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Συνάδελφοι ΟΛΟΙ στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΣ-ΝΑΤ την Παρασκευή 27 Μάρτη 10:30 το πρωί

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΙΚΑ - OAEE - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΠΣΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΠΕΤΟΜ/ΤΕΕ - ΠΟΣΕΑ/ΕΤΕΑΠ - ΕΣΤΑΜΕΔΕ
καλούν σε διαρκή αγώνα για να μην περάσουν τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα που οδηγούν την Κοινωνική
Ασφάλιση στα νύχια των ιδιωτών, χτυπούν παραπέρα τον κοινωνικό της χαρακτήρα, απαλλάσσουν
κράτος και εργοδοσία από τις υποχρεώσεις τους και τη μετατρέπουν σε ατομική υπόθεση.

Τ

η δεκαετία 2010 - 2019, από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές όλων των κυβερνήσεων οι συνταξιούχοι υπέστησαν μείωση των εισοδημάτων τους από 20% έως 60%.
Πάνω από 80 δισ. ευρώ πήραν από τους συνταξιούχους.
Ψηφίστηκαν δεκάδες αντιασφαλιστικοί νόμοι και διατάξεις,
χιλιάδες ερμηνευτικοί εγκύκλιοι, για να σωθεί -όπως έλεγαντο Ασφαλιστικό.
Οι κυβερνήσεις ψήφιζαν νόμους και η εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε ότι θα τους καταργήσει σαν γίνει
κυβέρνηση. Συνέχιζε όμως στην ίδια λογική και συμπλήρωνε το νομικό οπλοστάσιο με νέους αντιασφαλιστικούς
νόμους και διατάξεις.
Έτσι έγινε με τους ν. 4051/12 και 4093/12, που μείωσαν
τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, κατάργησαν την 13η
και 14η σύνταξη κ.λπ. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
όχι μόνο δεν τους κατάργησε, αλλά ψήφισε και τον ν.
4387/2016 (Κατρούγκαλου).
Η ΝΔ αφού προεκλογικά κορόιδεψε τους συνταξιούχους
και τους πήρε την ψήφο με την υπόσχεση ότι θα καταργήσει
τον νόμο 4387/16 του Κατρούγκαλου, που διατηρεί όλες
τις αντιασφαλιστικές περικοπές των νόμων 4051/12 και
4093/12, καθώς και του 4387/16, όχι μόνο δεν τον άλλαξε
αλλά έρχεται να τον εφαρμόσει με τον πιο επιθετικό τρόπο.
Με το νέο νόμο-λαιμητόμο η κυβέρνηση της ΝΔ, καταργεί
τον όποιο δημόσιο - κοινωνικό χαρακτήρα της Ασφάλισης.
Συνεχίζει τη στρατηγική της ΕΕ και του κεφαλαίου, ώστε να
απαλλαγούν σταδιακά το κράτος και οι μεγαλοεργοδότες
από το λεγόμενο «κόστος» στην Κοινωνική Ασφάλιση. Προχωρά στη δημιουργία των τριών πυλώνων (σχέδιο Πινοσέτ),
στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, ξεκινώντας από τις επικουρικές, ξεκινώντας από το 2021, δηλαδή η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης.
Ήδη από τη Βουλή ο υπουργός Εργασίας προανήγγειλε
ότι μέχρι το Μάρτη θα έχει κατατεθεί και νέο αντιασφαλιστικό
νομοσχέδιο, που θα αφορά τον δεύτερο πυλώνα του συστήματος, αυτόν των επαγγελματικών ταμείων.
Για τις επικουρικές συντάξεις η κυβέρνηση λέει ότι θα
κάνει διόρθωση στην παράνομη παρακράτηση που έχει γίνει,
όμως τα αναδρομικά που προκύπτουν δεν θα δοθούν από
το Μάη του 2016 αλλά από τον Οκτώβρη του 2019.
Παραπλανεί τους συνταξιούχους ότι θα τους δικαιώσει
εφαρμόζοντας αποφάσεις του ΣτΕ, ακόμα ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις το 2020, συνεπικουρούμενοι από
τους μεγαλοδικηγόρους και τους συμβιβασμένους συνδικαλιστές του «Δικτύου», της ΑΓΣΣΕ, μερίδας των ΜΜΕ και συνδικαλιστικών ενώσεων των ναυτεργατών, όπως ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΝΑΤ που κατευθύνεται από
την οπορτουνιστική ομάδα της ΠΕΝΕΝ και η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συνταξιούχων Αξιωματικών Ε.Ν. που κατευθύνεται από τη νόθα πλειοψηφία των εργατοπατέρων της ΠΝΟ.

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις διεκδικούν:
 Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα - κουρεμένα αποθεματικά των Ταμείων με ανακεφαλαιοποίησή τους.
 Να πληρώσουν το κράτος και οι επιχειρηματικοί
όμιλοι. Καμία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των
επιχειρήσεων και απαλλαγή της μεγαλοεργοδοσίας.
 Πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών, μαζί και
της 13ης και 14ης σύνταξης.
 Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, στη βάση
των σύγχρονων αναγκών της εργατικής - λαϊκής οικογένειας. Κατώτατη κύρια σύνταξη 600 ευρώ, κατώτατο
μισθό 751 ευρώ.
 Να αποδοθούν άμεσα, χωρίς προαπαιτούμενα, όσα
έχουν παράνομα και αυθαίρετα παρακρατηθεί σε κύριες επικουρικές συντάξεις.

Άμεση καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων
σε όσους εκκρεμεί η καταβολή τους. Εφάπαξ και επικουρικές να αποδίδονται ανεξάρτητα από την έκδοση της
οριστικής απόφασης της κύριας σύνταξης. Άμεση πρόσληψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ.
 Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος
Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, για κάλυψη
όλων των αναγκών των δημόσιων δομών. Δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών και εξεταστικών επισκέψεων,
της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής αγωγής. Επαναλειτουργία όλων των δομών Υγείας που έκλεισαν και
των μονάδων που καταργήθηκαν. Άμεση πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού.
 Κατάργηση των κρατήσεων για την Υγεία στις κύριες
και επικουρικές συντάξεις.
 Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60
για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες. Με 5 χρόνια
λιγότερης δουλειάς για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Για τους ναυτεργάτες επαναφορά στα 50.

Τι προβλέπει ο νόμος
Κατρούγκαλου - Βρούτση
Η κυβέρνηση της ΝΔ με το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου Βρούτση και με την αναλογιστική μελέτη που το συνοδεύει,
επιβεβαιώνει:
 Την παραπέρα μείωση των συντάξεων, η οποία στο
πέρασμα του χρόνου θα μεγαλώνει.
 Την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τα οποία
για τους νέους εργαζόμενους θα φτάνουν στο 70ό έτος.
 Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προς όφελος των
επιχειρήσεων.
 Τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης που περιορίζεται
στο ελάχιστο.
Οι κυβερνητικές απάτες που βαφτίζουν τις μειώσεις στις
συντάξεις ως αυξήσεις, η συνεχής μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, η «χωρίς τέλος» αύξηση των ορίων ηλικίας και
το χτύπημα των νέων εργαζομένων, αποτελούν τον πυρήνα
του νόμου Κατρούγκαλου - Βρούτση.
Πιο συγκεκριμένα:
Οι μειώσεις στις κύριες συντάξεις μόνο για το 2020 θα είναι
πάνω από 1δις ευρώ.
Οι όποιες αυξήσεις ψίχουλα στις επικουρικές ή σε μια μικρή
μερίδα συνταξιούχων από τις προσαρμογές στα ποσοστά αναπλήρωσης δεν μπορούν να αντισταθμίσουν το μαχαίρι που πέφτει από
την κατάργηση του ΕΚΑΣ και του επιδόματος της «13ης σύνταξης».
Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων θα δουν μειώσεις μέσα στο 2020.
Η κυβέρνηση ενταφιάζει τη 13η και 14η σύνταξη. Χλευάζει μάλιστα το δίκαιο αίτημα της επαναφοράς τους. Έτσι οι εργαζόμενοι θα
συνεχίζουν να πληρώνουν εισφορές 14 μήνες αλλά να παίρνουν
σύνταξη τους 12 μήνες. Καθεστώς που όσο συνεχίζεται ανοίγει
το δρόμο για την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού και στον
ιδιωτικό τομέα!

Κατοχυρώνεται η λογική του «προσδόκιμου ορίου ζωής» για να
ανοίξει το δρόμο για την αύξηση ηλικίας συνταξιοδότησης. Ειδικά
για όσους νέους εργαζόμενους μπαίνουν τώρα στην παραγωγή ή
έχουν μπει τα τελευταία 5 χρόνια προσδιορίζει την αύξηση σε αυτά
τα όρια κλιμακωτά ως και τα 70 χρόνια!!!
Ένας νέος άνθρωπος με όλες αυτές τις ελαστικές μορφές απασχόλησης θα πρέπει να δουλεύει δυο ζωές για να καλύψει τα
ανώτερα όρια συνταξιοδότησης αλλιώς θα πρέπει να βολευτεί με
τα 345 ευρώ της «εθνικής σύνταξης» για 15 χρόνια δουλειάς
(4.500 ένσημα) και τα 380 ευρώ για τα 20 χρόνια δουλειάς (6.000
ένσημα).
Τα ψέματα και οι συκοφαντίες της κυβέρνησης της ΝΔ δεν
έχουν τελειωμό. Όπως δεν έχει τελειωμό ο εμπαιγμός του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ προς τους εργαζόμενους αυτής
της χώρας.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Υπηρετούν με συνέπεια εδώ και 30
χρόνια μια αντιλαϊκή πολιτική, που με σειρά νόμων ξήλωναν τη
δημόσια και κοινωνική ασφάλιση, χάρισαν δις ευρώ από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων στις τράπεζες και στα κοράκια
της ιδιωτικής ασφάλισης και που με κορύφωση του Νόμο Κατρούγκαλου καθιερώνει τους τρεις πυλώνες στην Ασφάλιση (σύστημα
Πινοσέτ) που θωρακίζει και ενισχύει το νομοσχέδιο Βρούτση.
Αυτή είναι και η πολιτική που χτυπά τα συνδικαλιστικά μας
δικαιώματα και το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία και
που η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο αντιδραστικό νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων.

«ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ:
«Πογκρόμ» στη λαϊκή κατοικία
για την ανάκαμψη των ομίλων
«Σινιάλο» για «πογκρόμ» πλειστηριασμών
και εκβιασμών στα λαϊκά σπίτια, ώστε οι επιχειρηματικοί όμιλοι να μπουκώσουν με νέο φτηνό
δανεισμό, δίνουν κυβέρνηση και «θεσμοί»,
όπως έδειξε και η κυνική δήλωση του υπουργού
Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη, ότι «η προστασία
της α’ κατοικίας είναι ζημία για την οικονομία».
Τις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού
Ανάπτυξης καταγγέλλει και το ΠΑΜΕ, σημειώνοντας πως «οι δηλώσεις αυτές είναι ωμή προαναγγελία της θύελλας πλειστηριασμών που
ετοιμάζει η κυβέρνηση της ΝΔ για να εξυπηρετήσει funds και τραπεζίτες.

Οι προκλητικές δηλώσεις Γεωργιάδη πατάνε
στο αντιδραστικό πλαίσιο που προετοίμασε
ο ΣΥΡΙΖΑ, με χαρακτηριστικότερο το «ιδιώνυμο»,
που ποινικοποιεί τις κινητοποιήσεις ενάντια
στους πλειστηριασμούς.
Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν στα συνδικάτα, στις Λαϊκές Επιτροπές σε κάθε γειτονιά, για να υπερασπιστούν τα
σπίτια τους και τη ζωή τους. Και καλεί όσους
είναι στο στόχαστρο των τραπεζιτών, των κορακιών που θέλουν να αρπάξουν το βιος τους, να
έρθουν σε επαφή με την Επιτροπή του ΠΑΜΕ
Κατά των Πλειστηριασμών.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:
210-3833786, 6974010107, 6939172374,
6947445479, 6972220265

6% - 10% αύξηση στα ακτοπλοϊκά
εισιτήρια για τα κέρδη των εφοπλιστών
Κατά 6% με 10% αυξάνεται η τιμή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στην οποία προχώρησαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές εταιρείες της χώρας από την Τετάρτη 8 Γενάρη, με
τις ευλογίες της κυβέρνησης.
Πρόσχημα των εταιρειών για την αύξηση
είναι τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο τα οποία τους κοστίζουν
ακριβότερα. Όμως, είναι χαρακτηριστικό πως
μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο επέβαλαν δύο
διαδοχικές αναπροσαρμογές (με πρώτη τον
Απρίλη του 2019), αυξάνοντας τις τιμές των
εισιτήριων πάνω από 14%, ενώ δεν αποκλείεται
να επιβληθούν και νέες. Παράλληλα σημειώνεται ότι μόνο τα τελευταία 5 χρόνια (από τον
Ιούλη του 2015 μέχρι τώρα) από τις απανωτές
αυξήσεις οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
εκτινάχθηκαν περίπου κατά 31%, για την ακρίβεια 30,97%.
Οι αυξήσεις των τελευταίων χρόνων στα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια στο Αιγαίο ξεπερνούν το
30%. Αυτή είναι η πολιτική τους. Χρήμα και
προνόμια στους εφοπλιστές - Φτώχεια, ανεργία,
αυταρχισμός στους εργαζόμενους.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ:
Για τις μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις
στα αναδρομικά συνταξιούχων
Την επίλυση των φορολογικών προβλημάτων που έχουν
προκύψει με την απόδοση των αναδρομικών των συντάξεων
ζητούν με Ερώτησή τους, 21/2, προς τον υπουργό Οικονομικών οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρ. Κατσώτης, Γ. Δελής και Ν.
Καραθανασόπουλος, στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρουν:
«Όπως σας είναι γνωστό, στα χρόνια της κρίσης η έκδοση
των συντάξεων καθυστερούσε αρκετά μεγάλο διάστημα, ακόμη
3 ή και 4 χρόνια, γι’ αυτόν τον λόγο μέχρι την τελική έκδοσή
τους δίνονταν και δίνονται ακόμη προσωρινές συντάξεις που
αποτελούν μέρος της κύριας. Με την έκδοση την κανονικής σύνταξης αποδίδονται στους δικαιούχους και τα αναδρομικά που
προέκυπταν για το συγκεκριμένο διάστημα.
Από αυτή τη διαδικασία έχουν προκύψει τα παρακάτω (σ.σ.
αναφέρουν μια σειρά φορολογικές επιβαρύνσεις και πρόστιμα
που επιβάλλονται στους δικαιούχους):
Σε άλλους (…) παρότι τα έχουν δηλώσει και πληρώσει τις
αναλογούσες φορολογικές υποχρεώσεις, τους ήρθε ενημέρωση
από την εφορία με την οποία τους ζητάει πίσω οφειλές με μεγάλες επιβαρύνσεις.
Σε άλλους (…) που δεν είχαν προβεί καν σε συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις, τους ήρθαν υπέρογκα ποσά καταβολής επιβαρυμένα με όλες τις προσαυξήσεις που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις.
Σε άλλους (…) που με βάση τον νόμο οι φορολογικές τους
υποχρεώσεις για τις αποδοχές που έλαβαν έχουν παραγραφεί,
τους ζητείται να τις πληρώσουν και με επιβάρυνση.
Ερωτάται ο κ. υπουργός,
τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση:
Ώστε (…) να δοθεί παράταση χρόνου σε όσους δεν έχουν
προβεί σε νέες συμπληρωματικές δηλώσεις με διαγραφή των
όποιων προστίμων και προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί
στα χρόνια αυτά.
Ώστε (…) τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί ως αναδρομικά (…) να μοιρασθούν αναλογικά σε κάθε χρονιά, ώστε η
φορολογική επιβάρυνση να είναι η πραγματική (…)
Ώστε (…) να δοθεί η δυνατότητα καταβολής μέσα από ρύθμιση εύλογων μηνιαίων δόσεων».

«Έφυγαν» από τη ζωή
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ
Το Σάββατο 21/12/2019 άφησε την τελευταία του πνοή ο
αγωνιστής ναυτεργάτης Δημήτρης Μανέτας, στα επείγοντα
κρατικού νοσοκομείου, πληρώνοντας τις συνέπειες της υποστελέχωσης που έχει επιφέρει
στις δημόσιες δομές υγείας η
αντιλαϊκή πολιτική.
Ο σ/φος Μήτσος γεννήθηκε
το 1949 στο Περιστέρι Αττικής. Ασυρματιστής στα
ποντοπόρα πλοία, πάλεψε με τα κύματα, ενάντια στην
εκμετάλλευση των ναυτεργατών, την ασυδοσία των
εφοπλιστών. Στην απομαχία του εντάχθηκε στην ΠΕΣΝΑΤ, όπου είχε εκλεγεί και μέλος του Δ.Σ.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΙΧΑΣ
Το Σάββατο 11/1/2020
«έφυγε» από την ζωή ένας
ακόμα αγωνιστής ναυτεργάτης Μηχανικός, ο Θοδωρής
Μίχας, μετά από βαρύ τραυματισμό λόγω πτώσης από
ελιά στο χωριό του, τη Νεάπολη Λακωνίας, όπου γεννήθηκε το 1945 από φτωχή και
πολύτεκνη οικογένεια.
Είχε ενεργή συμμετοχή στο γονεϊκό κίνημα και το
κίνημα ειρήνης, ενώ ως συνταξιούχος πια ανέπτυξε
δράση μέσα από τις γραμμές της ΠΕΣ-ΝΑΤ. Μέχρι το
τέλος της ζωής του συμμετείχε σε όλες τις μάχες του
εργατικού - λαϊκού κινήματος.

Για τη διάκριση χορήγησης σύνταξης
στους ασφαλισμένους που δεν έχουν
40 έτη διαμονής στην Ελλάδα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΦΗΣ
Ένας ακόμη αγωνιστής ναυτεργάτης Μηχανικός, ο Γιάννης Μανάφης, μέλος της ΠΕΣ-ΝΑΤ έφυγε
από τη ζωή 1/10/2019, σε ηλικία 68
ετών, μετά από δίχρονη μάχη με
τον καρκίνο.
Εργάστηκε για πολλά χρόνια
στην ΑΕΝ Ασπροπύργου ως ναυτοδοδάσκαλος και η προσφορά του
έχει αναγνωριστεί από τους συναδέλφους Μηχανικούς, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους εκπαιδευόμενους μαθητές του.

Ερώτηση προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων με θέμα «Για την διάκριση χορήγησης σύνταξης
στους ασφαλισμένους σύμφωνα με το νόμο 4387/2016»
κατέθεσαν, 31/1, οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρ. Κατσώτης,
Λ. Στολτίδης, Γ. Λαμπρούλης, Ν. Καραθανασόπουλος,
Δ. Μανωλάκου και Μ. Συντυχάκης, στην οποία μεταξύ των
άλλων αναφέρουν:
«Σύμφωνα με το ν. 4387/2016 εκτός από τις μεγάλες ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των ασφαλισμένων,
με το διαχωρισμό της σύνταξης σε Εθνική και ανταποδοτική,
την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του συντάξιμου μισθού,
την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, την αύξηση των
ορίων ηλικίας στα 67, την κατάργηση ουσιαστικά των επικουρικών συντάξεων και άλλες ρυθμίσεις, εισάγει τη διάκριση
για όσους δεν έχουν 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα
-συμπεριλαμβάνονται και ομογενείς- για τους οποίους προεκλογικά είχατε δεσμευτεί για απάλειψή της.
Με την ρύθμιση αυτή, ιδιαίτερα την προϋπόθεση των 40
ετών, καταδικάζετε εργαζόμενους που έχτισαν όλες τις υποδομές για τους ολυμπιακούς αγώνες, το αεροδρόμιο, που σακατεύτηκαν στα έργα και στις οικοδομές, αλλά και σε άλλους
τομείς της οικονομίας, πολλοί από αυτούς με εργασία από το
1992 να τους χορηγείται τελικά εθνική σύνταξη, ψίχουλα.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός, αν προτίθεται να καταργήσει τη
διάκριση περί τού χρόνου διαμονής στην Ελλάδα του ασφαλισμένου, ανεξαρτήτως εθνικότητας και να διασφαλίσει τις ίδιες
προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε όλους».

«Έφυγε» ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης
ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
Ο Θάνος Μικρούτσικος, που το έργο του μας συντροφεύει σε συγκεντρώσεις, συναυλίες, εκδηλώσεις,
στις στιγμές του στοχασμού, δεν ζει πια εδώ. Άφησε
την τελευταία του πνοή, το Σάββατο 28 Δεκέμβρη
2019, στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.
Ο
άνθρωπος
που «χόρεψε πάνω
στο φτερό του καρχαρία», με τη ζωή
και το έργο του, την
παλικαρίσια στάση
του απέναντι στην
ασθένεια που τον
ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια, μας έμαθε πολλά… Με κυριότερο: «Μη σταματήσεις να ονειρεύεσαι,
να σπρώχνεις τα όριά σου, να κατακτήσεις το αδύνατο».
Βασικό θέμα που απασχολούσε τον Θάνο Μικρούτσικο στη συνθετική του διαδρομή ήταν η μελοποίηση
της ποίησης. Άλλωστε, η μελοποίηση του Θ. Μικρούτσικου είναι αυτή που επέτρεψε να κατανοηθούν τα
«κρυμμένα» της ποίησης του Καββαδία, που μέχρι
τότε θεωρούνταν «ελάσσων» ποιητής.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΠΑΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Ο αγώνας συνεχίζεται
για συνδικάτα εργατών, όχι της
κυβέρνησης και των εργοδοτών
Εκατοντάδες συνδικάτα, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, συνδικαλιστές από κάθε κλάδο και χιλιάδες εργαζόμενοι έδωσαν, 25 Φλεβάρη, μια σημαντική, ξεχωριστή μάχη, μέσα και έξω από το συνέδριο
-παρωδία που οργάνωσε η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ σε πολυτελές
ξενοδοχείο στο Καβούρι. Με την αγωνιστική τους παρέμβαση
έδωσαν συνέχεια στην πάλη για συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών. Έριξαν στο κενό την προσπάθεια των εργατοπατέρων
να αποκλείσουν τις ταξικές δυνάμεις, η οποία εκδηλώθηκε με
όργιο αστυνομοκρατίας, με προκλήσεις και απαράδεκτες μεθοδεύσεις πριν και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Στην αντίπερα όχθη από τις ζωντανές, μαχητικές δυνάμεις του
εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, κινήθηκαν σε πλήρη συμφωνία και συντονισμό σε όλα τα επίπεδα οι δυνάμεις ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ, φτάνοντας σε νέα επίπεδα αθλιότητας, με μονοήμερο «συνέδριο» - εξπρές, με αστυνομία, κλούβες και ΜΑΤ, χωρίς
καμία απολύτως συζήτηση για τα προβλήματα των εργαζομένων
και την οργάνωση της πάλης τους, με μόνη έγνοια τους το πώς
μέσα από μια τέτοια παρωδία θα ανανεώσουν τη «θητεία» τους
στην υπηρεσία του κεφαλαίου και του «κοινωνικού εταιρισμού».

Τους κάθονται στο λαιμό
και οι συνταξιούχοι !!!
Από νωρίς το πρωί, μαζί με τους διαδηλωτές βρέθηκαν
και οι 22 συνταξιούχοι - εκλεγμένοι από τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις τους, από όλη τη χώρα, που η ηγετική ομάδα
της ΓΣΕΕ τούς απαγόρευσε να πάρουν μέρος στις εργασίες.
Χαιρετίζοντας τη μεγάλη μάχη που έδωσαν τα εργατικά
συνδικάτα για ένα πραγματικό εργατικό συνέδριο, ο Δήμος
Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων
ΙΚΑ και εκλεγμένο μέλος στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, τόνισε:
«Σε όλα τα συνέδρια μέχρι τώρα οι συνταξιούχοι εκλέγουν τρία μέλη τους στη διοίκηση της ΓΣΕΕ ενώ αυτήν τη
φορά η συνδικαλιστική μαφία απέκλεισε τους αντιπροσώπους. Μας αποκλείουν γιατί ενοχλούνται από τους αγώνες
των συνταξιούχων, όπως ενοχλούνται και από τους αγώνες
της εργατικής τάξης», σημείωσε, προσθέτοντας: «Είμαστε 22
αντιπρόσωποι από την Κρήτη, από τον Έβρο, από όλες τις
γωνιές της Ελλάδας, ήρθαμε με ό,τι μπορούσε ο καθένας,
ορισμένοι ακόμα και με τις πατερίτσες για να πάρουν μέρος
στο συνέδριο. Κι αυτοί οι άθλιοι μας αποκλείουν, δεν μας
δίνουν τη δυνατότητα να πάρουμε μέρος και να έχουμε λόγο.
Είμαστε εκλεγμένοι από τους συνταξιούχους με γνήσιες
διαδικασίες, στο φως της μέρας και όχι στη νύχτα και τα
υπόγεια που πραγματοποιούν αυτοί τα συνέδριά τους».
ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Απέτρεψαν τη νομιμοποίηση
της νοθείας σε αρχαιρεσίες
Ναυτεργατικών Σωματείων

Μαύρη σελίδα για το συνδικαλιστικό κίνημα
Η αστυνομοκρατία μέσα και έξω από το ξενοδοχείο όπου
διεξαγόταν το «συνέδριο» της ΓΣΕΕ δεν είχε προηγούμενο, καταγράφοντας μία από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος, με ευθύνη της απαξιωμένης ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ. Σε συνέχεια της προσπάθειας να κρατηθούν
μακριά από το χώρο οι αντιπρόσωποι που δεν πρόσκειντο σε
ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ, με την «απομόνωσή» τους την προηγούμενη μέρα σε ξενοδοχείο χιλιόμετρα μακριά, στην Καισαριανή
(!), οι δυνάμεις των ΜΑΤ εμπόδιζαν ακόμα και την είσοδο εκλεγμένων αντιπροσώπων, που ζητούσαν να μπουν στο χώρο για να
παραλάβουν τις κάρτες τους.
Με τις ίδιες απαράδεκτες διαδικασίες που χρησιμοποίησε εξαρχής η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, μεθοδεύτηκε το μεσημέρι και η
διαδικασία νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, με τις δυνάμεις
των ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζουν από κοινού και σε μια
ενιαία ψηφοφορία - πακέτο, με διαδικασίες εξπρές και χωρίς καμία
συζήτηση και δυνατότητα τοποθέτησης, τη νομιμοποίηση δεκάδων νόθων αντιπροσώπων, όπως και αντιπροσώπων από
«σωματεία» - μηχανισμούς, με απευθείας συμμετοχή της εργοδοσίας. Ταυτόχρονα, προχώρησαν αυθαίρετα στον απαράδεκτο
αποκλεισμό των αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου Πάτρας.
Απέναντι στα κάθε είδους παπαγαλάκια, απέναντι στη λάσπη,
στις συκοφαντίες, στην προσπάθεια διαστρέβλωσης του περιεχόμενου της διαπάλης για τον προσανατολισμό του εργατικού κινήματος, η νέα ξεχωριστή μάχη που δόθηκε από τις ταξικές δυνάμεις
δίνει δύναμη για να φουντώσει ακόμα περισσότερο η συζήτηση με
τους εργαζόμενους παντού, με κάθε τίμιο συνδικαλιστή, για το τι
συνδικάτα έχουμε ανάγκη, για την ενίσχυση της πάλης των εργαζομένων απέναντι στην επίθεση της κυβέρνησης και του κεφαλαίου, απέναντι στη διαλυτική - εκφυλιστική δράση των ανθρώπων
τους στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Ο εργοδοτικός - κυβερνητικός συνδικαλισμός της ΠΝΟ,
σε εντεταλμένη αποστολή από τους εφοπλιστές και την
κυβέρνηση της ΝΔ, με πρόσχημα την αλλαγή του γενικού
γραμματέα, επιχειρεί να νομιμοποιήσει το όργιο νοθείας σε
αρχαιρεσίες Ναυτεργατικών Σωματείων, με αποκορύφωση
του εκφυλισμού τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων.
«Το βρώμικο σχέδιό τους αποσκοπεί να υλοποιηθούν οι
εντολές των εφοπλιστών, της κυβέρνησης, για τη συντριβή
των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αρχής γενομένης
στα ποντοπόρα καράβια και στη συνέχεια στις υπόλοιπες
κατηγορίες πλοίων. Επιδιώκουν στο σύνολο των ναυτεργατών, από όποια χώρα και αν προέρχεται, να εφαρμόζονται
τα μισθολόγια της ITF και με καμία υποχρέωση των εφοπλιστών για Κοινωνική Ασφάλιση των ναυτεργατών», τονίζουν
σε ανακοίνωση τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις τους, μαζί με εκπροσώπους από εργατικά σωματεία,
ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, απέτρεψαν την εφαρμογή το
βρώμικου αυτού σχεδίου απαιτώντας όλα τα σωματεία της
ΠΝΟ να καταθέσουν τα παρακάτω έγγραφα:
 Καταστατικό του Σωματείου.
 Πρακτικό εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής αρχαιρεσιών
του σωματείου.
 Αντίγραφα της απόφασης διορισμού δικαστικού
αντιπροσώπου για τις αρχαιρεσίες του σωματείου.
 Βεβαίωση εκλογής αντιπροσώπων επικυρωμένη από
τον δικαστικό αντιπρόσωπο.
 Κατάσταση ψηφισάντων με ονοματεπώνυμο.
Τα ναυτεργατικά Σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ καλούν τους ναυτεργάτες «Να αποτινάξουν από
το σβέρκο τους τα τσιράκια των εφοπλιστών και των
μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, που δρουν στο συνδικαλιστικό κίνημα και δεν διστάζουν να εξαργυρώνουν τις
καρέκλες τους, υπονομεύοντας το σύνολο των δικαιωμάτων των ναυτεργατών.»

Δραστηριότητες 3μήνου της ΠΕΣ -ΝΑΤ
ΓΕΝΑΡΗΣ 2020
9/1: Συμμετοχή στη συνεδρίαση της ΣΕΑ και απόφαση για συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και το υπουργείο Εργασίας.
9/1: Συμμετοχή στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ, για την οργάνωση της πάλης και την
ενίσχυση του απεργιακού μετώπου, με αιχμή την πάλη για αποκλειστικά δημόσια
Κοινωνική Ασφάλιση.
10/1: Συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 9:30 π.μ., στην πλατεία
Εθνικής Αντίστασης και πορεία προς το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και το
υπουργείο Εργασίας.
10/1: Συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα ενάντια στην
επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.
17/1: Παρέμβαση με τα ταξικά σωματεία του χώρου στην Ε.Ε. τις ΠΝΟ για την
αποτροπή νομιμοποίησης της νοθείας σε ναυτεργατικά σωματεία.
21/1: Συμμετοχή σε ενημερωτική σύσκεψη τις ΣΕΑ για το ασφαλιστικό.
21/1: Καταγγελία με Δ.Τ. για την υφαρπαγή από ”hakiers” της σύνταξης συναδέλφου από λογαριασμό του στην ΑLPHA BANK.
23/1: Συμπαράσταση με Δ.Τ. στον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ.
24/1: Κοπή της πίτας του σωματείου με την παρουσία αρκετών σ/φων στα γραφεία τις Ένωσης.
25/1: Συμμετοχή στο συλλαλητήριο στηρίξεις του αγώνα των εργαζομένων τις
ΛΑΡΚΟ στο Σύνταγμα.
26/1: Συμμετοχή στη συγκέντρωση συναυλία ενάντια στη ναζιστική εγκληματική
Χρυσή Αυγή στη Νίκαια.
28/1: Συνέντευξη με την ΣΕΑ για το ασφαλιστικό έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
28/1: Συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας με το ΠΑΜΕ στο Υπουργείο
Εργασίας.
31/1: Συμμετοχή στο συλλαλητήριο με το ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα ενάντια στη συμφωνία για τις βάσεις και την πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία.
ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2020
3/2: Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΝΑΤ για εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο
επαναϋπολογισμού των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ.
5/2: Ανακοίνωση μαζί με τα Ταξικά σωματεία του χώρου στην ΠΕΜΕΝ για την
οργάνωση τις απεργίας 18 Φλεβάρη.
6/2: Συμμετοχή στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ για το Ασφαλιστικό και την προετοιμασία τις απεργίας στης 18 Φλεβάρη. Μαζική η συμμετοχή μας στον Πειραιά.
6/2: Συνάντηση εκ νέου με τον Πρόεδρο του ΝΑΤ όπου μας επιβεβαίωσε ότι δεν
υπολογίζεται η Άδεια στο συντάξιμο Μισθό παρά του ότι μας γίνονται κρατήσεις.
10/2: Συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην υπονόμευση από
την ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, της απεργίας 18 Φλεβάρη ενάντια στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.
12/2: Συμμετοχή σε οργανωτική σύσκεψη στην ΠΕΜΕΝ με τα ταξικά σωματεία
του χώρου για την οργάνωση τις απεργίας στις 18/2.
14/2: Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας και τον Πρόεδρο το ΕΦΚΑ για τον
παράνομο ακόμα και με το νόμο Κατρούγκαλου επαναϋπολογισμό των συντάξεων
των Ναυτεργατών.
17/2: Συμμετοχή στην πικετοφορία των συνταξιούχων Πειραιά για την προπαγάνδιση της Απεργίας 18/2.
18/2: Συμμετοχή στην περιφρούρηση τις Απεργίας στα λιμάνια τις Αττικής και
στις συγκεντρώσεις και πορείες με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ.
20/2: Συμμετοχή σε σύσκεψη στην ΠΕΜΕΝ και παρέμβαση στην εκτελεστική
επιτροπή της ΠΝΟ, ανακοίνωση για τη νοθεία και τις μεθοδεύσεις στην ΠΝΟ και
στη ΓΣΕΕ ενόψει του 37ου συνεδρίου της στο Καβούρι.
22/2: Συμμετοχή στις κατά τόπους πικετοφορίες ενάντια στο νέο ασφαλιστικό.
24/2: Καταγγελία μαζί με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία για τον παράνομο ακόμα
και με το νόμο Κατρούγκαλου επαναϋπολογισμό των συντάξεων των Ναυτεργατών.
25/2: Συμμετοχή στο συλλαλητήριο στο Καβούρι ενάντια στη νοθεία και τον εκφυλισμό στο 37ο συνέδριο τις ΓΣΕΕ.
26/2: Συμπαράσταση με Δ.Τ. μαζί με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία στους
νησιώτες Χίου - Μυτιλήνης για την επίθεση των ΜΑΤ στον αγώνα τους ενάντια
στον εγκλωβισμό και στο στήσιμο hotspot φυλακών για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Κάλεσμα και συμμετοχή στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή.
28/2: Συμμετοχή στο συλλαλητήριο των δυνάμεων του ΠΑΜΕ ενάντια στο Αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο τις κυβέρνησης.
Συμμετείχαμε: Σε εκδηλώσεις ταξικών συνταξιουχικών και εν ενεργεία σωματείων
για κοπή πίτας κ.λπ. Τυπώσαμε - διακινήσαμε: Ανακοινώσεις και άλλα υλικά για
το πανελλαδικό συλλαλητήριο των συνταξιούχων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΣ - ΝΑΤ
Καλούνται ΟΛΑ τα Μέλη της
ΠΕΣ-ΝΑΤ να συμμετάσχουν στην
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
της Ένωσης, με θέματα ημερήσιας
διάταξης:
1. Απολογισμός Δράσης 2019 και
Προγραμματισμός Δράσης 2020
2. Οικονομικός Ισολογισμός 2019
και Προϋπολογισμός Έτους 2020
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
για το Οικονομικό Έτος 2019
4. Διεξαγωγή ψηφοφοριών για
έγκριση ή μη των θεμάτων 1, 2, 3.
Μέρα σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Παρασκευή 20
Μάρτη 2020, ώρα 10:30 π.μ., στην
αίθουσα του 2ου ορόφου στο Μέγαρο της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132,
Πειραιά και στην περίπτωση που
δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από
το καταστατικό απαρτία, η Γενική
Συνέλευση θα επαναληφθεί την
επομένη Παρασκευή 27 Μάρτη
2020, στον ίδιο χώρο και την ίδια
ώρα με τα ίδια θέματα, οπότε και
θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε
ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παρόντων μελών.
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας
των Μελών επισημαίνουμε ότι,
επειδή αντικειμενικά είναι αδύνατη η επίτευξη απαρτίας κατά την
πρώτη μέρα σύγκλισης, η Γενική
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 27 Μάρτη 2020,
ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα
του 2ου ορόφου στο Μέγαρο της
ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132, στον
Πειραιά.
Δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν
μόνο τα μέλη που δεν οφείλουν
συνδρομές πέραν του έτους 2018.
Πειραιάς, 4 Μάρτη 2020
Για το Δ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Βρανάς
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Τσιουδάκης

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.

ΠΕΣ-ΝΑΤ

Ζητά την αποκατάσταση
των συντάξεων των ναυτεργατών
Με υπόμνημά της, 14 Φλεβάρη, προς τον υπουργό Εργασίας και τον
Διοικητή του ΕΦΚΑ, η Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ ενημερώνει για τις διαφορές
που εντοπίστηκαν με την έκδοση των ατομικών μηνιαίων ενημερωτικών
σημειωμάτων πληρωμής συντάξεων ναυτεργατών.
Σημειώνει ότι ο ΕΦΚΑ δεν υπολογίζει το σύνολο των εισφορών που καταβάλλει ο ναυτικός, ως συντάξιμες αποδοχές, αλλά μόνο τον Μισθό Ενέργειας και
τις Κυριακές, αφήνοντας εκτός υπολογισμού την άδεια, η όποια θα έπρεπε να
συνυπολογίζεται, μιας και καταβάλλεται σε ολόκληρο τον εργασιακό
βίο και ο μη υπολογισμός της,
αφαιρεί πρακτικά, περίπου το 1/4
του συντάξιμου μισθού. Επιπροσθέτως, δεν συνυπολογίζεται η
προσαύξηση στην καταβαλλόμενη
σύνταξη από τις αυξημένες εισφορές, σε σύγκριση με τις εισφορές
του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με τον ΝΑΤ
και που είναι 3% επιπλέον.

Ολόκληρη η επιστολή - υπόμνημα έχει ως εξής:

Αρ. Πρωτ. 23/20
14 Φλεβάρη 2020
Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Διοικητή και ΔΣ ΕΦΚΑ
Με το υπόμνημα αυτό η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ “ΠΕΣ-ΝΑΤ”
που εκπροσωπεί συνταξιούχους όλων των κλάδων και βαθμών θέλει να σας ενημερώσει για τις διαφορές που εντοπίστηκαν με την έκδοση επιτέλους του ατομικού μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής συντάξεων ναυτεργατών.
Κατά πρώτον:
Όπως μπορείτε και σεις να δείτε, επισκεπτόμενοι την διαδικτυακή Πύλη του
ΝΑΤ, στον πίνακα Εισφορών Ναυτικού και Πλοιοκτήτη, οι εισφορές των μεν Ναυτικών για το ΝΑΤ και αποκλειστικά για τον τομέα ασφάλισής τους συναποτελείται
από το 9% του εκάστοτε Μηνιαίου Μισθού Ενέργειας της ισχύουσας Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας, προσαυξημένο κατά 22% για την εργασία κατά τις Κυριακές
και κατά 44, 36% που αφορά την αναλογούσα άδεια, για την πιο πάνω περίοδο.
Των δε πλοιοκτητών το 14% του ως άνω ποσού.
 Κρατήσεις υπέρ ΝΑΤ από τον Ναυτικό 9% Χ (Μισθό Ενέργειας +
Κυριακές + Άδεια).
 Από τον Πλοιοκτήτη 14% Χ (Μισθό Ενέργειας + Κυριακές + Άδεια).
 Σύνολο κρατήσεων 23%.
Κατά δεύτερον:
Ενώ σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016 ως ανταποδοτική σύνταξη καθορίζονται: “Οι συντάξιμες αποδοχές / εισόδημα επί των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές (όπως ορίζονται με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28)” στον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού, επί του οποίου υπολογίζεται η καταβαλλόμενη
σύνταξη των Ναυτικών, ο ΕΦΚΑ δεν υπολογίζει το σύνολο των εισφορών που
καταβάλλει ο ναυτικός, ως συντάξιμες αποδοχές, αλλά μόνο τον Μισθό Ενέργειας
και τις Κυριακές, αφήνοντας εκτός υπολογισμού την Άδεια, η όποια όπως θα
έχετε παρατηρήσει, θα έπρεπε να συνυπολογίζεται, μιας και καταβάλλεται σε
ολόκληρο τον εργασιακό βίο μας και ο μη υπολογισμός της, αποτελεί αδικία, μιας
και αφαιρεί πρακτικά, περίπου το 1/4 του συντάξιμου μισθού.
Επιπροσθέτως, αν και ελάχιστη, δεν συνυπολογίζεται, αν και αναφέρεται
σαφώς στο άρθρο 30 του Ν. 4387/2016, η προσαύξηση στην καταβαλλόμενη
σύνταξη από τις αυξημένες εισφορές, σε σύγκριση με τις εισφορές του πρώην
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τον ΝΑΤ και που είναι 3% επιπλέον.
Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των απομάχων της θάλασσας είναι άδικη από
τη μεριά του κράτους διαχρονικά μιας και οι εισφορές μας είναι μεγάλες ενώ
σήμερα οι συντάξεις μας ελάχιστα απέχουν από συντάξεις πείνας και εξαθλίωσης
για την πλειοψηφία των συνταξιούχων του ΝΑΤ.
Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι οι ετήσιες συνταξιουχικές απολαβές μας
συγκριτικά με την προ κρίσεως εποχή σήμερα βρίσκονται έως και 60% κάτω
αυτών που παίρναμε.
Με το παρόν έγγραφο απαιτούμε την αποκατάσταση των συντάξεών μας
σύμφωνα με τα παραπάνω ενημερώνοντας σχετικά.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Βρανάς
Γιάννης Τσιουδάκης

ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ –
ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ –
ΠΕΣ/ΝΑΤ:

Απαράδεκτη η κατάσταση
στην Υπηρεσία Ναυτικών
Μητρώων
Προς:
 Υπουργό Ναυτιλίας
κ. Πλακιωτάκη
 ΥΕΝ/Διεύθυνση Ναυτικής
Εργασίας κ. Ρεϊζη
 Πρόεδρο και Διοικητικό
Συμβούλιο ΝΑΤ
 ΠΝΟ
Ναυτεργατικά Σωματεία
 ΜΜΕ
Επανερχόμαστε στα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες σχετικά
με την διεκπεραίωση ζητημάτων
τους στην Υπηρεσία Ναυτικών
Μητρώων (ΥΝΜ), από την διαρκή μείωση του υπαλληλικού
προσωπικού.
Πληθαίνουν διαρκώς οι
καταγγελίες ναυτεργατών που
έχουν καταθέσει για σύνταξη και
ο προβλεπόμενος έλεγχος για
τις ναυτολογήσεις τους από την
Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων
(ΥΝΜ), πραγματοποιείται από
έναν (1) υπάλληλο!!!
Αποτέλεσμα είναι η μεγάλη
καθυστέρηση που φθάνει και
6 μήνες. Σε αυτό το χρονικό
διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για
την έκδοση της σύνταξης, δεν
καταβάλλεται στον ναυτεργάτη
ούτε η προσωρινή σύνταξη, που
είναι μικτά από 384 - 768 ευρώ.
Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στην ΥΝΜ, δεν είναι
αποσπασμένη από την διαρκή
υπονόμευση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας, που
θα ενταθεί με το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, που προωθεί η
κυβέρνηση της ΝΔ συνέχει των
προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων, με τραγικά αποτελέσματα για την εργατική - λαϊκή
οικογένεια.
Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Ναυτιλίας με την πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού στην
ΥΝΜ, για την κάλυψη των
αυξημένων αναγκών, με την
άμεση έκδοση και απόδοση
των συντάξεων.
30 Γενάρη 2020
Οι Διοικήσεις των Σωματείων

