - 
ιαηκεηφκν» - «Όινη ζηε 48σξε γεληθή απεξγία». 

ΠΕΜΠΣΗ, 5 ΜΑΗ: Οη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο 

μεθίλεζαλ κε ηε καδηθή καρεηηθή δηακαξηπξία έμσ απφ ην 
Μέγαξν Μαμίκνπ, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ αηθληδηαζηηθά 
ην απφγεπκα ηεο Πέκπηεο 05/05. Παξά ηα δξαθφληεηα 
κέηξα, εξγαδφκελνη απφ δεθάδεο ζσκαηεία πνπ ζπζπεη-
ξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ, άπισζαλ παλφ θαη δηακήλπζαλ 
ζηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο εξγνδφηεο πσο ζηα ζρέδηά 
ηνπο ζα ζηαζνχλ εκπφδην.  

ΠΑΡΑΚΕΤΗ, 6 ΜΑΗ: Ηδηαίηεξα καδηθά θαη καρεηη-

θά απεξγηαθά ζπιιαιεηήξηα πξαγκαηνπνίεζε ην ΠΑΜΔ 
ηελ Παξαζθεπή 6 Μάε ζην πιαίζην ηεο 48σξεο απεξγίαο 
ζε φιε ηε ρψξα, κε θεληξηθφ ζχλζεκα: «Ξεζεθσκφο. 
Έθηαζε ε ψξα ηεο κάρεο. Όινη ζηνπο δξφκνπο. Όινη 
ζηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξψζεηο». ηελ Αζήλα πξαγκαην-
πνηήζεθε ζπγθέληξσζε ζηελ Οκφλνηα θαη πνξεία ζην 
χληαγκα. 

ΑΒΒΑΣΟ, 7 ΜΑΗ: Με θεληξηθφ ζχλζεκα   

«Ξεζεθωκός. Έθηαζε ε ώρα ηες κάτες. Όιοη ζηοσς 
δρόκοσς. Όιοη ζηης απεργηαθές ζσγθεληρώζεης» θαη 
κε ηε ζπκκεηνρή ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ, απηναπαζρν-
ινχκελσλ, αλέξγσλ, λέσλ, ζπληαμηνχρσλ θαη αγξνηψλ 
απφ ηελ Αηηηθή, ηε Θεζζαιία, ηε ηεξεά Διιάδα, ηελ 
Δχβνηα θαη πφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ δφζεθε ηελ 
δεχηεξε απεξγηαθή κέξα ε κάρε ελάληηα ζην λνκνζρέδην 
- λαιμητόμο για το Ασυαλιστικό και το Φορολογικό. Οι 
ρηιηάδεο δηαδεισηέο δηαηξάλσζαλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηά 
ηνπο γηα ζπλέρηζε ηνπ αγψλα ελάληηα ζηελ αληηιατθή πν-
ιηηηθή πνπ ηζαθίδεη ηε δσή ηνπο, δείρλνληαο ην δξφκν: 
Γπλάκσκα ηεο ζπκκαρίαο εξγαδνκέλσλ - κηθξνκεζαίαο 
αγξνηηάο - απηναπαζρνινχκελσλ, ελψλνληαο ηε θσλή 
ηνπο, φπσο θαη ζ’ απηφ ην ζπιιαιεηήξην ηνπ ΠΑΜΔ ζηελ 
Αζήλα. 

ΚΤΡΙΑΚΗ, 8 ΜΑΗ, ΠΡΨΩ: Υηιηάδεο δηαδεισηέο, 

ην πξσί ηεο Κπξηαθήο 8 Μάε, θαηέθζαζαλ κε πνξείεο 

απφ ηνπο ρψξνπο ησλ πξνζπγθεληξψζεσλ ηνπ ΠΑΜΔ 
ζην χληαγκα, πνπ είρε ζηνιηζηεί κε ην θφθθηλν ρξψκα 

θαη ηα ζπλζήκαηα ηεο Δξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο, ν θεηηλφο 

γηνξηαζκφο ηεο ζπλέπεζε κε ηνπο αγψλεο απηήο ηεο πε-

ξηφδνπ ελάληηα ζηα λέα βάξβαξα κέηξα ζην Αζθαιηζηηθφ, 

ζηε λέα θνξνεπηδξνκή.  

ΚΤΡΙΑΚΗ, 8 ΜΑΗ, ΒΡΑΔΤ: Ζ κεγάιε ζπγθέ-

ληξσζε έμσ απφ ηε Βνπιή, ηελ Κπξηαθή ην βξάδπ, 
ζθξάγηζε ην απεξγηαθφ ηξηήκεξν. Απηναπαζρνινχκελνη, 
κηθξνκεζαίνη αγξφηεο θαη λενιαία είραλ ηε δηθή ηνπο ζπκ-
βνιή ζηελ επηηπρία ησλ θηλεηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ  
εληαηηθά ην ηειεπηαίν ηξηήκεξν, ζηεξίδνληαο νπζηαζηηθά 
ηνλ απεξγηαθφ αγψλα ησλ εξγαδνκέλσλ, δίλνληαο ην ζηίγ-
κα ηεο ιατθήο ζπκκαρίαο πνπ ρξεηάδεηαη λα δπλακψζεη. 

ην θελφ έπεζε ε πξνζπάζεηα πξνβνθαηφξηθσλ 
κεραληζκψλ θαη δπλάκεσλ θαηαζηνιήο λα ζηήζνπλ 
ζθεληθφ έληαζεο θαη λα  ρηππήζνπλ ηελ πνξεία.  
Ζ δηαδήισζε ηνπ ΠΑΜΔ παξέκεηλε ζπγθξνηεκέλε, 
ελψ ζρεηηθή θαηαγγειία γηα ηελ εθηεηακέλε ρξήζε      
ρεκηθψλ απφ ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο έθαλε ν βνπ-
ιεπηήο ηνπ ΚΚΔ Θ. Παθίιεο απφ ην βήκα ηεο Βνπιήο.  

ΕΞΑΥΑΝΙΜΕΝΟΙ 

ηνλ αληίπνδα, εμαθαληζκέλνη παξέκεηλαλ νη ζπλ-
δηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΑΓΔΓΤ. 
Πνιχ πεξηζζφηεξν, δελ έθαλαλ ηίπνηα γηα ηελ επηηπ-
ρία ηεο απεξγίαο, παξά ην γεγνλφο φηη (θαη) ζηνπο 
θιάδνπο πνπ πιεηνςεθνχλ, νξγίαζε ε εξγνδνηηθή 
ηξνκνθξαηία.  

Με βάση τις προτεινόμενες αλλαγές στο φορολογικό προκύπτουν: 

 γηα εηζφδεκα 20.000 επξψ ε εηζθνξά θηάλεη ζηα 193,5 επξψ ελψ ηψξα πιεξψλεη θφξν 140 επξψ. 

 γηα εηζφδεκα 25.000 επξψ, ε εηζθνξά θηάλεη 443,5 επξψ, αληί 350 επξψ πνπ ίζρπε. 

 γηα εηζφδεκα 30.000 επξψ, πιήξσλε πξηλ 420 επξψ θαη ηψξα ν θφξνο πάεη ζηα 693,5 επξψ.  

 γηα εηζφδεκα 40.000 επξψ, ε εηζθνξά πάεη απφ 800 επξψ ζε 1343,5 επξψ. 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΕ ΓΙΑ ΑΥΟΡΟΛΟΓΗΣΟ ΟΡΙΟ 

ε νέα ύτη η θοποληζηεία  

ζε μιζθυηούρ - ζςνηαξιούσοςρ 

M ε βάζε θαη ηελ ηξνπνινγία ηεο ηειεπηαίαο ζηηγ-
κήο, πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ζηε 

Βνπιή, ην γεληθφ αθνξνιφγεην φξην ζε κηζζσηνχο, ζπ-

ληαμηνχρνπο θαη αγξφηεο ζπξξηθλψλεηαη ζηα 8.636 επξψ, 

ρακειφηεξα αθφκε θαη απφ ηα 9.100 επξψ  πνπ πξνβιε-
πφηαλ αξρηθά ζην λνκνζρέδην θαη βέβαηα πνιχ ρακειφ-

ηεξα απφ ηα 9.545 επξψ πνπ ίζρπαλ σο αθνξνιφγεην 
φξην  ζήκεξα.  

Ζ επηζηξνθή θφξνπ ζπξξηθλψλεηαη ζηα  1.900        

επξψ (απφ 2.100 ζηα πεξζηλά εηζνδήκαηα), νπφηε ην 

γεληθφ αθνξνιφγεην φξην ππνρσξεί ζηα  8.636            

επξψ   (απφ  9.545).  

ΚΤΡΙΕ ΤΝΣΑΞΕΙ  

 ΠΔΡΙΚΟΠΔ ζε απνδηδφκελεο ζπληά-
μεηο πάλσ απφ 1.300 επξψ (άζξνηζκα 
θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) κε «εμαέξσζε» 
ησλ επηθνπξηθψλ.  

 ΜΔΙΩΔΙ πνπ ππνινγίδνληαη πάλσ 
ζην άζξνηζκα θχξησλ θαη επηθνπξηθψλ 
ζπληάμεσλ, πξηλ απφ ηελ επηβνιή ησλ 
πεξηθνπψλ πνπ μεθίλεζαλ ην 2010.  

ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΔ ΤΝΣΑΞΔΗ 

Οη κεηψζεηο ζηηο επηθνπξηθέο είλαη κφλη-
κεο: 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, νξί-
δνληαο 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 ηακεί-
σλ, κε εθαξκνγή ηεο «πήηπαρ μηδενικού 
ελλείμμαηορ». 

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 κε-
ληαίαο επηθνπξηθήο ζχληαμεο ιφγσ γήξα-
ηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ζηνπο δηθαη-
νχρνπο αζθαιηζκέλνπο θαη β. ε θαηαβν-
ιή 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 ΜΕΙΨΕΙ  

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 αζθαιη-
ζκέλσλ πνπ ππάγνληαη ή ζα ππάγνληαλ 
βάζεη ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ ή θαηαζηα-
ηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ίζρπαλ έσο ηελ 
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζην ΝΑΣ, 
ππνινγίδνληαη κεληαίσο επί ηνπ βαζη-
θνχ κηζζνχ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη 
θαηψηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν 
ζηελ ηζρχνπζα ή ηελ ηειεπηαία ηζρχ-
ζαζα 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 επν-

πηεία ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ αζθείηαη απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζί-

αο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσλη-

θήο   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 δηθαηψ-

καηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ εληαζζφκε-

λσλ θνξέσλ, ηνκέσλ, θιάδσλ θαη ινγα-

ξηαζκψλ. 

E.Υ.K.A. 

Άξζξν 54: Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο - χζηαζε - θνπφο 

πζηήλεηαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ επσλπκία «Δζ-
ληθφο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο», 
απνθαινχκελν ζην εμήο «Δ.Φ.Κ.Α.», ην 
νπνίν ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξ-
γείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη έρεη ηελ 
έδξα ηνπ ζηελ Αζήλα.  

Απφ 1.1.2017, νπφηε θαη αξρίδεη ε ιεη-
ηνπξγία 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. εμαθνινπ-
ζνχλ, θαη κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ έληαμή 

ηνπο, λα δηαηεξνχλ απηνηειή λνκηθή πξν-
ζσπηθφηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ κε α-
ζθαιηζηηθψλ ηνπο αξκνδηνηήησλ.  

Άξζξν 56: Έληαμε θνξέσλ, θιάδσλ, 
ηνκέσλ θαη ινγαξηαζκψλ ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. 

-1. Ο Δ.Φ.Κ.Α. απνηειείηαη απφ 1 (έλα) 
θιάδν θχξηαο αζθάιηζεο θαη ινηπψλ 
παξνρψλ, ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη, ζχκ-
θσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζην άξζξν 
54 ηνπ παξφληνο, νη παξαθάησ θνξείο, 
κε ηνπο θιάδνπο, ηνκείο θαη ινγαξηα-
ζκνχο ηνπο. 

Σ. Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (Ν.Α.Σ.), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κεθαιαίνπ 
Γπηψλ θαη ηνπ Κεθαιαίνπ Αλεξγίαο - 
Αζζελείαο Ναπηηθψλ (ΚΑΑΝ). 

ΔΗΜΗΡΗ ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ: 

Με εθβηαζκνχο θαη 
«παλεγχξηα» θνξηψλεηε λέα 
βάξε ζην ιαφ γηα λα δψζεηε 
λέα πξνλφκηα ζην θεθάιαην 

Κπξίεο θαη θχξηνη ηεο θπβέξλεζεο, 
Δίζηε άπαηρηνη, ππνθξηηέο, ςεχηεο, ζενκπαίρηεο. 

Πξνβάιιεηε ζην ιαφ, 16 νιφθιεξνπο κήλεο, ζπλερψο ηα ίδηα 
θηλδπλνινγηθά, εθβηαζηηθά θάιπηθα δηιήκκαηα, αξθεηά απφ ηα 
νπνία είλαη αληηγξαθή - θαξκπφλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλή-
ζεηο, γηα λα ηνλ πείζεηε λα απνδερηεί, λα ζθχςεη θη άιιν ην θεθά-
ιη, λα ζπλαηλέζεη ψζηε λα ζπλερηζηνχλ ηα επφκελα ρξφληα φια ηα 
πξνγξάκκαηα ησλ αληηιατθψλ κέηξσλ. 

Ζ δήζελ ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε αθνξά ηνπο φξνπο ζθαγήο 
ηνπ ιανχ γηα λα δηαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
κνλνπσιηαθψλ νκίισλ. 

Απνδέρεζηε ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηηο βαθηίδεηε «αμηνπνίεζε 
ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο»... Απνδέρεζηε ηα πξσηνγελή πιενλά-
ζκαηα πνπ ζα πιεξψλεη πνιχκνξθα ν ιαφο κε ηνπο φξνπο θαη 
ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, αιιά αθφ-
κα θαη εηζνδήκαηνο, ζπληάμεσλ, αλάινγα κε ηνπο θσδηθνχο, κε 
βάζε θαη ην λέν ζπκπιεξσκαηηθφ κλεκφλην - κέζσ ηνπ πεξίθεκνπ 
«απηφκαηνπ θφθηε». 

Σα πξνθιεηηθά «παλεγχξηα»  
θαη ε αιήζεηα γηα ηνλ πεξηβφεην «θφθηε» 

Βέβαηα, δελ ζα θφςεηε φιεο ηηο δαπάλεο. Καη εδψ απνθαιχπηε-
ηαη πεξίηξαλα, γηα κηα αθφκα θνξά, ν ραξαθηήξαο ζαο σο ηνπ πην 
επηθίλδπλνπ ππεξέηε ησλ νκίισλ ηνπ θεθαιαίνπ. 

Γηαηί απ' ηηο πεξηθνπέο απηέο απνθιείεηε ην Πξφγξακκα Γεκν-
ζίσλ Δπελδχζεσλ θαη γεληθφηεξα ηηο δαπάλεο απφ ηελ εθηέιεζε 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

Δμαηξείηε, δειαδή, απ' ηηο πεξηθνπέο δαπαλψλ ηα παθέηα ζηή-
ξημεο γηα ηα πνιηηηθά αθεληηθά ζαο, ηνπο νκίινπο ζηηο Καηαζθεπέο, 
ζηελ Δλέξγεηα, ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο, ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

Απ' ηηο δαπάλεο Τγείαο, βέβαηα, ηη άιιν λα πεξηθφςεηε; Γελ 
έρεηε αθήζεη θαη θάηη... 

Οη θξαηηθέο πιεξσκέο γηα ηα αθεληηθά ζαο, πνπ αθήλεηε εθηφο 
ηνπ «θφθηε», είλαη ζρεδφλ 10 δηζ. επξψ ην ρξφλν.  

Φνξναθαίκαμε ηνπ ιανχ, θνξναπαιιαγέο  
θαη λέα πξνλφκηα ζην θεθάιαην 

Πξνζπαζείηε λα ξίμεηε ζηάρηε ζηα κάηηα ησλ εξγαδνκέλσλ, λα 
ζπγθαιχςεηε πσο απηή ε «επηηπρία» ζαο ζεκαίλεη 5 έσο 6 δηζ. 
επξψ επηπιένλ θνξνινγηθά έζνδα απ' ηα ιατθά ζηξψκαηα. 

Φέξλεηε επηπιένλ ηεξάζηηεο απμήζεηο ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο. 
Σψξα έξρεζηε θαη κεηψλεηε ην αθνξνιφγεην φξην θαη απμάλεηε 
δξαζηηθά ηηο θιίκαθεο ηνπ ΔΝΦΗΑ. Φνξνινγείηε κε εμαληιεηηθνχο 
ζπληειεζηέο αθφκα θαη ηα αγξνηεκάρηα. 

ηνρεχεηε λα ππνρξεψζεηε θνξνινγηθά ιατθέο νηθνγέλεηεο λα 
πνπιήζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη ηα αγξνηεκάρηα πνπ έρνπλ ζηα 
ρσξηά ηνπο ζε επελδπηηθνχο νκίινπο. 

Σνλ ίδην ζηφρν εμππεξεηεί θαη ε απειεπζέξσζε ησλ 
«θφθθηλσλ» δαλείσλ ζηελ νπνία πξνρσξάηε.  

ηα ραξηηά, ζα ήηαλ εχθνιν βέβαηα λα θνξνινγήζεηε ηνλ πξαγ-
καηηθφ πινχην, λα ξίμεηε ηα βάξε ηεο θξίζεο ζην κεγάιν θεθάιαην. 

Με κηα θνξνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θεξδψλ ηνπ θεθαιαίνπ, 
δηαλεκφκελσλ θαη κε δηαλεκφκελσλ, κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε θνξνιφγεζε 
ηεο αμίαο θαηνρήο ηνπο, κε ηε θνξνιφγεζε εξγνζηαζίσλ, πινίσλ, 
κε ηε θνξνιφγεζε ηνπ θεθαιαίνπ ησλ κεγαινθαηαζεηψλ. 

Αιιά αληί γηα θφξνπο, γηα ηνπο θίινπο ζαο, ηνπο κνλνπσιηα-
θνχο νκίινπο θαη ηνπο κεγαινκεηφρνπο ηνπο, εηνηκάδεηε λέεο θνξν-
απαιιαγέο, λέεο παξνρέο, αθφκα πεξηζζφηεξν «δεζηφ» ρξήκα. 

Θεζκνζεηείηε φζα ε ΔΔ έρεη απφ ρξφληα απνθαζίζεη 

Ζ ίδηα ε ΔΔ έρεη πξνβιέςεη κλεκφληα δηαξθείαο γηα φια ηα 
θξάηε - κέιε ηεο. Απηά πνπ ζεζκνζεηεί ηψξα ν ΤΡΗΕΑ, ηα έρνπλ 
απνθαζίζεη ζηελ ΔΔ.  

Σν «Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην» θαη ην κεραληζκφ απηφκαηεο 
πεξηθνπήο ηα είραλ λνκνζεηήζεη απφ ηνλ Ηνχλε ηνπ 2014 ε ΝΓ θαη 
ην ΠΑΟΚ.  

Ζ ζηάζε ηεο ΔΔ δελ κεηαιιάρζεθε ηα ρξφληα απηά ηεο θξίζεο. 
Αλέθαζελ ήηαλ κνλφδξνκνο κφλν γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο πινπην-
θξαηίαο. 

Ζ αλάπηπμή ζαο πεξλά απ' ηελ αχμεζε  
ηνπ βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο 

Πξνσζείηε ην λέν ΣΑΗΠΔΓ, κε ην νπνίν παξαδίδεηε ζηα ληφπηα 
θαη μέλα κνλνπψιηα αθίλεηα - θηιέηα θαη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. 
ηφρνο ζαο είλαη λα δεκηνπξγήζεηε λέα πεδία θεξδνθνξίαο γηα ηα 
ππεξζπζζσξεπκέλα θεθάιαηά ηνπο. Νέεο απψιεηεο ζα έρνπλ κφλν 
ηα θησρά ιατθά ζηξψκαηα, πνπ ζα πιεξψλνπλ αθφκα πην απμεκέ-
λν ην λεξφ, ηηο κεηαθνξέο, ηηο ζπγθνηλσλίεο. 

Οη πφξνη ηνπ ΔΠΑ πεγαίλνπλ ζε κεγάια έξγα, πνπ ηε κηα ηα 
βαθηίδεηε ππνδνκέο, ηελ άιιε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 
ηξίηε επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Ηζρπξίδεζηε πσο ηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζα ιπζνχλ 
απ' ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε. 

Αο ππνζέζνπκε φηη ε πεξηβφεηε αλάπηπμή ζαο έξρεηαη θαη  
κάιηζηα ηαρχηαηα, φπσο ιέηε.  

Ση ζα θεξδίζνπλ νη εξγαδφκελνη;  
Οη θίινη ζαο ζηνλ ΔΒ δεηάλε δηάιπζε πιινγηθψλ πκβάζε-

σλ Δξγαζίαο, κεηψζεηο κηζζψλ, θαηάξγεζε επηδνκάησλ. 
Ζ αλάπηπμή ζαο πεξλά κέζα απ' ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ εθκε-

ηάιιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Οη απνθξαηηθνπνηήζεηο έρνπλ έδαθφο ηνπο ηελ απειεπζέξσζε 

ζηηο αγνξέο, ππεξεηνχλ ηε ζπγθέληξσζε θαη ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ 
θεθαιαίνπ, ζε ζπλζήθεο βέβαηα εδψ ηεο επξσελσζηαθήο αγνξάο. 

Αιιά θαη ε ΝΓ θαη ηα άιια θφκκαηα θηλνχληαη αθξηβψο ζηελ 
ίδηα θαηεχζπλζε. Απηφ ην ζχζηεκα θαη ηηο επηινγέο ηεο ΔΔ ππεξε-
ηνχλ. Ζ θξηηηθή είλαη ζε επηκέξνπο πιεπξέο.  

Ο ΤΡΗΕΑ παιεχεη γηα λα κελ έξζεη πνηέ  
ε θνηλσλία γηα ηελ νπνία παιεχεη ην ΚΚΔ 

Σειεπηαία, ν ΤΡΗΕΑ παξαδίδεη θαη καζήκαηα αξηζηεξνζχλεο 
θαη ξηδνζπαζηηζκνχ, πσο «ζηηο ζεκεξηλέο δχζθνιεο ζπλζήθεο», 
ιέεη, «αξηζηεξφ θαη ξηδνζπαζηηθφ δελ είλαη λα θαληαζηψλεζαη κηα 
ηδεαηή θνηλσλία» θ.ιπ. θ.ιπ. 

Όκσο, ην θνηλσληθφ ζχζηεκα γηα ην νπνίν παιεχεη ην ΚΚΔ      
δελ είλαη θαληαζίσζε, δελ είλαη κηα απιή ηδέα, έλα φξακα.       
Δίλαη ζηφρνο πξνο θαηάθηεζε.  

Απφ ην 1917 άλνημε απηφο ν δξφκνο. Παξά ηα πξνζσξηλά  
πηζσγπξίζκαηα, ηα ηζηνξηθά πξνζσξηλά πηζσγπξίζκαηα, ζήκεξα 
πιένλ κπνξνχκε αμηνπνηψληαο ηελ ηεξάζηηα απηή πείξα - ζεηηθή 
θαη αξλεηηθή - απφ ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ πνπ γλσξί-
ζακε ηνλ 20φ αηψλα, λα πνχκε θαζαξά φηη ε πξφηαζε ηνπ ΚΚΔ 
κπνξεί λα πινπνηεζεί, λα πάξεη ζάξθα θαη νζηά θαη ζηελ Διιάδα 
ηνπ ζήκεξα θαη ζε άιιεο ρψξεο θαη απηή κπνξεί λα είλαη πξαγκα-
ηηθά ε λέα Διιάδα, ε λέα θνηλσλία θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ  
Δπξψπε θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Από την ομιλία τοσ ΓΓ της ΚΔ τοσ ΚΚΔ,  
Γημήτρη Κοστσούμπα,  

την Κσριακή 22 Μάη, στην Ολομέλεια της Βοσλής 
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ΣΑΘΕΡΑ σε ΘΕΗ ΜΑΦΗ 

οι σπουδαστές του ΚΕΕΝ-Μ 

80  πεξίπνπ ζπνπδαζηέο ηνπ ΚΔΔΝ Μερα-

ληθψλ, κε ελππφγξαθν ππφκλεκά ηνπο 

θαηαδηθάδνπλ ην λνκνζρέδην - ιαηκεηφκν γηα ην 

αζθαιηζηηθφ θαη θνξνινγηθφ. 

ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΚΔΔΝ-Μ, 5 Μάε, απν-

θαζίζζεθε ε ζπκκεηνρή ζηελ 4ήκεξε Παλειιαδηθή 

Απεξγία ησλ λαπηεξγαηψλ.  

Ζ Γ.. αλέδεημε ηελ πιήξε αδηαθνξία ηνπ    

Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θ. Γξίηζα, ν νπνίνο, κεηά απφ 

2 κήλεο απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπλάληεζε κε ηελ 

πληνληζηηθή ηνπ ΚΔΔΝ-Μ θαη παξά ηελ δέζκεπζή 

ηνπ, θακία απάληεζε δελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα. 

Δπίζεο, επαλέιαβε ηηο θαηαγγειίεο γηα ηα νμπκέλα 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΔΝ-Μ : 

 Διιείςεηο βηβιίσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ζεκεηψζεσλ, 
κε απνηέιεζκα νη κεηεθπαηδεπφκελνη λα επηβαξχλν-

ληαη θαη ην θφζηνο ησλ  κε εγθεθξηκέλσλ ζεκεηψζεσλ. 

 Αλαρξνληζηηθή χιε καζεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο ειιείςεηο ζε κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ζε λαπηνδηδάζθαινπο, κε ηελ απαμίσζε ηεο 

εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο.  

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εκβφιηκεο εμεηαζηηθέο 

γηα φινπο θαη ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ καζεκάησλ. 

 Δγθαηάιεηςε θηεξηαθψλ ππνδνκψλ κε νμπκκέλν 
πξφβιεκα ζε θαζαξηφηεηα,  θσηηζκφ  θ.ά.  

 Άκεζα λα δεκηνπξγεζνχλ ηκήκαηα αλαλέσζεο 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζε ζσζηηθά / ππξνζβεζηηθά 

κέζα γηα ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο ηνπ ΚΔΔΝ.  

 Άκεζε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο θνίηεζεο κε ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ καζεκάησλ. 

Σέινο επηβεβαίσζε ην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην θαη 

ηελ απφθαζε λα ζπλερίζνπλ ηνλ αγψλα ηνπο καδί 

κε ην ηαμηθφ λαπηεξγαηηθφ θίλεκα, φπσο θαη έγηλε 

κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ απεξγηαθή ζπγθέληξσζε 

ζην ιηκάλη θαη ζηα ζπιιαιεηήξηα. 

 

Α ληηπξνζσπεία εγθαηαιε-
ιεηκκέλσλ λαπηεξγαηψλ, 

καδί κε εθπξνζψπνπο ησλ ηαμη-
θψλ ζσκαηείσλ θαη ηεο ΠΟ 
(Παγθφζκηα πλδηθαιηζηηθή Οξ-
γάλσζε), 24-5-2016, πξαγκαην-
πνίεζαλ παξέκβαζε ζηελ Γηεχ-
ζπλζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο αλα-
δεηθλχνληαο ηελ φμπλζε ησλ πξν-
βιεκάησλ θαη απαηηψληαο ηελ 
άκεζε παξέκβαζε γηα πξνζηαζία 
εγθαηαιειεηκκέλσλ λαπηεξγαηψλ : 

T νπ M/V «OCEAN 
GLORY»  ηεο 

εηαηξείαο NICOLAKIS 
SHIPPING S.A, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηνλ επηζθεπα-
ζηηθφ κφιν ηεο Γξαπε-

ηζψλαο ιφγσ βιάβεο 
ζηελ θχξηα κεραλή θαη 

ζηα 11 κέιε ηνπ πιε-
ξψκαηνο (3 Οπθξαλνί, 

2 Ρψζνη, 6 απφ Γθάλα) νθείιν-
ληαη δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο 4 

κελψλ. Οη 2 Ληπαληέο επί 5 

κήλεο πξαγκαηνπνηνχλ θαζε-
κεξηλά 12σξίεο, παξαβηάδνληαο 

δηεζλήο θαλνληζκνχο γηα ηηο 
«ψξεο εξγαζίαο θαη αλάπαπ-

ζεο», ελψ ε εηαηξεία κε ηνπο 
«θιεηζηνχο» κηζζνχο, δελ θαηα-

βάιεη ζε θαλέλα κέινο ηνπ πιε-
ξψκαηνο ππεξσξηαθή  ακνηβή. 

Σξία κέιε ηνπ πιεξψκαηνο έρνπλ 
δψζεη εδψ θαη αξθεηνχο κήλεο 

παξαίηεζε γηα ηνλ επαλαπαηξη-
ζκφ ηνπο ρσξίο λα έρεη πξαγκα-

ηνπνηεζεί κέρξη  ζήκεξα. 

Σ νπ M/V «SILA» ηεο θηλε-
δηθήο εηαηξείαο «Inter-

national Maritime Advisor», πνπ 
βξίζθεηαη εγθαηαιειεηκκέλν ζην 
κφιν ηεο Γξαπεηζψλαο απφ ηνλ 
Φιεβάξε ηνπ 2015, έρεη θαηαζρε-
ζεί απφ ηνλ ΟΛΠ θαη βγαίλεη ζε 
πιεηζηεξηαζκφ γηα 2ε θνξά ζηηο 
22 Ινχλε. Οη 4 ελαπνκείλαληεο 
Οπθξαλνί λαπηεξγάηεο (νη ππφ-
ινηπνη 15 έρνπλ επαλαπαηξηζηεί 
κε παξέκβαζε ηεο ITF θαη ρσξίο 

λα πιεξσζνχλ ηα δεδνπιεπκέλα 
ηνπο), είλαη απιήξσηνη γηα 19 
κήλεο, ελψ επί 4 κήλεο δηακέλνπλ 
ζην ζβεζηφ πινίν ρσξίο πεηξέ-
ιαην – ηξνθή – λεξφ, κε θίλδπλν 
γηα ηελ δσή ηνπο θαη ηελ αζθά-
ιεηα ηνπ πινίνπ.  

Δ μ άιινπ κε παξέκβαζε 
ηεο ΠΟ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα αηγππηηαθά ζπλδηθάηα, ηέιε 
Απξίιε,  θαηαβιήζεθαλ ηα δεδνπ-
ιεπκέλα 6 κελψλ ζηνπο 22 λαπ-
ηεξγάηεο κέιε ηνπ πιεξψκαηνο 
(Έιιελεο κφλνλ ν κάγεηξαο) ηνπ 
M/V "TRIDENT CHALLENGER", 
ζην Suez ηεο Αηγχπηνπ». 

 
 

Δ πηθίλδπλε θιίζε έρεη 
πάξεη ην Δ/Γ-Ο/Γ πινίν 

«ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΖΝΟΤ» ηεο Ven-
touris Sea Lines ην νπνίν βξί-
ζθεηαη παξαηεκέλν εδψ θαη έλα 
ρξφλν ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 

Απνθαιππηηθφ είλαη ην δειηίν 
Σχπνπ – θαηαγγειία, πνπ εμέδσ-
ζαλ 26 Απξίιε 2016 ηα ζσκαηεία 
ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑ-
ΓΔΝ, ΠΔΠΡΝ θαη ζπληαμηνχρσλ 
ΠΔ/ΝΑΣ: 

«Βνπιηάδεη ζην ιηκάλη ηνπ 
Πεηξαηά ην Δ/Γ-Ο/Γ πινίν 
«Παλαγία Σήλνπ» Ν.Π 9913 ην 
νπνίν είλαη θαηαζρεκέλν απφ 
ην ΝΑΣ απφ νθεηιέο ιφγσ θαηα-
βνιήο ηξίκελσλ απνδνρψλ ζηνπο 
εγθαηαιειεηκκέλνπο λαπηεξγά-
ηεο απφ ηελ λαπηηιηαθή «Παλαγία 
Οδεγήηξηα Ν.Δ», ζε Φ.Δ (θχιια 
ε θθ α ζά ξ η ζε ο )  θα η  Κ Α ΔΟ 
(Κεθάιαην Αζθάιηζεο Δπηβαηψλ 
Ορεκάησλ), κε ην πνζφ ησλ 
2.175.206,21 επξψ. 

Σν ΝΑΣ ζε ζρεηηθή επηζηνιή 
ηνπ (ηελ νπνία επηζπλάπηνπκε) 
ζηηο 18 Απξίιε πξνο ηελ Δπη-
ζεψξεζε Δκπνξηθψλ Πινίσλ ηνπ 
ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο, αλέθεξε 
φηη απφ ελεκέξσζε ηνπ θχιαθα 
ηνπ πινίνπ έρεη παξνπζηαζηεί 
επηθίλδπλε θιίζε ηνπ πινίνπ 
πξνο ηα δεμηά απφ εηζξνή λεξψλ. 

 
 

Σν ππνπξγείν λαπηηιίαο θαη νη 
ππεξεζίεο ηνπ δελ έθαλαλ θακία 
ελέξγεηα κε βάζε ηα θαηαγγειιφ-
κελα, αληίζεηα κε ηελ ζεκεξηλή 
εμέιημε ηεο βχζηζεο ηνπ πινίνπ 
πξνζηίζεληαη ρξέε ζην ΝΑΣ ζε 
βάξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ. 

Να επηζεκάλνπκε ην γεγνλφο 
αληίζηνηρσλ πεξηζηαηηθψλ εγθα-
ηαιειεηκκέλσλ πινίσλ απφ ηνπο 
εθνπιηζηέο θαη κε ρξέε ζε βάξνο 
ηνπ ΝΑΣ φπσο ηα πινία ηνπ Γ. 

Αγνχδεκνπ κε νθεηιέο πάλσ απφ 
20.000.000 επξψ, ρσξίο θακία 
δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΝΑΣ. 

Απηέο νη ελέξγεηεο ππεξεηνχλ 
ηνπο εθνπιηζηέο, ην θεθάιαην θαη 
πξνζηίζεληαη ζηελ αληεξγαηηθή – 
αληηιατθή πνιηηηθή φπσο ην           
λνκνζρέδην ιαηκεηφκνο γηα ην   
αζθαιηζηηθφ θαη θνξνινγηθφ, πνπ  
ζπληξίβεη ην ζχλνιν ησλ θνηλσλη-
θναζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ.» 

«Ζ 9ε Μάε ήηαλ θαη ζα είλαη ε κέξα - νξφ-
ζεκν ηεο Μεγάιεο Αληηθαζηζηηθήο Νίθεο 
ησλ Λαψλ, ζε πείζκα φισλ φζνη πξνζπα-
ζνχλ λα μαλαγξάςνπλ ηελ Ηζηνξία, γηα λα 
μεράζνπλ νη ιανί, νη λεφηεξεο γεληέο ηελ  
Αληηθαζηζηηθή Νίθε θαη θπξίσο ηα ηζηνξηθά 
δηδάγκαηα πνπ απνξξένπλ απ' απηήλ»,        
ηνλίδεη ην ΚΚΔ ζε αλαθνίλσζε, πνπ εμέδσζε 
γηα ηα 71 ρξφληα απφ ηε Μεγάιε Αληηθαζηζηηθή 
Νίθε ησλ Λαψλ, θαη κεηαμχ άιισλ πξνζζέηεη: 

«ήκεξα, 71 ρξφληα κεηά απ' ην Β' Παγθφ-
ζκην Πφιεκν, ζην έδαθνο ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
θξίζεο, νμχλνληαη νη ηκπεξηαιηζηηθνί αληαγσλη-
ζκνί ζε φιν ηνλ θφζκν, ηδηαίηεξα ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή καο, κε "κήινλ ηεο Έξηδνο" ηηο πεγέο 
θαη ηνπο δξφκνπο Δλέξγεηαο. Απηφ απνδεηθλχε-
ηαη απ' ηνπο δεθάδεο ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηα-
θνχο πνιέκνπο, απ' ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβά-
ζεηο, κε ζχκαηα ηνπο ιανχο θαη κε ρηιηάδεο 
πξφζθπγεο θαη μεξηδσκέλνπο. Δπνκέλσο, νη 
ιανί πξέπεη λα επαγξππλνχλ, θαζψο κεγαιψ-
λνπλ νη θίλδπλνη ελφο γεληθεπκέλνπ πνιέκνπ, κε 
εκπινθή θαη ηεο Διιάδαο. 

ηελ Αληηθαζηζηηθή Νίθε θνξπθαία ήηαλ ε 
ζπκβνιή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, κε πεξηζζφ-
ηεξνπο απφ 20 εθαηνκκχξηα λεθξνχο. Οη ληθε-
θφξεο κάρεο ηνπ Κφθθηλνπ ηξαηνχ ζην ηάιηλ-
γθξαλη, ζην Κνπξζθ, ζην Λέληλγθξαλη, κέζα 
ζην Βεξνιίλν, απέδεημαλ ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ 
ζνζηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο εξγαηηθήο εμνπ-
ζίαο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 
ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηνπ θεληξηθνχ ζρε-
δηαζκνχ ηεο νηθνλνκίαο.  

Γηα λα ππεξαζπίζνπλ απηήλ ηελ εμνπζία 
πάιεπαλ κε ηφζν ζζέλνο νη καρεηέο ηνπ Κφθθη-
λνπ ηξαηνχ, ππεξληθψληαο ηηο ζηξαηησηηθέο 
δπλάκεηο ησλ λαδηζηψλ, αιιά θαη ηελ ππνλφ-
κεπζε ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Μ. Βξεηαλίαο, πνπ θα-
ζπζηεξνχζαλ λα αλνίμνπλ ην δεχηεξν κέησπν  
ζηελ  Δπξψπε. 

ηελ παξαράξαμε ηεο Ηζηνξίαο πξσηνζηαηεί 
ε ΔΔ, πνπ θαζηέξσζε ηελ 9ε ηνπ Μάε σο 
"Μέξα ηεο Δπξψπεο", ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή κε 
δηάθνξα πξνγξάκκαηα πξνσζεί ηνλ αληηθνκ-
κνπληζκφ, ηελ ηαχηηζε ηνπ θνκκνπληζκνχ κε ην 
θαζηζκφ. ε κηα ζεηξά απφ ρψξεο απαγνξεχν-
ληαη ηα ΚΚ, ηα θνκκνπληζηηθά ζχκβνια, δηψθν-
ληαη αγσληζηέο θαη απνθαζίζηαληαη νη λαδηζηέο, 
ηα Δο-Δο. Σελ ίδηα ψξα, ε ΔΔ ζηεξίδεη ηηο αληη-
δξαζηηθέο - λαδηζηηθέο δπλάκεηο πνπ ζπκκεηέ-
ρνπλ ζηελ πξαμηθνπεκαηηθή θπβέξλεζε ηεο 
Οπθξαλίαο. 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ παίδεη θη απηή 
ην παηρλίδη ηεο παξαράξαμεο. πγρέεη ζθφπηκα 
θαη   αληζηφξεηα ηελ επέηεην ηεο Αληηθαζηζηηθήο 
Νίθεο κε ηε "Μέξα ηεο ΔΔ", γηα λα πείζεη ην ιαφ 
φηη ε ΔΔ, ε ηκπεξηαιηζηηθή απηή ζπκκαρία, κπν-
ξεί κε δηαπξαγκαηεχζεηο λα δηνξζσζεί θαη λα 
μαλαγπξίζεη δήζελ "ζηηο θαιέο ηεο ξίδεο". 

Δπηβεβαηψζεθε πσο κφλν ην εξγαηηθφ - ιατ-
θφ θίλεκα, κηα ηζρπξή Λατθή πκκαρία, πνπ έρεη 
ζηφρν ηελ εξγαηηθή εμνπζία, κπνξεί λα αληηκε-
ησπίζεη θαη λα μεξηδψζεη ην θαζηζκφ, λα απν-
κνλψζεη ηε λαδηζηηθή Υξπζή Απγή θαη ηελ    
εγθιεκαηηθή ηεο δξάζε ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο 
θαη ζηηο γεηηνληέο, λα ηνλ ηζαθίζεη. 

  1. Να ζηακαηήζεη εδψ θαη ηψξα ε 
παξέκβαζε ησλ εθνπιηζηψλ, ηνπ 
ππνπξγείνπ λαπηηιίαο, ηνπ ιηκεληθνχ 
ζψκαηνο θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο ρν-
ιήο, ζηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη 
ηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ ζπνπδα-
ζηψλ ΑΔΝ Αζπξνπχξγνπ. 
 2. Απνθιεηζηηθά Δληαία, Γεκφζηα 
θαη Γσξεάλ λαπηηθή εθπαίδεπζε θαη 
κεηεθπαίδεπζε εληαγκέλε ζην      
Τπνπξγείν Παηδείαο. Ηζνηηκία ησλ 
δηπισκάησλ καο κε ηα αληίζηνηρα 
ηεο  ζηεξηάο. 

  3. Αλαβάζκηζε  ηεο  λαπηηθήο   
εθπαίδεπζεο, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη 
φιεο ηεο εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο 
ηεο ζρνιήο έηζη ψζηε λα ελαξκνλη-
ζηνχλ κε ηελ εμέιημε θαη ηελ πξφνδν 
ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, 
κε ηηο αλάγθεο καο. 

 4. Μφληκν Γηδαθηηθφ θαη Γηνηθεηηθφ   
πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ λα αληα-
πεμέξρεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζρνιήο. 
 5. Άκεζα θαη έγθαηξα βηβιία γηα 
φια ηα καζήκαηα ηεο ζρνιήο. Να 
ζηακαηήζεη ηψξα ην απαξάδεθην 
θαζεζηψο ησλ ζεκεηψζεσλ θαη ησλ 
θσηνηππηψλ. Οχηε έλα επξψ απφ 
ηελ ηζέπε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα 
αλαιψζηκα! 

 6. Δθπαηδεπηηθφ ηαμίδη, εχξεζε θα-
ξαβηνχ κε επζχλε απνθιεηζηηθά ηνπ 
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη ηεο Γηνί-
θεζεο ηεο ΑΔΝ Αζπξνπχξγνπ γηα 
φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο. Δμαζθάιη-
ζε κε επζχλε ηεο ζρνιήο ηεο επηθνη-
λσλίαο ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηελ 
Γηεχζπλζε πνπδψλ ηεο ΑΔΝ     
Αζπξνπχξγνπ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 7. ηέγαζε γηα φινπο ηνπο ζπνπδα-
ζηέο ηεο ζρνιήο πνπ έξρνληαη απφ 
ηελ επαξρία. Μέρξη ηφηε, αχμεζε ηνπ 
επηδφκαηνο ελνηθίνπ θαη άκεζε θαη 
έγθαηξε απφδνζή ηνπ ζηελ αξρή 
θάζε εμακήλνπ γηα φζνπο ζπνπδα-
ζηέο βξίζθνληαη ζηα κεηξψα ηεο 
ζρνιήο. Γελ ήηαλ ιίγνη νη ζπνπδα-
ζηέο πνπ βξέζεθαλ θαη βξίζθνληαη 
αληηκέησπνη κε εμψζεηο απφ ηα ζπί-
ηηα ηνπο γηαηί δελ έρνπλ απνδψζεη 
ηα λνίθηα ηνπ 6κήλνπ ιφγσ θαζπζηέ-
ξεζήο ηνπ. 

 8. ίηηζε γηα φινπο ηνπο ζπνπδα-
ζηέο κε επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη 
ηεο ζρνιήο. Γελ κπνξεί λα ζπλερη-
ζηεί ε απαξάδεθηε θαηάζηαζε πνπ 
βηψλνπκε φιν ην πξνεγνχκελν δηά-
ζηεκα, λα κελ ππάξρεη νχηε  πφζηκν 
λεξφ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΔΝ 
Αζπξνπχξγνπ! 

 9. Καηάξγεζε ηνπ Π.Γ 141 / 2014, 
πνπ πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε ηδησηη-

θψλ λαπηηθψλ ζρνιψλ θαη θέληξσλ 
κεηεθπαίδεπζεο (ΝΔΚΔ), γηα ηελ 
ηδησηηθνπνίεζε ηεο λαπηηθήο εθπαί-
δεπζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο. 

 10. Να δηεμάγνληαη ζηελ ψξα ηνπο 
ηα καζήκαηα ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ 

γηα ηελ έθδνζε δηπιψκαηνο. (G.O., 
ΩΣΗΚΑ, ECDIS θ.ά.) 

ΠΕΜΕΝ - ΣΕΦΕΝΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΟ 

ηο πλεςπό εγκαηαλελειμμένυν 

ναςηεπγαηών ζηο λιμάνι ηος Πειπαιά 

ΒΟΤΛΙΑΖΕΙ μέσα στο ΛΙΜΑΝΙ !!!  9  Μ ΑΗ 19 4 5  

Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε 

απ' τη Μεγάλη Αντιφασιστική  

Νίκη, συνεχίζουμε... 

Δ παλεηιεκκέλεο είλαη νη 
θαηαγγειίεο ζπνπδαζηψλ 

Πινηάξρσλ / Μεραληθψλ ΑΔΝ, 
πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εθπαηδεπ-
ηηθά ηαμίδηα ζε αλαζθάιηζηα       
πινία, αλαθέξεη ε ΠΔΜΔΝ ζε 
έγγξαθφ ηεο, 17 Μάε, πξνο ηνλ 
ππνπξγφ Ναπηηιίαο, ΝΑΣ, ΑΔΝ, 
ΠΝΟ - σκαηεία, θαη πξνζζέηεη:  

πγθεθξηκέλα ε Τπνπξγηθή 
Απφθαζε αξηζκ. Μ 3615/02/14 κε 
ηίηιν «Καη’ Δμαίξεζε Ναπηνιφγε-
ζε πνπδαζηψλ Αθαδεκηψλ 
Δ.Ν. Πξψηεο θαη Γεχηεξεο     
Θαιάζζηαο Δθπαηδεπηηθήο 
Πεξηφδνπ», πνπ εθδφζεθε ζηηο    
04-04-2014, αλαθέξεη: 

1. πνπδαζηέο θαη ζπνπδά-
ζηξηεο ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ 
Ναπηηθνχ (ΑΔΝ), πξψηεο θαη 
δεχηεξεο ζαιάζζηαο εθπαηδεπηη-
θήο πεξηφδνπ πνπ δελ βξίζθνπλ 
ζέζεηο απαζρφιεζεο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζήο 
ηνπο ζε πινία κε ειιεληθή ζεκαία 
ή ζε πινία κε ζεκαία ηξίηεο ρψ-
ξαο ζπκβεβιεκέλα κε ην Ναπηηθφ 
Απνκαρηθφ Σακείν (ΝΑΣ) επηηξέ-
πεηαη, θαη’ εμαίξεζε, λα λαπηνιν-
γεζνχλ ζε πινία κε ζεκαία θξά-
ηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ή ζεκαία ηξίηεο ρψξαο, 
κε ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ. 

2. Ζ σο άλσ ζαιάζζηα ππεξε-
ζία ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ 

απφθηεζε δηπιψκαηνο Πινη-
άξρνπ ή Μεραληθνχ Γ’ ηάμεο  
Δ.Ν. εθφζνλ αλαγλσξηζηεί σο 
ζπληάμηκε ζην ΝΑΣ ππφ ηηο ίδηεο 
πξνυπνζέζεηο εηζθνξψλ πνπ  
ηζρχνπλ γηα ηα πινία ππφ Διιελη-
θή ζεκαία». 

Παξφηη ζηε λνκνζεζία επη- 
ζεκαίλεηαη φηη ηζρχνπλ νη ίδηεο 
πξνυπνζέζεηο εηζθνξψλ πνπ 
εθαξκφδνληαη γηα ηα πινία 
κε ειιεληθή ζεκαία, ζηελ πξά-
με νη ζπνπδαζηέο επηβαξχλν-
ληαη θαη θαηαβάιινπλ ζην ΝΑΣ 
ην ζπλνιηθφ πνζφ (λαπηηθνχ – 
πινηνθηήηε), ρσξίο λα ππνρξε-
ψλεηαη ν πινηνθηήηεο λα θαηα-
βάιιεη ηηο δηθέο ηνπ εηζθνξέο. 

Θεσξνχκε απαξάδεθην απηφ ην 
γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελ θνξνινγία πνπ θαηαβάινπλ 
νη ζπνπδαζηέο ηειηθά λα δνπιεχ-
νπλ γηα ειάρηζηα επξψ θαη απαη-
ηνχκε νη εηζθνξέο ππέξ ΝΑΣ λα 
θαηαβάιινληαη εμ νινθιήξνπ απφ 
ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία.   

Δπαλαιακβάλνπκε ηελ ζέζε 
καο γηα Απνθιεηζηηθά - Δληαία - 
Γεκφζηα -  Γσξεάλ Ναπηηθή  
Δθπαίδεπζε θαη Μεηεθπαίδεπζε 
γηα φινπο ηνπο λαπηεξγάηεο,  κε 
Δ θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζε,  
πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
πξαγκαηηθέο  αλάγθεο.  

ΣΟ ΔΙΕΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ «ΑΓΕΝ» 

 

Σ ελ ψξα πνπ ζπδεηηφηαλ θαη ςεθηδφ-
ηαλ ζηε Βνπιή ην πνιπλνκνζρέδην 

έθηξσκα, ρηιηάδεο δηαδεισηέο, κε ηνπο λαπ-
ηεξγάηεο ζηελ πξψηε γξακκή πίζσ απφ ην 
παλφ ησλ ηα ηαμηθψλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ, 
ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΜΑΓΔΝ, ΠΔ-ΝΑΣ, 
έδσζαλ ην ζηίγκα ηεο εξγαηηθήο - ιατθήο 
απάληεζεο κε θεληξηθφ ζχλζεκα 
«Αληεπίζεζε Να ηνπο θφςνπκε ην      
δξφκν», φπσο έγξαθε θαη  ην παλφ  
ηνπ ΠΑΜΔ, πνπ ηέζεθε επηθεθαιήο ηεο κε-
γάιεο πνξείαο απφ ηελ Οκφλνηα πξνο ην 
χληαγκα, δηαδειψλνληαο ηελ απφθαζή 
ηνπο γηα ηε ζπλέρηζε θαη θιηκάθσζε ηνπ  
αγψλα, γηα ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο 
πνιηηηθήο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Σελ θεληξηθή νκηιία ηεο 
ζπγθέληξσζεο ζηελ Οκφ-
λνηα έθαλε ε Γηψηα Σαβνπ-
ιάξε, κέινο ηεο Δθηειεζηη-
θήο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΑ-
ΜΔ, πξφεδξνο ηεο Οκν-
ζπνλδίαο εξγαδνκέλσλ ζην 
Φάξκαθν, ζεκεηψλνληαο  
αλάκεζα ζηα άιια  ηα εμήο :  

«Γπν βδνκάδεο κεηά ηελ 
ςήθηζε ηνπ λφκνπ - ιαηκε-
ηφκνπ γηα ην Αζθαιηζηηθφ, ε 
θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ 
ζπλερίδεη ην λνκνζεηηθφ πνγθξφκ πνπ έρεη 
εμαπνιχζεη ελάληηα ζηνπο εξγαδφκελνπο, 
ζηνπο βηνπαιαηζηέο. 

Γε "καζάκε" απφ ςεχηηθεο ειπίδεο θαη 
θάιπηθεο ππνζρέζεηο, πνπ απεξγάδεηαη ε 
θπβέξλεζε, γηα λα πείζεη ην ιαφ φηη ηάρα 
"ηα δχζθνια πέξαζαλ". 

Δίκαζηε εδψ θαη ζπλερίδνπκε κε ην   
θεθάιη ςειά! Γε ζα ηνπο θάλνπκε ηε ράξε! 
Γε ζα πξνζθπλήζνπκε ηα ζπκθέξνληα    
ηνπ θεθαιαίνπ, νχηε ζα απνδερηνχκε λα 

καηψλνπκε γη' απηά. Κακηά εηηνπάζεηα, 
θαλέλαο  ζπκβηβαζκφο!  

ε απηφ ην δξφκν, πνπ είλαη κνλφδξνκνο 
γηα θάζε άλζξσπν ηνπ θαζεκεξηλνχ κφ-
ρζνπ, θαινχκε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο 
καο, απηνχο πνπ δελ είλαη εδψ ζήκεξα καδί 
καο, πνπ πξνβιεκαηίδνληαη θαη αγαλα-
θηνχλ, αιιά ηαιαληεχνληαη, δηζηάδνπλ ή  
θνβνχληαη λα θάλνπλ ην βήκα ηνπ ηαμηθνχ 
αγψλα! 

Ο επφκελνο γχξνο αληηιατθψλ κέηξσλ 
πξνεηνηκάδεηαη! Μπξνζηά καο έρνπκε έλα 
θαπηφ θαινθαίξη παξαγσγήο αληηιατθψλ 
λνκνζρεδίσλ. Να πξνεηνηκάζνπκε ηε δηθή 
καο αληεπίζεζε ζε θάζε θιάδν, ζε θάζε 
ρψξν δνπιεηάο. Με νξγάλσζε ζηα ζσκα-
ηεία καο λα δπλακψζνπκε ηελ πάιε κέζα 
ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, ην κέησπν απέλα-

ληη ζηελ εξγνδνζία, λα εληζρχζνπκε ην 
θχκα αλππαθνήο ζε απηήλ ηελ πνιηηηθή. 

Σν κεγάιν θεθάιαην θαη φζνη ην ππεξε-
ηνχλ θνβνχληαη ην νξγαλσκέλν, καδηθφ, 
ηαμηθφ θίλεκα, ην θίλεκα πνπ δελ κπνξνχλ 
λα βάινπλ ζην ρέξη. Μπνξνχκε θαη πξέπεη 
λα επηβεβαηψζνπκε ην θφβν ηνπο, μεπεξλψ-
ληαο θαη δηθέο καο αδπλακίεο, ρηίδνληαο 
ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο πην καδηθέο θαη 
γεξέο εξγαηηθέο νξγαλψζεηο κε αλνηρηφ 
κέησπν απέλαληη ζηελ εξγνδνζία θαη ζε 
απηνχο πνπ ηελ ππεξεηνχλ». 

ΟΙ ΠΟΤΔΑΣΕ ΠΑΙΡΝΟΤΝ ΣΗΝ ΤΠΟΘΕΗ ΣΑ ΦΕΡΙΑ ΣΟΤ 

Μ ε αλαθνίλσζή ηεο ε «ΑΓΩΝΙΣΙΚΖ ΔΝΟ-

ΣΖΣΑ» (ΑΓΔΝ) πινηάξρσλ -     κεραλη-
θψλ ραηξεηίδεη ηνπο 185 ζπλαδέιθνπο, πνπ 
πξνζήιζαλ ζηηο εθινγέο ηνπ ζπιιφγνπ θαη ηνπο 
πάλσ απφ 170 πνπ ζηήξημαλ ην αγσληζηηθφ  ςε-
θνδέιηην ηεο ΑΓΔΝ εθιέγνληαο θαη ηα 7 κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηα ςεθνδέιηηά  
ηεο  (!)  θαη πξνζζέηεη: 

Δίλαη κήλπκα αηζηνδνμίαο  
θαη αγσληζηηθήο αλάηαζεο!  

Με λέεο δπλάκεηο λα ζπλερίζνπκε ηνλ αγψλα 
ελάληηα ζηα νμπκέλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησ-
πίδνπκε ζηε ζρνιή θαη ηε δσή καο! Μεηά απφ 
ηέζζεξα ρξφληα ζθιεξήο κάρεο κε ηνπο εθνπιη-
ζηέο, ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπο 
ζηε ζρνιή πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθινγέο θαη   
αλέδεημαλ ηελ ΑΓΔΝ ζε πξψηε δχλακε!  
Σν απνηέιεζκα απηφ ζηέιλεη ερεξφ κήλπκα φηη νη 
ζπνπδαζηέο παίξλνπλ ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα 
ηνπο γηα ηελ επίιπζε ησλ νμπκέλσλ πξνβιεκάησλ 
ηφζν κέζα ζηε ζρνιή φζν θαη κέζα ζηα θαξάβηα! 
Ζ πξνζπάζεηα θαη νη πξαθηηθέο πνπ γηα άιιε κηα 
θνξά πξνζπάζεζαλ λα αμηνπνηήζνπλ νη εθνπιη-
ζηέο θαη ε ΓΑΠ ζε βάξνο ησλ ζπνπδαζηψλ 
έπεζαλ ζην θελφ. 
Αθφκα απεπζπλφκαζηε ζε φινπο απηνχο ηνπο 
ζπλαδέιθνπο πνπ δελ ςήθηζαλ ζηηο εθινγέο. 
Σνπο θαινχκε λα ζθεθηνχλ. Όζνη θαινχλ ζε 
απνρή είλαη απηνί πνπ ζέινπλ νη ζπνπδαζηέο λα 
είλαη ζηε γσλία, παζεηηθνί παξαηεξεηέο ησλ 
εμειίμεσλ γηα λα πεξλάεη αλεκπφδηζηα ε πνιηηηθή 
πνπ νδεγεί θαη ηε λαπηηθή εθπαίδεπζε ζηελ  
απαμίσζε θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ δνχκε θαζε-
κεξηλά ζηε ζρνιή. 
ηελ νξγάλσζε βξίζθεηαη ε δχλακε,  

ζηνλ αγψλα βξίζθεηαη ε λίθε! 

Ζ ΑΓΔΝ θαη νη εθπξφζσπνί ηεο ζην Γ, φπσο 
έθαλαλ θαη κέζα απφ ηε δξάζε ηεο Δπηηξνπήο 
Αγψλα φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ζα κπνπλ 
κπξνζηά γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπιιφγνπ, γηα 
φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπνπδέο 
καο, αιιά θαη γηα λα είλαη ν ζχιινγνο δσληαλφο, 
κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Με λέεο δπλάκεηο, 
πην καρεηηθά θαη απνθαζηζηηθά! 

Πεξλψληαο ζε λέν γχξν επίζεζεο ζην ιατθφ εηζφδεκα, ζην Αζθαιηζηηθφ, ζηνπο κηζζνχο, ε θπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, ην αββαηνθχξηαθν 21 - 22 Μάε, ςήθηζε ζηε Βνπιή ην λέν αληηιατθφ λνκνζρέδην, 
πνπ αθνξά επηβνιή λέσλ έκκεζσλ θφξσλ ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ, 

ηδησηηθνπνηήζεηο, «απειεπζέξσζε» ησλ «θφθθηλσλ» δαλείσλ, λέεο θνξναπαιιαγέο ζην κεγάιν θεθάιαην. 

  ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΦΗ, ΚΑΜΙΑ ΤΝΑΙΝΕΗ ! 

  Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα! 

ΠΟΛΤΝΟΜΟ 

ΕΚΣΡΨΜΑ  

ην λέν εθηξσκαηηθφ πν-
ιπλφκν πεξηιακβάλεηαη θαη ν 
απηφκαηνο «θφθηεο», δειαδή 
έλαο απηφκαηνο κπαιηάο πνπ 
ζα θφβεη θαη ζα κεηψλεη κη-
ζζνχο θαη ζπληάμεηο, θνηλσλη-
θά επηδφκαηα ζα πξνθαιεί 
απηφκαηεο πεξηθνπέο ζε θνλ-
δχιηα πξνο ηα αζθαιηζηηθά 
ηακεία, ηα λνζνθνκεία, ηα 
ζρνιεία, ηα παλεπηζηήκηα, 
ηνπο δήκνπο θαη άιινπο θν-
ξείο ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο, 
φηαλ ζα δηαπηζηψλεηαη πσο 
δελ πηάλνληαη νη δεκνζηνλνκη-
θνί ζηφρνη ησλ θξαηηθψλ   
πξνυπνινγηζκψλ θαη ηνπ 
κλεκνλίνπ.  

 Απμάλνπλ ηνλ ΦΠΑ απφ ην 

23% ζην 24%, εμέιημε πνπ ζα 
επηθέξεη λέεο καδηθέο απμήζεηο 
ζε πξντφληα ιατθήο θαηά-     
λάισζεο. 

 Απμάλνπλ ηνπο εηδηθνχο 

θφξνπο θαηαλάισζεο πνπ 
επηβάιινληαη ζηε  βελδίλε, 
ζην πεηξέιαην θίλεζεο, ζην 
πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ζην 
πγξαέξην, ζην θπζηθφ αέξην 
θαη ζηελ θεξνδίλε κε εθαξ-
κνγή απφ 1ε Ηνχλε. 

 ρεδηάδνπλ λα επηβάινπλ 

λένπο εηδηθνχο θφξνπο ζηε 
ζηαζεξή ηειεθσλία, ζηε ζπλ-
δξνκεηηθή ηειεφξαζε, ζηα 
ηζηγάξα, ζηα ηέιε ησλ απηνθί-
λεησλ, ζηνλ θαθέ, ζηα πνηά! 

 Κίλεηξα θαη πξνλφκηα ζηνπο 

κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο 
νκίινπο! 

 Σν ηζάθηζκα ησλ εξγαηηθψλ 

θαη ιατθψλ δηθαησκάησλ ζπ-
κπιεξψλεηαη κε λέα πξνθιε-
ηηθά πξνλφκηα θαη εληζρχζεηο 
γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 
νκίινπο, γηα ηε ζσξάθηζε θαη 
ζηήξημε ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
θεξδνθνξίαο. 

 Νέεο θνξναπαιιαγέο ζην 

θεθάιαην ζε βάζνο 15εηίαο, 
λέα θίλεηξα ζε κεγαινμελν-
δφρνπο, θνξνινγηθή αζπιία 
ζηνπο εθνπιηζηέο. 

 Γσξεάλ θξαηηθέο ρξεκαην-

δνηήζεηο έσο θαη ην 45% ηεο 
επέλδπζεο, επηδφηεζε κε  
ρηιηάδεο επξψ γηα θάζε ζέζε 
εξγαζίαο, επηδφηεζε ηνπ        
«επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ» -  
θάιπςε ησλ δεκηψλ, λέν δεζηφ 
ρξήκα γηα ηε κεγαινεξγνδν-
ζία απφ ην «παθέην Γηνχλθεξ». 

 ηε δηάξθεηα ηεο δηήκεξεο ζπδήηεζεο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο, ηα 
θπβεξλεηηθά ζηειέρε πξνζπάζεζαλ λα εληζρύζνπλ ηελ απάηε όηη 

«ηειεηώλνπλ νη ζπζίεο» ηνπ ιανύ, ελώ ηαπηόρξνλα επηδίσμαλ ηελ όμπλζε ηνπ 
δηθνκκαηηθνύ θαβγά κε ηε ΝΓ, γηα λα ζθηαζηεί ε ζηξαηεγηθή ζύκπιεπζή 

ηνπο ζηελ ππεξέηεζε ησλ θεξδώλ ηνπ θεθαιαίνπ. Αληίζηνηρα, πίζσ από ηελ 
έληνλε αληηπαξάζεζε από ηε ΝΓ θαη ηα άιια θόκκαηα ηεο αζηηθήο δηαρείξηζεο 

πνπ θαηαςήθηζαλ επί ηεο αξρήο ην πνιπλνκνζρέδην, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα  
βξηζθόηαλ ε θξηηηθή ηνπο γηα ην αλ απηό δηεπθνιύλεη ή όρη ηελ θαπηηαιηζηηθή 

αλάπηπμε, «ληπκέλε» βέβαηα κε θηινιατθό καλδύα. 

 ηελ αληίπεξα όρζε, νη βνπιεπηέο ηνπ ΚΚΔ αλέδεημαλ ηνλ ηαμηθό ραξα-
θηήξα ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ θαη όηη είλαη εληαγκέλν ζηε δίρσο ηέινο 

αληηιατθή επίζεζε πνπ έρνπλ εμαπνιύζεη ην θεθάιαην θαη νη εθπξόζσπνί ηνπ. 
Σν ΚΚΔ θαηαςήθηζε ην πνιπλνκνζρέδην, ελώ ςήθηζε «παξώλ» ζηα άξζξα 45 

- 48 και 56 (αθοπούν κάποιερ έζηω και ςποηςπώδειρ αςξήζειρ ηηρ θοπολογίαρ 
ζε   εηαηξείεο, όπσο ηνπ «real estate» θαη ζηα ηπρεξά παηρλίδηα), ζην άξζξν 

101 (αθνξά ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο ΔΛΣΑΣ), ζην άξζξν 102 (θαηάξγεζε ηεο 
ζέζεο αληηπξνέδξνπ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ) θαη ζην 

άξζξν 157 (θαζηέξσζε ειεθηξνληθνύ κεηξώνπ απνβιήησλ). Τπέξ ςήθηζε ζηα 
άξζξα 172 έσο 174 θαη 176 έσο 182 (αθνξνύλ ξπζκίζεηο γηα ην «πόζελ έζρεο»). 


