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Να συνεχίσουμε όλοι πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά.
Αδιάκοπα στο δρόμο του αγώνα.
Οι μαχητικές μας αγωνιστικές κινητοποιήσεις που πραγηματοποιήσαμε την προηγούμενη περίοδο σε όλη τη χώρα σε
έναν ασίγαστο μαραθώνιο αγώνα, είναι παρακαταθήκη για να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα το δίκαιο
αγώνα μας και να βάλουμε φραγμό στη νέα λαίλαπα που έρχεται. Στο νέο σφαγιασμό που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
ετοιμάζει για τις πενιχρές συντάξιμες αποδοχές μας με το νόμο Κατρούγκαλου, την κατάργηση του αφορολόγητου, την
περικοπή των οικογενειακών μας επιδομάτων, την οριστική αφαίρεση του ΕΚΑΣ, την κατακρεούργηση των συντάξεων
χηρείας, τη μείωση του αφορολόγητου.

Στην Αθήνα πραγματοποιούμε νέα παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση,
ημέρα Πέμπτη 4 Οκτώβρη και ώρα 10 π.μ. στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να επιβάλει τις νέες θανατηφόρες περικοπές
του νόμου 4387/16. Να διεκδικήσουμε ό,τι μας έχουν
αφαιρέσει όλες οι κυβερνήσεις. Να καταδικάσουμε τη
δημαγωγία της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει
τον ίδιο στόχο στο Ασφαλιστικό.
Να απορρίψουμε την ψεύτικη προπαγάνδα της
κυβέρνησης, τα ψέματα και τις μισές αλήθειες, που
καλλιεργεί τον εφησυχασμό έχοντας κατά νου τις
εκλογές. Την κάλπικη, ψεύτικη αντιπαράθεση με την
αξιωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα που προηγούμενα κυβέρνησαν και όλοι μαζί μας έχουν τσακίσει. Την αλήθεια, όσα παραμύθια και να λένε, δεν
μπορούν να την κρύψουν. Μαζί ψήφισαν το 3ο
μνημόνιο και τα μέτρα για τις νέες περικοπές.
Με όπλο τον αγώνα μας να μην τους αφήσουμε να εφαρμόσουν το νέο σε βάρος μας έγκλημα.
Μπορούμε να τους σταματήσουμε συμμετέχοντας αποφασιστικά, μαζικά στον αγώνα.
Να νικήσουμε το φόβο, την αδιαφορία, την καταστρεπτική λογική του "δεν γίνεται τίποτα", πολλαπλασιάζοντας τη συμμετοχή μας στις δράσεις, στις συγκεντρώσεις, στον αγώνα. Με τους αγώνες που μέχρι σήμερα κάναμε, τους υποχρεώσαμε
να αποδώσουν στους δικαιούχους συνταξιούχους τις παράνομες παρακρατήσεις για την Υγεία και την εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις, τη στιγμή που μια σειρά Σειρήνες από συμβιβασμένους συνδικαλιστές, Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και μεγαλοδικηγορικά γραφεία έστελναν τους συνταξιούχους για αιτήσεις και στα δικαστήρια με το αζημίωτο
για να δικαιωθούν.
Δεν δεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν, να μας κόβουν τις συντάξεις μας, που τις πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή με τη
δουλειά μας και να τις κάνουν προνοιακά βοηθήματα, για να μας πετούν στο τέλος κάποια επιδόματα επαιτείας.
Δεν πληρώσαμε για να παίρνουμε επιδόματα, αλλά συντάξεις για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Σταθερά παλεύουμε και
απαιτούμε:
 Κανένας επανυπολογισμός, καμία εφαρμογή της μείωσης με τη προσωπική διαφορά στις κύριες και επικουρικές μας συντάξεις και την κατάργηση του νόμου 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου).
 Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ από τα 360
που είναι σήμερα.
 Όχι στη μείωση του αφορολόγητου και την περικοπή των οικογενειακών μας επιδομάτων και του ΕΚΑΣ των
συντάξεων χηρείας.
 Να αποδοθεί σύνταξη σε όσους συνταξιούχους έχουν οφειλές στον ΟΑΕΕ με βάση τα χρόνια που έχουν
πληρώσει και όχι να οδηγούνται στο σφαγείο των 360 ευρώ.
 Δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποκλειστικά, δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους, κατάργηση και
απαγόρευση σε κάθε εμπορευματοποίηση.
 Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, από όλο το αντισυνταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που
ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.
 Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προαπαιτούμενα, ό,τι ακόμα η κυβέρνηση αυθαίρετα
παρακρατεί σε κύριες - επικουρικές συντάξεις και την εισφορά αλληλεγγύης.
Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται από τα σωματεία μας σε όλη τη χώρα
και θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα το επόμενο διάστημα.

Μπροστά οι δικές μας ανάγκες.

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Συνεχίζεται ο αγώνας ο αγώνας για ΣΣΕ με
αυξήσεις και αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς
 Αύξηση με ποσοστό 2% συμφώνησε ο εργοδοτικός – κυβερνητικός συνδικαλισμός της ΠΝΟ
με τους εφοπλιστές.
 Εκ μέρους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με
δήλωση ο νέος υπουργός ναυτιλίας Φώτης
Κουβέλης χαιρέτισε την επαίσχυντη συμφωνία
ΣΕΕΝ - ΠΝΟ και τη λήξη της απεργίας των
ναυτεργατών.
Την άμεση αναστολή της απεργίας των ναυτεργατών
αποφάσισε ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός
στην ΠΝΟ στις 4 Σεπτέμβρη, την ώρα που οι ναυτεργάτες
έδιναν με αποφασιστικότητα και καθολικά την απεργιακή
μάχη για υπογραφή ΣΣΕ με ικανοποιητικές αυξήσεις και
αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς.

Σημαντική είναι η έμπρακτη αλληλεγγύη που εκφράστηκε από άλλους κλάδους εργαζομένων στους απεργούς
ναυτεργάτες, σε όλα τα λιμάνια. Ενισχύοντας έτσι την
αγωνιστική απάντηση των ναυτεργατών στη συντονισμένη
επιχείρηση ενεργοποίησης του λεγόμενου «κοινωνικού
αυτοματισμού», που έστησαν εφοπλιστές - μεγαλοεργοδότες του Τουρισμού - κυβέρνηση - άλλα αστικά κόμματα και
ΜΜΕ, αναμασώντας τα περί «χτυπήματος του τουρισμού», «προβλημάτων στη σύνδεση των νησιών» κ.ο.κ.,
όταν στην πραγματικότητα η απεργία των ναυτεργατών
αφορά και την υπόθεση της εξυπηρέτησης των νησιών.
Στο λιμάνι του Πειραιά, εργαζόμενοι από κλάδους της
στεριάς, αλλά και φοιτητές, σπουδαστές, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, συγκεντρώθηκαν στις προβλήτες εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους.

Το πρόσχημα για την αναστολή,
που επιβεβαιώνει τις σχέσεις εφοπλιστών – κυβέρνησης με τα τσιράκια τους στη ΠΝΟ, ήταν η αύξηση
ποσοστού 2% για τη ΣΣΕ στην
Ακτοπλοΐα και τα Τουριστικά για το
2018, την ώρα που η ανεργία σπάει
κόκαλα στους ναυτεργάτες, είναι
τεράστια η μείωση του εισοδήματος,
η εντατικοποίηση της δουλειάς έχει
χτυπήσει «κόκκινο 14-16 ώρες δουλειά την ημέρα» από τις συνεχείς
μειώσεις στις οργανικές συνθέσεις
των καραβιών, που σε συνδυασμό
με την κατάφωρη παραβίαση της
ΣΣΕ και των κανόνων ασφάλειας
της ναυσιπλοΐας, θέτουν σε κίνδυνο
ακόμη και την ίδια τη ζωή των επιβατών και των ναυτεργατών, για τη
μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των
εφοπλιστών.

Η εξέλιξη της απεργίας
Οι ταξικές δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ
πρότειναν τη συνέχιση του αγώνα, πρόταση η οποία
απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της ΠΝΟ. Τα σωματεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΆΝΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ καλούν τους ναυτεργάτες να συνεχίσουν την πάλη τους και να οργανώσουν τον
αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους.
Ενώ τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ και η ένωση συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ με
συσκέψεις και περιοδείες καράβι το καράβι σε όλα τα λιμάνια, πρωτοστατούσαν στην οργάνωση της μάχης της
απεργίας, η υπονομευτική δράση του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ το τρίμηνο ΙούνηΙούλη-Αύγουστο σε άμεση συνεργασία με τους εφοπλιστές
και το ΥΕΝ, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, σε βάρος των
ναυτεργατών.
Η μαζική και αποφασιστική συμμετοχή των ναυτεργατών από τα ξημερώματα στις 3 Σεπτέμβρη στην
24ωρη απεργία, όπως και η δράση των ταξικών ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
που πρωτοστάτησαν στην οργάνωση του αγώνα, είναι
καθοριστικά στοιχεία της δύναμης της ταξικής πάλης κόντρα στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και τους εκπροσώπους
του.

Στο πλευρό των ναυτεργατών έδωσαν μαζικά το
«παρών» και λιμενεργάτες από τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του
ΣΕΜΠΟ στο Νέο Ικόνιο, οι οποίοι παρέμειναν στο λιμάνι
μέχρι την έναρξη της βάρδιας τους.
Ξεχωριστό γεγονός καταγράφηκε και στο λιμάνι της
Πάτρας, όπου απέργησαν και οι ναυτεργάτες του Ε/Γ Ο/Γ πλοίου «CRUISE EUROPA», το οποίο φέρει σημαία
Ιταλίας.

Αγωνιζόμαστε - διεκδικούμε:
 ΣΣΕ με αυξήσεις.
 Επαναφορά της υποχρεωτικότητας της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ, κλαδικών ΣΣΕ για
όλους.
 Κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων που υπονομεύουν τις ΣΣΕ και την
Κοινωνική Ασφάλιση, ενάντια στον ν. 4387/2016, τον
επανυπολογισμό των συντάξεων και στις περικοπές
της προσωπικής διαφοράς.
 Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, με ΣΣΕ, 7ωρο 5θήμερο - 35ωρο,
 Κοινωνική Ασφάλιση, προστασία στη δουλειά, με
οργανικές συνθέσεις να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες».

Ψεύτικη και παραπλανητική
η αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ
και για το ασφαλιστικό

Μ

ε την ψεύτικη και παραπλανητική φραστική αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ
σχετικά με το Ασφαλιστικό επιχειρείται να αποκρυφτεί το γεγονός ότι οι
κυβερνήσεις και των δύο υπηρέτησαν πιστά τη στρατηγική του κεφαλαίου και της
ΕΕ για την κλιμάκωση της επίθεσης στο Ασφαλιστικό, συνεχίζοντας ο ένας το αντιλαϊκό έργο του άλλου, προσθέτοντας τη μία αντιλαϊκή «μεταρρύθμιση» πάνω στην
άλλη.
Πλειοδοτώντας στον αντιασφαλιστικό κατήφορο, η ΝΔ έφτασε να επικαλείται
τον... Πινοσέτ (!) για να προβάλει το αντιλαϊκό σύστημα των «3 πυλώνων» στο
Ασφαλιστικό, ενώ η κυβέρνηση από τη μεριά της, παίρνοντας την «πάσα», βρήκε
ευκαιρία να παρουσιάσει ως... «φιλολαϊκό» τον νόμο Κατρούγκαλου, αυτόν ακριβώς που δίκαια συνταξιούχοι και εργαζόμενοι ονόμασαν νόμο - λαιμητόμο!
Η «βιωσιμότητα» ασφαλιστικού και η «Λευκή Βίβλος»
Μία από τις βασικές παραμέτρους αυτής της αντιασφαλιστικής στρατηγικής του
κεφαλαίου και της ΕΕ είναι η περιβόητη έννοια της «βιωσιμότητας», η διασφάλιση δηλαδή από όλα τα κράτη - μέλη, με ή χωρίς μνημόνια, ότι οι «δαπάνες» κράτους και εργοδοσίας για τις συντάξεις δεν θα στέκονται εμπόδιο στην κερδοφορία
των ευρωενωσιακών μονοπωλίων και στη δυνατότητα στήριξής τους από το αστικό
κράτος.
Γι' αυτό ακριβώς η σύνδεση των δημόσιων ασφαλιστικών συστημάτων με την
οικονομική πολιτική και τους στόχους που υπηρετούν την κερδοφορία των καπιταλιστικών ομίλων βρίσκεται στον πυρήνα όλων των
ντοκουμέντων, των Οδηγιών και των Εκθέσεων της ΕΕ.
Την ίδια στιγμή που επιδεινώνει συνεχώς τους όρους και τις
προϋποθέσεις ασφάλισης στον δημόσιο πυλώνα, με αύξηση των
ορίων ηλικίας και μικρότερες συντάξεις, η στρατηγική της ΕΕ προωθεί ακόμα πιο αποφασιστικά την ιδιωτική ασφάλιση.
Βέβαια, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης μόνο συμπληρωματικός δεν είναι, αφού στη «Λευκή Βίβλο» από το Φλεβάρη του 2012,
γινόταν η επισήμανση ότι η «σύνταξη» που προέρχεται από προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης, θα «πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στη διασφάλιση της μελλοντικής επάρκειας των συντάξεων» και πως «τα άτομα στο μέλλον θα πρέπει να εξαρτώνται περισσότερο από την επικουρική συνταξιοδοτική αποταμίευση».
Προϋπόθεση βέβαια για την παραπέρα ανάπτυξη των ιδιωτικών συστημάτων
ασφάλισης είναι η διαρκής υποβάθμιση των δημόσιων, η παραπέρα περικοπή των
συντάξεων, αφού μόνο έτσι δημιουργείται ο απαραίτητος «χώρος» και η ανάγκη
των εργαζομένων να καταφύγουν στον τζόγο της ιδιωτικής ασφάλισης. Γι' αυτό και
στην Ελλάδα, διάφοροι «ειδικοί» χαρακτηρίζουν απαράδεκτο το γεγονός ότι 90%
και πλέον των συντάξεων δίνεται από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα...
Προθάλαμος για τα νέα χτυπήματα ο νόμος - λαιμητόμος
Η αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ για το Ασφαλιστικό, όπως το ψευτοδίλημμα που
η ΝΔ ανάμεσα στο νόμο - λαιμητόμο και τους «3 πυλώνες» του δικτάτορα της Χιλής
Πινοσέτ και ο μακάβριος χαρακτήρας της αναφοράς του πρωθυπουργού ότι η
κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» στους ηλικιωμένους συνταξιούχους «δεν
θα έχει καμία επίπτωση στη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού», εκαθώς οι περισσότεροι είναι άνω των 70 ετών! Είναι αποπροσανατολιστική.
Ο ίδιος ο νόμος Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν έρχεται σε αντίθεση με
την ιδιωτική ασφάλιση και συστήματα όπως αυτά των «3 πυλώνων» που προβάλλει η ΝΔ, αλλά είναι ο προθάλαμός τους.
Η μετατροπή των νέων συντάξεων σε επιδόματα πτωχοκομείου είναι αυτή που
δημιουργεί σταδιακά τις προϋποθέσεις και το έδαφος για την παραπέρα ανάπτυξη
των ιδιωτικών σχημάτων ασφάλισης και για το περιβόητο σύστημα των «3 πυλώνων», για το οποίο κατά τ' άλλα ο ΣΥΡΙΖΑ σκίζει τάχα τα ιμάτιά του…
Για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους ένας δρόμος υπάρχει :
Ακόμα πιο αποφασιστικά να ενισχύσουν την πάλη για την κατάργηση όλων
των αντιασφαλιστικών νόμων, για την ανάκτηση των τεράστιων απωλειών τους, να
διεκδικήσουν αυξήσεις στις συντάξεις και στους μισθούς, βάζοντας μπροστά τις
εργατικές - λαϊκές ανάγκες!

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Πειραιάς, 14-09-2018, Αρ. Πρωτ.: 24196
Προς: Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
Αξιότιμοι κύριοι,
Στα πλαίσια ενημέρωσής σας σχετικά με
την απονομή οριστικών συντάξεων γήρατος και θανάτου σας γνωρίζουμε ότι από
1/7/2018, ημερομηνία λειτουργίας του
νέου προγράμματος απονομής συντάξεων ναυτικών σύμφωνα με τα περιεχόμενα
της Υπουργικής Απόφασης Φ/80000/
οικ.10572/223/2018, μέχρι και σήμερα
έχουν
εκδοθεί
από
τον
ΕΦΚΑ/
Περιφερειακή Διεύθυνση Παροχών Ναυτικών περίπου 955 οριστικές αποφάσεις,
εκ των οποίων 80 αφορούν οριστικές αποφάσεις συντάξεων γήρατος. Το ΝΑΤ
θα αποστείλει πλέον τουλάχιστον 200
συνταξιοδοτικούς φακέλους εντός Σεπτεμβρίου.
Εν κατακλείδι το χρονοδιάγραμμα, στο
οποίο έχουμε δεσμευτεί, τηρείται κατά
γράμμα.
Ο Πρόεδρος του ΝΑΤ
Ανδρέας Κομματάς

ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ
Προς: Πρόεδρο ΝΑΤ κ. Α.Κομματά
Με επιστολή σας (Αρ. Πρωτ.: 24196)
προς την ΠΝΟ, ενημερώνεται ότι μέχρι
σήμερα έχουν εκδοθεί από τον ΕΦΚΑ/
Περιφερειακή Διεύθυνση Παροχών Ναυτικών περίπου 955 οριστικές αποφάσεις εκ
των οποίων 80 αφορούν οριστικές αποφάσεις συντάξεων γήρατος.
Θα θέλαμε εγγράφως να μας αποστείλετε:
1) Συγκριτικά στοιχεία των ειδικοτήτων (Α’
Πλοίαρχου, Α’ Μηχανικού, Α’ Μηχανοδηγού, Α’ Μάγειρα, Ναύτη) με αντίστοιχη
θαλάσσια υπηρεσία και κατηγορία πλοίων, πως διαμορφώνεται η κύρια σύνταξη
με τον ν.4387/2016 σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού.
2) Αν παράλληλα έχουν εκδοθεί επικουρικές συντάξεις.
3) Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις με
τον επανυπολογισμό τους που εκδόθηκαν
πριν ν.4387/2016
4) Για τις αιτήσεις αναβάθμισης που εκκρεμούν πριν το ν.4387/2016.
Πειραιάς, 20 Σεπτέμβρη 2018
Οι Διοικήσεις των Σωματείων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Η πραγματικότητα πίσω από
τους μύθους της κυβέρνησης

Μ

ιλώντας σε φιέστα που έγινε αρχές Σεπτέμβρη στη
Θεσσαλονίκη, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας απέδωσε στα μνημόνια τη σημερινή κατάσταση στον τομέα της
Υγείας και προσπάθησε να καλλιεργήσει προσδοκίες ότι τα
πράγματα θα αλλάξουν σταδιακά προς το καλύτερο «τώρα
που μπαίνουμε σε πορεία ανάπτυξης».
Βασική προϋπόθεση όμως αυτής της ανάκαμψης, που
στηρίζεται στους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι το χτύπημα
των λαϊκών δικαιωμάτων και σε ό,τι αφορά στην Υγεία,
«πατάει» στο μηδενισμό της κρατικής χρηματοδότησης, σε
φθηνότερους και λιγότερους εργαζόμενους, στην ανατροπή
των εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή, ό,τι προβλέπουν οι μνημονιακοί νόμοι, που γι' αυτό εξάλλου παραμένουν σε ισχύ.
Όσο για το επιχείρημα που ακούστηκε ότι «οι δημόσιες
δαπάνες Υγείας σταμάτησαν να περικόπτονται από το
2015» και «πλέον έχουμε αύξηση των εσόδων του ΕΟΠΥΥ», η αλήθεια είναι η εξής: Συνολικά, τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού για την Υγεία από το 2010 έως το
2018 μειώθηκαν προοδευτικά σε ποσοστό που φτάνει
έως και το 50%! Η ίδια πτωτική πορεία προμηνύεται και για
το 2019.

Οι καινούργιες συμβάσεις του
ΕΟΠΥΥ με τους οικογενειακούς
γιατρούς φέρνουν νέα χαράτσια
Σε ισχύ τέθηκαν από 1/8/2018 οι καινούργιες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους συμβεβλημένους οικογενειακούς γιατρούς, μέχρι στιγμής 650, ενώ καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις του Οργανισμού με 1.950 παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους, που εξυπηρετούσαν τους ασφαλισμένους.
Τις καινούργιες συμβάσεις καταγγέλλουν οι
Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις τονίζοντας ότι:
«Η συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, με νέους
περιορισμούς στις ιατροφαρμακευτικές παροχές όπως
προβλέπει το συμπληρωματικό μνημόνιο είναι δεδομένη. Οι ασφαλισμένοι που θα πηγαίνουν στο γιατρό
πέραν του προβλεπόμενου 4ωρου θα επιβαρύνονται
οι ίδιοι την δαπάνη όπως γινόταν και με τις ρυθμίσεις
της προηγούμενης κυβέρνησης. Οι δε γιατροί υποχρεούνται να μη δέχονται πάνω από 16 επισκέψεις
στην 4ωρη απασχόληση.
Επιπλέον ανάμεσα στα άλλα όλοι οι ασθενείς που
θα καλούν τους συμβεβλημένους οικογενειακούς γιατρούς (γενικοί γιατροί, παθολόγοι κ.ά.) σε κατ’ οίκον
επίσκεψη θα πληρώνουν οι ίδιοι εξ ολοκλήρου την
επίσκεψη.
Η κυβέρνηση όσο κι αν προσπαθεί με την προπαγάνδα της να ωραιοποιήσει μια κατάσταση, τα έργα
της την διαψεύδουν. Όπως υποχρεώθηκε κάτω από
τον αγώνα των συνταξιούχων να επιστρέψει με την
σύνταξη του Αυγούστου τις παρακρατήσεις, χωρίς
αιτήσεις και δικαστήρια, έτσι και πάλι ο αγώνας μας
θα ασκήσει την πίεση του για να αλλάξουν αυτές οι
πολιτικές».

«Πλυντήριο» του κεφαλαίου οι
«δωρεές» για την δημόσια Υγεία
Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του ΕΟΠΥΥ προέρχεται
από τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές για την υγειονομική
περίθαλψη στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, που μόνο
για το 2017 υπολογίζονταν σε 717 εκατ. ευρώ.
Κοινή θέση όλων των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων, της ΕΕ, του ΔΝΤ και αστών επιστημόνων, είναι
ότι από την ΠΦΥ εξαρτάται η μείωση των κρατικών και
ασφαλιστικών δαπανών για την Υγεία του λαού. Με λίγα
λόγια, τα (ακόμα) χειρότερα είναι μπροστά για το λαό.

Εμπόρευμα και το Φάρμακο

Σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική πολιτική, ο υπουργός Υγείας είπε ότι το θέμα είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός αξιόπιστης αξιολόγησης νέων φαρμάκων και να έχουν ισότιμη πρόσβαση όλοι οι πολίτες.
Χιλιάδες ασθενείς ζουν - πολλές φορές με τραγικό τρόπο στο πετσί τους τις συνέπειες της εμπορευματοποίησης του
Φαρμάκου και του αμείλικτου ανταγωνισμού μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών για το ποιος θα αρπάξει το μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας» του 1,5 τρισ. δολαρίων της παγκόσμιας φαρμακευτικής δαπάνης. Ο στόχος τους για παραπέρα αύξηση
των κερδών καθορίζει ποια φάρμακα θα παραχθούν, θα διακινηθούν, σε τι ποσότητες και σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η
έρευνα για καινοτόμα φάρμακα...
Όσους μύθους κι αν χρησιμοποιήσουν, όσο κι αν προσπαθήσουν να φέρουν την πραγματικότητα στα μέτρα
τους, αυτό που βιώνουν καθημερινά υγειονομικοί και
ασθενείς τούς διαψεύδει. Και στην προσπάθειά τους να
καλλιεργήσουν το χαμήλωμα των απαιτήσεων, η απάντηση δεν είναι το «μικρότερο κακό», αλλά η οργάνωση του
αγώνα για ανάκτηση των απωλειών, η πάλη για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη ψηφίστηκαν
στη Βουλή δύο Συμβάσεις Δωρεάς μεταξύ των Ιδρυμάτων Νιάρχου και Ωνάση με το ελληνικό και Δημόσιο
«για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών
στον τομέα της Υγείας».
Η συζήτηση έδωσε μια ακόμη πρώτης τάξεως
αφορμή σε ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ να αποθεώσουν τους
επιχειρηματικούς ομίλους και να κρύψουν τις ευθύνες
τους για το χάλι στη δημόσια Υγεία, λόγω της υποχρηματοδότησης.
«Η ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων Υγείας πρέπει να είναι αποκλειστικά στην ευθύνη του κράτους,
χωρίς καμία εμπλοκή των επιχειρηματικών ομίλων»,
τόνισε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Γ. Λαμπρούλης, ψηφίζοντας παρών, και μεταξύ των άλλων επισήμανε:
«Το χρήμα που θα διαθέσει ο εφοπλιστικός όμιλος
είναι σταγόνα στον ωκεανό από τα κέρδη που προέκυψαν από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, των οποίων ο πλούτος που παράγουν φτάνει και
περισσεύει για δημόσιο, δωρεάν σύστημα Υγείας, κάτι
που δεν γίνεται στο πλαίσιο του καπιταλιστικού
συστήματος.
Ειδικότερα για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο το ΚΚΕ διεκδικεί να περάσει στην πλήρη ευθύνη
του κράτους με δωρεάν υπηρεσίες σε όλους χωρίς
όρους και προϋποθέσεις.
Όσο θα εμπορευματοποιείται η Υγεία, θα εμφανίζονται και διάφορες τέτοιες δωρεές για να καλύπτεται
αυτό το αίσχος και οι αστικές κυβερνήσεις, όπως η
σημερινή, θα λειτουργούν ως σύγχρονο «πλυντήριο»
του κεφαλαίου και του κράτους του.»

Δραστηριότητες 3 μήνου της ΠΕΣ-ΝΑΤ
 15 και 18 ΙΟΥΝΗ: Εξόρμηση στον Οίκο Ναύτου
(ΕΟΠΥΥ) Πειραιά διακινώντας την ανακοίνωση – κάλεσμα
για συμμετοχή στην κινητοποίηση των συνταξιούχων στην
Αθήνα 19 Ιούνη.
 16 ΙΟΥΝΗ: Αντιπροσωπεία της ΠΕΣ-ΝΑΤ συμμετείχε στην κινητοποίηση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για
την επαναπρόσληψη απολυμένου εργαζόμενου από το ιταλικό μονοπώλιο της αλυσίδας «Auto Grill».
 19 ΙΟΥΝΗ: Συμμετείχαμε μαζικά στην παναττική πανσυνταξιουχική κινητοποίηση στην Αθήνα, με συγκέντρωση
στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στη Βουλή
όπου η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα επέδωσε υπόμνημα
με τα αιτήματά μας σε όλα τα κόμματα, πλην της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής.
 20 ΙΟΥΝΗ: Μέλη του προεδρείου της ΠΕΣ-ΝΑΤ συμμετείχε στην οργανωτική σύσκεψη σωματείων του ΠΑΜΕ
στο Ε.Κ. Πειραιά για την προετοιμασία της κινητοποίησης
ενάντια στην «αναπτυξιακή» φιέστα, που ετοίμαζε η κυβέρνηση στον Πειραιά αλλά τελικά δεν το έκανε.
 4 ΙΟΥΛΗ: Συμμετείχαμε σε σύσκεψη των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ
για τις εξελίξεις σχετικά με τις Κλαδικές ΣΣΕ των ναυτεργατών, εργασιακά και ασφαλιστικά.
 5 ΙΟΥΛΗ: Συμμετείχαμε στην παρέμβαση των ταξικών
ναυτεργατικών σωματείων στα γραφεία του Συνδέσμου
των εφοπλιστών ακτοπλοϊας, όπου γινόταν διαπραγματευτική συνάντηση ΣΕΕΝ – ΠΝΟ για τις ΣΣΕ ακτοπλοϊκών
και τουριστικών πλοίων.
 12 ΙΟΥΛΗ: Αντιπροσωπεία μας συμμετείχε στην κινητοποίηση στα Οινόφυτα για συμπαράσταση στους 2 εργαζόμενους, που απολύθηκαν από το Ισραηλινό μονοπώλιο
Euro Drip για συνδικαλιστικούς λόγους.
 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Με την ΣΕΑ των Συνεργαζόμενων
Συνταξιουχικών Οργανώσεων εκδώσαμε δελτίο Τύπου
καταγγελία για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους
οικογενειακούς γιατρούς, που επιβαρύνουν κι άλλο τους
ασφαλισμένους και υποβαθμίζουν παραπέρα την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).
 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 73 χρόνια από το πυρηνικό ολοκαύτωμα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στη Χιροσίμα και το
Ναγκασάκι συμμετείχαμε στην αντιιμπεριαλιστική εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ στην Ακρόπολη και την πορεία στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Με τα ταξικά σωματεία Πειραιά και
το ΠΑΜΕ στο Ικόνιο εκφράσαμε έμπρακτα την καταδίκη
μας στην επίθεση των μπράβων της D-Port και της Cosco
κατά του προέδρου του σωματείου των εργαζομένων στις
προβλήτες ΙΙ και ΙΙ «ΕΝΕΔΕΠ».
 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Συμμετείχαμε σε οργανωτική σύσκεψη στην ΠΕΜΕΝ με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία για
την προετοιμασία της απεργίας σε όλες της κατηγορίες
πλοίων, 3 Σεπτέμβρη με προοπτική κλιμάκωσης.
 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Δώσαμε το παρών στην παρέμβαση
ναυτεργατών στην ΠΝΟ, όπου αποτρέψαμε την υπονομευτική προσπάθεια του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλιστμού και των εφοπλιστών, που προσκεκλημένοι του
γγ προκλητικά εμφανίστηκαν για να …συμμετάσχουν στη
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά μπροστά
στην αποφασιστική παρέμβασή μας αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

 3 και 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ: Παρόντες μαζικά από τα χαράματα στο λιμάνι για την περιφρούρηση της απεργίας των
ναυτεργατών από τις απεργοσπαστικές κινήσεις των εφοπλιστών, του «κοινωνικού αυτοματισμού» και της υπονόμευσης από τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό,
που τελικά με πρόσχημα μια αύξηση κοροϊδία 2% και παρά
τις αγωνιστικές διαθέσεις των ναυτεργατών αποφάσισαν
την πρόωρη αναστολή της απεργίας.

 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ: Έμπρακτη έκφραση της αλληλεγγύης
μας στην απεργία των εργαζομένων στις προβλήτες ΙΙ
και ΙΙ της Cosco, που κήρυξαν το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ και
το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ενάντια στην εργοδοτική και
κρατική τρομοκρατία, που εκφράστηκαν με αστυνομική
παρουσία, απεργοσπαστικές κινήσεις και δικαστικές αποφάσεις που για 5η συνεχή φορά έβγαλαν «παράνομες» και
τις δύο αυτές αποφάσεις για απεργία.
 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ: Εξόρμηση με το κάλεσμα των ταξικών ναυτεργατικών σωματείων για συμμετοχή στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ για την κατάργηση όλων των αντεργατικών αντιασφαλιστικών νόμων.
 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ: Δώσαμε μαζικό παρών στο συλλαλητήριο των ταξικών σωματείων του Πειραιά στην πλατεία Καραϊσκάκη στο λιμάνι και την πορεία που ακολούθησε στους της πόλης του Πειραιά, απαιτώντας την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, αυξήσεις στις
συντάξεις και ΣΣΕ με αυξήσεις και δικαιώματα.

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ: Συμμετείχαμε μαζικά στο συλλαλητήριο καταδίκης της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, που οργάνωσαν τα ταξικά σωματεία και λαϊκοί φορείς
του Πειραιά για τα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του
αντιφασίστα μουσικού Π. Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε κομμουνιστές συνδικαλιστές της Ν/Ζώνης.
 24–30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ: Στη μάχη για την προετοιμασία
της νέας περιόδου κινητοποιήσεων των συνταξιούχων σε
όλες τις μεγάλες πόλεις και της παναττικής συγκέντρωσης στην Αθήνα 4 Οκτώβρη, με σύνθημα: «Μπροστά οι
δικές μας ανάγκες».

Στις πολιτικές που μαυρίζουν τη ζωή μας αντιτάσσουμε την ενότητά μας, με οργάνωση και
αγώνα. Καθήκον όλων και καθενός ξεχωριστά το οργανωτικό δυνάμωμα του σωματείου μας,
η εγγραφή νέων μελών στην ΠΕΣ-ΝΑΤ.

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ

Καθαρή έξοδος για το λαό σημαίνει
κατάργηση των μνημονιακών νόμων,
αναπλήρωση των απωλειών, ικανοποίηση
των σύγχρονων λαϊκών αναγκών

Η

κήρυξη του «τέλους των μνημονίων» που έσπευσε
να εξαγγείλει, στις 21 Αυγούστου, από την Ιθάκη
ο πρωθυπουργός σήμανε την έναρξη ενός νέου γύρου εξαπάτησης του λαού.
Η επόμενη μέρα θα είναι η συνέχεια της προηγούμενης,
αφού θα είναι εδώ οι εκατοντάδες μνημονιακοί νόμοι, η αυστηρή εποπτεία της ΕΕ, τα ματωμένα πλεονάσματα, η εργασιακή ζούγκλα, η φοροληστεία, η υποβάθμιση κάθε πτυχής
της ανθρώπινης ζωής.
Αυτή τη λογική αποπνέουν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης
από το βήμα της ΔΕΘ, με στόχο τη διαχείριση και την ανακατανομή της χασούρας των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων
που συνεχίζεται και στη λεγόμενη «μεταμνημονιακή» εποχή.
Για τους συνταξιούχους εκτός των μεγάλων περικοπών
στις συντάξεις και την υγειονομική προστασία, την αύξηση
της φορολογίας και τα χαράτσια, κυβέρνηση και «θεσμοί»
ετοιμάζονται για τη νέα μείωση με την αναπροσαρμογή των
συντάξεων από τον Γενάρη του 2019.
Στους ναυτεργάτες το «τέλος μνημονίων» καταγράφεται
με την ένταση της επιθετικότητας των εφοπλιστών, που μαζί
με την κυβέρνηση επιδιώκουν την κατάργηση της υποχρεωτικής εφαρμογής της κλαδικής ΣΣΕ και της ασφάλισης στο
δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ΝΑΤ - ΕΦΚΑ, την διεύρυνση
της ανασφάλιστης εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων,
να καθορίζουν τις οργανικές συνθέσεις με κριτήριο την
ανταγωνιστικότητα.

με απεργία στις 8 Νοέμβρη
Την προκήρυξη 24ωρης απεργίας στις 8 Νοέμβρη, για να δοθεί απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική
και να κλιμακωθεί ο αγώνας για τις ανάγκες των εργαζομένων, με αιχμή την πάλη για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με δικαιώματα και ουσιαστικές αυξήσεις μισθών για όλους, αποφασίζουν Ομοσπονδίες και
Εργατικά Κέντρα, με σύνθημα: «Μπροστά οι δικές μας
ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων».
Είχαν προηγηθεί τα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ
στη Θεσσαλονίκη 8/9 και στην Αττική (Αθήνα,
Πειραιά και Κορωπί) 13/9, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίοι
αγρότες, συνταξιούχοι, γυναίκες και νέοι, με σύνθημα: «Η ανάπτυξη τους σημαίνει ΝΑΤΟ – Φτώχεια
– Πόλεμοι. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες», απάντησαν αγωνιστικά στην ένταση της εκμετάλλευσης, στην κυβερνητική κοροϊδία περί «εξόδου
από τα μνημόνια» και «ανάκτησης δικαιωμάτων», τη
στιγμή που κλιμακώνεται η αντιλαϊκή επίθεση και
παράλληλα βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας στους
αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, με τεράστιους
κινδύνους για το λαό.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Παράλληλα η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
ΙΚΑ - ΟΑΕΕ - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΣΕ ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΤΕΕ έχει προγραμματίσει σειρά κινητοποιήσεων στην Αθήνα και σε
όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, που θα κορυφωθούν με το Πανελλαδικό Πανσυνταξιουχικό Συλλαλητήριο στις 15 του Δεκέμβρη στο Σύνταγμα.
Η ΠΕΣ-ΝΑΤ, που συμμετέχει ενεργά τόσο στις
δραστηριότητες των ταξικών ναυτεργατικών σωματείων όσο και στη ΣΕΑ των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, καλεί όλους τους συνταξιούχους ναυτεργάτες να δώσουν μαζικό παρών σ’ αυτούς
τους αγώνες, για την ανάκτηση των απωλειών και την
ικανοποίησηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 Στην Αθήνα, Πέμπτη 4 Οκτώβρη, 10 π.μ. στην

Είναι, λοιπόν, ηλίου φαεινότερο ότι τα μνημόνια είναι
εδώ, παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες να παρουσιαστεί
ότι ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και η πρώτη επίσκεψη της τρόικας στο πλαίσιο της
μόνιμης «μεταμνημονιακής» εποπτείας.
Από την άλλη, στις προτάσεις και τις θέσεις της ΝΔ οι
απώλειες για τα εργατικά - λαϊκά στρώματα είναι επίσης
δεδομένες, είτε αυτό το παραδέχονται απροκάλυπτα είτε όχι.
Η αντιπαράθεση και για το Ασφαλιστικό, με αφορμή
τις απαράδεκτες δηλώσεις βουλευτή της ΝΔ για το
«ασφαλιστικό σύστημα της Χιλής επί Πινοσέτ» είναι ψεύτικη. Η αλήθεια είναι ότι τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν
ανοίξει διάπλατα το δρόμο για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση
της Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι κατευθύνσεις του συστήματος Πινοσέτ είναι οι κατευθύνσεις της πολιτικής της ΕΕ στο
Ασφαλιστικό.
Ο λαός, οι εργαζόμενοι δεν είναι "λωτοφάγοι" και δε θα
ταχθούν ούτε με τη Σκύλλα ούτε με τη Χάρυβδη. Εμείς θα
επιλέξουμε τη δική μας "Ιθάκη", που μας δίνει το ωραίο
ταξίδι του αγώνα, για τη ζωή και το μέλλον που μας αξίζει!
Αυτή η "Ιθάκη" σίγουρα "δε θα μας γελάσει"».






πλατεία Εθνικής Αντίστασης,
Στη Θεσσαλονίκη, Τρίτη 9 Οκτώβρη, 10:30 π.μ.
στο Άγαλμα Βενιζέλου.
Στη Θεσσαλονίκη, Τρίτη 13 Νοέμβρη, Οργανώσεις Β. Ελλάδας.
Στην Αθήνα, Πέμπτη 15 Νοέμβρη, στην πλατεία
Εθνικής Αντίστασης, Οργανώσεις Ν. Ελλάδας.
Στην Αθήνα, Σάββατο 15 Δεκέμβρη, Πανελλαδική Πανσυνταξιουχική Κινητοποίηση.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ








Δευτέρα 1 Οκτώβρη
Γιάννενα: 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων.
Κοζάνη: 6 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης.
Λάρισα: 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία.
Πάτρα: 10 π.μ. στα γραφεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Περιφέρεια 10 π.μ.
Παρασκευή 5 Οκτώβρη
Τρίκαλα: 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο.
Τρίτη 9 Οκτώβρη
Βόλος: 11 π.μ. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

