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ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ     

την Πέμπτη, 8 Μάρτη, 10 π.μ.  
πλατεία Εθνικής Αντίστασης 

(Δημαρχείο Αθήνας) και πορεία  
στο υπουργείο Εργασίας,  

διοργανώνουν οι  
Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές 

Οργανώσεις  
ΙΚΑ - ΟΑΕΕ - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ         
- ΠΟΣΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.  

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας 
στον επανυπολογισμό των           
συντάξεων  και  τις περικοπές       
της προσωπικής διαφοράς,          
οικογενειακών επιδομάτων,         
φορολογίας.  

Διεκδικούμε ό,τι μας έχει             
αφαιρεθεί και την κατάργηση 
όλων των αντεργατικών                  
αντιλαϊκών νόμων.  

Απαιτούμε την ανακεφαλαιοποί- 
ηση των ασφαλιστικών ταμείων. 
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Πάρτε πίσω την εγκύκλιο τεμαχισμού  

και επανυπολογισμού των συντάξεων  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Καλούνται ΟΛΑ τα Μέλη της ΠΕΣ
-ΝΑΤ να συμμετάσχουν στην ετή-
σια Τακτική Γενική Συνέλευση της 
Ένωσης, με θέματα: 
 1. Απολογισμός Δράσης 2017   
     -  Προγραμματισμός 2018. 
 2. Οικονομικός  Ισολογισμός  2017  
     -  Προϋπολογισμός  2018. 
 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής   
     για το 2017. 
 4. Ψηφοφορίες για έγκριση ή μη των   
     θεμάτων 1, 2, 3. 

Μέρα σύγκλισης ορίζεται η    Τε-
τάρτη, 28 Μάρτη 2018, ώρα 10:30 
π.μ. στην αίθουσα του 2ου ορόφου 
στο Μέγαρο της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη  
132,  Πειραιά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Επειδή κατά την 1η μέρα σύγκλι-
σης είναι πρακτικά αδύνατο να επι-
τευχθεί η απαιτούμενη από το κατα-
στατικό απαρτία, για την αποφυγή 
ταλαιπωρίας των Μελών επισημαί-
νουμε ότι η Γενική Συνέλευση θα 
πραγματοποιηθεί την επόμενη 
Τετάρτη, 28 Μάρτη 2018, ώρα 
10:30 π.μ., στον ίδιο χώρο και με 
τα ίδια θέματα. 

Πειραιάς, Φλεβάρης 2018 
Για το Δ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Ο Πρόεδρος   
Βρανάς Γιώργος   

Ο Γενικός Γραμματέας 
Ζαφειρούδης Δημήτρης 

Μ ε την εγκύκλιο (Φ80000/
οικ. 10572/223/16-2-2018) 

του υπουργείου Εργασίας προς 
τον ΕΦΚΑ για την εφαρμογή του 
ν. 4387/2016 στους ναυτεργάτες, η  
οποία καθορίζει τον τεμαχισμό της 
κύριας σύνταξης σε εθνική και  
ανταποδοτική, έρχονται νέες μειώ-
σεις στις κύριες συντάξεις ενώ θα 
ακολουθήσουν οι επικουρικές και 
ο επανυπολογισμός των πετσο-
κομμένων καταβαλλόμενων συ-
ντάξεων. 

Άμεση ήταν η αντίδραση της ΠΕΣ 
- ΝΑΤ και των ταξικών ναυτερ-       
γατικών σωματείων. Συγκαλέσαμε 
έκτακτη σύσκεψη, 20/2, και κάναμε 
παρέμβαση στην ΠΝΟ ενώ με πρω-

τοβουλία των σωματείων ΠΕΜΕΝ - 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ πραγ-
ματοποιήθηκε, 22/2, συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ με 
θέμα την εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εργασίας προς τον ΕΦΚΑ.  

Η παρέμβαση των εκπροσώπων 
των ταξικών δυνάμεων των σωματεί-
ων, αλλά και των ναυτεργατών μέσα 
από τα καράβια, όσο και με την φυσι-
κή τους παρουσία στην συνεδρίαση 
της Εκ. Επ. της ΠΝΟ, επέδρασαν 
καθοριστικά με αποτέλεσμα η πλει-
οψηφία της ΠΝΟ να ανακαλέσει τη 
θέση της για την εγκύκλιο ότι είναι 
«το καλύτερο από τα χειρότερα 
που έχουμε μπροστά μας».  

Την επόμενη μέρα, 23/2, προχω-
ρήσαμε σε μαχητική παρέμβαση στο 
υπουργείο Εργασίας, όπου αντι-
προσωπεία συναντήθηκε με τον 

υφυπουργό Α. Πετρόπουλο, ο 
οποίος, επιβεβαιώνοντας ότι η 
κυβέρνηση είναι αδίστακτη στην 
εφαρμογή της πολιτικής του  
κεφαλαίου, της ΕΕ, του ΔΝΤ, σε 
βάρος των δικαιωμάτων των 
ναυτεργατών, των εργαζομένων, 
απέναντι στα αιτήματα για την 
κατάργηση των αντεργατικών 
νόμων και βέβαια της εγκυκλίου 
προκλητικά απάντησε πως «αν 
διαφωνείτε υπάρχουν και τα 
δικαστήρια». 

Στοχεύουν στην υλοποίηση των 
απαιτήσεων των εφοπλιστών και 
συνολικά του κεφαλαίου για πλήρη 
διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης 
και των ΣΣΕ, που επανειλημμένα 

έχουν διατυπώσει οι εφοπλιστές με 
την θέση τους για συνθήκες εργασίας 
«σύμφωνα με τα διεθνή κρατού-
ντα» για την παραπέρα αύξηση της 
κερδοφορίας του.  

Οι  εξελίξεις  επιβάλλουν 
«την άμεση συνεδρίαση της    
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ 
και απόφαση για απεργιακή  
κινητοποίηση» τονίζουν σε  
ανακοίνωση τα ταξικά σωματεία 
και καλούν τους ναυτεργάτες, 
τους συνταξιούχους  σε 
«οργάνωση και αγώνα με το 
διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων 
των ταξικών δυνάμεων, του  
ΠΑΜΕ, να αναπτύξουμε πολύ-
μορφες αγωνιστικές και απερ-
γιακές κινητοποιήσεις για ΣΣΕ, 
Κοινωνική Ασφάλιση, ανεργία, 
φορολογία, πλειστηριασμούς.» 



 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

Μ ε μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη 
χώρα Σωματεία και Συνδικάτα, εργα-

ζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, 
νέοι και γυναίκες, ανταποκρινόμενοι στο     
κάλεσμα ύστερα από κάλεσμα του ΠΑΜΕ, 
κατήγγειλαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
που προχωρά ακάθεκτη στους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στην αρπαγή της περιου-
σίας του εργαζόμενου, του άνεργου, του   
χαμηλοσυνταξιούχου, της λαϊκής οικογένειας, 
την ίδια στιγμή που οι μεγαλοεπιχειρηματίες 
για μια ακόμη φορά ξεφεύγουν αξιοποιώντας 
τους νόμους του συστήματος. Κατήγγειλαν 
την πολιτική τους που τσακίζει τα λαϊκά       
εισοδήματα. 

Στη συγκέντρωση της Αθήνας, στην οποία 
συμμετείχε και η ΠΕΣ-ΝΑΤ, οι διαδηλωτές 
φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Όχι στα 
χαράτσια και τη φοροληστεία, να πληρώ-
σει τώρα η πλουτοκρατία» και «Των εργα-
τών τα σπίτια δεν παραχωρούμε, όσο κι 
αν χτυπάτε δεν υποχωρούμε» μετονόμασαν 
το υπουργείο Οικονομικών σε «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΑΤΣΙΩΝ». 

Κανείς να μην μείνει μόνος του στην επί-
θεση αυτή. Με οργάνωση και αποφασιστι-
κότητα να δώσουμε τη μάχη, να βάλουμε 
φραγμό στα αρπακτικά που θέλουν να μας 
πετάξουν στο δρόμο, να αρπάξουν τον ιδρώτα, 
τους κόπους μιας ζωής για να έχουμε ένα 
κεραμίδι στο κεφάλι μας εμείς και τα παιδιά μας.  

Δεν έχει καμιά ευθύνη ο εργαζόμενος που 
έμεινε άνεργος, που του μείωσαν το μισθό,    
ο συνταξιούχος που του πετσόκοψαν τη σύν-
ταξη, ο αυτοαπασχολούμενος που η μπότα 
των επιχειρηματικών ομίλων τον ανάγκασε  
να κλείσει το μαγαζί του, που δεν μπορεί     
να εκπληρώσει τις όποιες υποχρεώσεις είχε  
δημιουργήσει. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:  

 Εδώ και τώρα προστασία της λαϊκής      
κατοικίας με νόμο. 

 Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. 

 Καμία κατάσχεση λαϊκής κατοικίας για χρέη 
προς το Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. 

 Να σταματήσουν τώρα οι κατασχέσεις     
μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς 
λογαριασμούς. 

 Πάγωμα χρεών για άνεργους και διαγραφή 
ανατοκισμών δανείων. 

 Διαγραφή δανείων, ανέργων και εργαζο-
μένων που έχουν υποστεί μειώσεις στους 
μισθούς. 

 Όχι στην φοροληστεία, αφορολόγητο όριο 
στα 20.000 ευρώ προσαυξημένο 5.000 για 
κάθε παιδί. 

«Τ ην ίδια στιγμή που χρησιμο-
ποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα 

για να διευκολύνει την υφαρπαγή του 
μόχθου του λαού από τις τράπεζες, η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κραδαίνει τη 
ρομφαία της κάθαρσης και παριστάνει 
τον υπερασπιστή του δημόσιου χρήμα-
τος, της Υγείας και της ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης του λαού!», τόνισε η 
Γιώτα Ταβουλάρη, πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο, 
μιλώντας στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ  
21 Φλεβάρη έξω από το υπουργείο    
Οικονομικών, και πρόσθεσε: 

«Η κυβέρνηση που νομοθέτησε και 
θέτει σε εφαρμογή τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, για να βάλει στο χέρι 
τη λαϊκή κατοικία προς όφελος των τρα- 
πεζιτών, σηκώνει κουρνιαχτό με τη συ-
γκρότηση προανακριτικής επιτροπής για 
τη διερεύνηση του "μεγάλου" σκανδάλου 
ΝΟΒΑΡΤΙΣ, προβάλλει τη δήθεν σύγ-
κρουσή της με τα μεγάλα συμφέροντα. 

Είναι ξεδιάντροποι! Η κυβέρνηση 
και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα υπο-
κρίνονται με τις κοκορομαχίες τους! 
"Διυλίζουν τον κώνωπα" της σκανδαλο-
λογίας και "καταπίνουν την κάμηλο" του 
μεγαλύτερου σκανδάλου: τη στήριξη 
της επιχειρηματικής δράσης στο   
χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου… 

Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι 
του Φαρμάκου κονταροχτυπιούνται 
για την "πίτα" των 1,1 τρισ. δολαρίων 
της παγκόσμιας φαρμακευτικής αγο-
ράς, από την οποία οι 10 μεγαλύτερες 
εταιρείες κατέχουν περίπου το 40%. 318 
δισ. δολάρια οι εξαγωγές φαρμάκων το 
2016, με τα 22,5 δισ. να ανήκουν στη 
φαρμακοβιομηχανία των ΗΠΑ, που, 
ωστόσο κατατάσσεται πέμπτη στη λίστα 
πίσω από τη Γαλλία (22,8 δισ.), το Βέλ-
γιο (26,5 δισ.), την Ελβετία (39,9 δισ.) 
και τη Γερμανία (48,6 δισ.). Τυχαίο που 
οι ΗΠΑ "ανακίνησαν" το σκάνδαλο 
ΝΟΒΑΡΤΙΣ; 

Καταγγέλλουν τις δήθεν "αθέμιτες" 
και "παράνομες" πρακτικές στον αντα-
γωνισμό, επιτρέπουν, όμως, και με τη 
βούλα του νόμου, στις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις να μπαινοβγαίνουν στα 
νοσοκομεία και να "σπρώχνουν" τα  
προϊόντα τους, μέσω της υποτιθέμενης 
ενημέρωσης.        

Μιλούν από μόνες τους οι συνθήκες 
που έχουν διαμορφώσει για τους εργα-
ζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, ιδιαί-
τερα σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους 
στο φάρμακο, όλοι αυτοί οι υπερασπι-
στές της καπιταλιστικής "ηθικής", οι  
"μαχητές" της κάθαρσης και "πολέμιοι" 
της διαφθοράς... 

 Το 42% των ασθενών πληρώνει από 
την τσέπη του 10 - 50 ευρώ το μήνα για 
την προμήθεια συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων. Κάθε ασθενής πληρώνει 
από την τσέπη του περίπου 300 ευρώ 
ετησίως για ιατρικές επισκέψεις και  
εξετάσεις, με το 21% να αναφέρει ότι δεν 
έλαβε την ιατρική φροντίδα που είχε 
ανάγκη εξαιτίας του υψηλού κόστους. 

 Το 60% των ασθενών που διακό-
πτουν τη θεραπεία τους, το κάνουν 
κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων. 

 Τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρ-
μακα (ΜΗΣΥΦΑ), των οποίων η τιμή      
πρόσφατα "απελευθερώθηκε", πληρώ-
νονται 100% από τους ασθενείς. 

 Τα 10 ευρώ που πληρώνουν οι  
ασθενείς για τη συνταγογράφηση, 
έχουν γίνει καθεστώς. 

 Το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία 
πληρώνουν κατά 57,7% λιγότερο για 
τα φάρμακα, ενώ οι ασφαλισμένοι   
πληρώνουν συμμετοχή κατά 43,1% 
περισσότερο σε σχέση με το 2009. 

Την ίδια ώρα που ξεζουμίζουν το 
λαό, η φαρμακοβιομηχανία, οι μεγάλοι 
επιχειρηματικοί όμιλοι, τα "μεγάλα συμ-
φέροντα", με τα οποία δήθεν συγκρού-
ονται, καλά κρατούν: 

 Η αύξηση των εσόδων για τις 10       
μεγαλύτερες πολυεθνικές του Φαρμά-
κου έφτασε στα 16,991 δισ. δολάρια 
το διάστημα 2015 - 2016. 

 Η "Novartis" ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει 
να εξαγοράσει τη ραδιο-φαρμακευτική 
εταιρεία "Advanced Accelerator Appli-
cations",  έναντι 3,9 δισ. δολαρίων,  
ενισχύοντας το ογκολογικό της τμήμα,  
με τη νέα θεραπεία να βρίσκεται υπό       
αξιολόγηση και στις ΗΠΑ. 

Έχουμε μπροστά τις δικές μας 
ανάγκες, τη ζωή μας, το δικαίωμά μας 
στη μόνιμη και σταθερή εργασία με αξι-
οπρεπείς όρους και συνθήκες. Την ανά-
γκη μας για αποκλειστικά δημόσια και 
δωρεάν Υγεία για όλους και στο πλαί-
σιο αυτό φάρμακο που θα διατίθεται 
δωρεάν σε όσους το χρειάζονται. 

Με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής 
δραστηριότητας σε Υγεία - Φάρμακο, με 
το φάρμακο να ερευνάται, να ελέγχεται, 
να παράγεται και να διατίθεται από  
ενιαίο κρατικό φορέα.  

Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε και 
οργανώνουμε την πάλη μας!» 

Δικαίωμά μας η αποκλειστικά δημόσια       

& δωρεάν υγεία και το δωρεάν φάρμακο 

https://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/151746/dynamiki-kinitopoiisi-enantia-se-pleistiriasmoys-kai-katasheseis-foto
https://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/151746/dynamiki-kinitopoiisi-enantia-se-pleistiriasmoys-kai-katasheseis-foto
https://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/151746/dynamiki-kinitopoiisi-enantia-se-pleistiriasmoys-kai-katasheseis-foto


 

 12 Γενάρη: Με βάση την 
πεποίθηση μας ότι τα προβλή-
ματα εργαζομένων και συντα-
ξιούχων είναι κοινά και άρα  
κοινή πρέπει να είναι η πάλη, 
ήμασταν παρόντες στην περι-
φρούρηση της απεργίας των 
ναυτεργατών, όπως και στην 
απεργιακή συγκέντρωση και    
πορεία. 

 19 Γενάρη: Κοπή πίτας στον 
χώρο μας. Μια εκδήλωση που 
έγινε σε ζεστό συναδελφικό κλί-
μα, όπου φάνηκε ότι παρά τις 
δυσκολίες μπορούμε να μαζευ-
όμαστε, να δυναμώνει η σχέση 
μέλους-σωματείου στην κατεύ-
θυνση οργάνωσης και πάλης. 

 17-20-21-22-23 Γενάρη: 
Με αφορμή την εγκύκλιο         
Φ80000 του Υπουργείου εργα-
σίας προς τον ΕΦΚΑ όπου διευ-
κρινίζεται ο τρόπος υπολογι-
σμού της σύνταξης των ναυτερ-
γατών με βάση τον νόμο 4387 / 
2016 με δραματικές περικοπές 
και στις ήδη καταβαλλόμενες 
συντάξεις μέσα από τον επα-
νυπολογισμό τους, κινητοποιη-
θήκαμε μαζί με τα σωματεία  
ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΟΝ-ΠΕΜΑΓΕΝ 
πολύμορφα και σε πολλές     
κατευθύνσεις όπως συσκέψεις, 
ανακοινώσεις και δ.τ., παρέμβα-
ση στην Εκ. Επ. της ΠΝΟ, πα-
ρέμβαση διαμαρτυρίας στο υπουρ- 
γείο Εργασίας. Η θέση δε του 
αρμόδιου υφυπουργού Πετρό-
πουλου σαν γνήσιου ντήλερ των 
εργατολόγων ήταν «αν διαφω-
νείτε υπάρχουν τα δικαστήρια». 

 2-6-7 Φλεβάρη: Για το   
ζήτημα των «λάθος παρακρα-
τήσεων». Με την ΣΕΑ επιστολή 
στο υπουργείο εργασίας. Η 
ένωσή μας στον πρόεδρο του 
ΝΑΤ και έκδοση ανακοίνωσης-
ενημέρωσης, όπου τονίζουμε 
την υποχρέωση των ταμείων να 
επανυπολογίσουν τις περικοπές 
και μας επιστραφεί η διαφορά. 
Να μην συνωστιζόμαστε στο 
ΝΑΤ να καταθέτουμε αιτήσεις ή 
και χειρότερα να καταφεύγουμε 
σε δικηγόρους με οικονομική 
επιβάρυνση. 

 9-15 Γενάρη, 21 Φλεβάρη: 
Με το ΠΑΜΕ συγκεντρώσεις-
συλλαλητήριο σε υπουργείο ερ-
γασίας, υπουργείο οικονομικών, 
βουλή, ενάντια στο πολυνομο-
σχέδιο προαπαιτούμενο της 3ης 
αξιολόγησης του 3ου μνημονίου, 

που εκτός των άλλων περιορίζει 
την δυνατότητα κινητοποιήσεων 
κυρίως πρωτοβάθμια. Ενάντια 
σε κατασχέσεις και πλειστηρι-
ασμούς εργατικής λαϊκής περι-
ουσίας. 
 25 Γενάρη, 1-2 Φλεβάρη: 
Σε ένδειξη έμπρακτης συμπαρά-
στασης σε αγωνιζόμενα κοινω-
νικά στρώματα, παραστήκαμε     
σε κινητοποίηση των χηρών του 
συλλόγου ΑΞΙΑ στο υπουργείο 
εργασίας ενάντια στο νόμο 
4387/2016 που με το άρθρο      
12 τις ρίχνει στον καιάδα. 
 2 Φλεβάρη: Πήραμε μέρος  
σε παρέμβαση του ΠΑΜΕ στο 
Γ.Σ. της ΓΣΕΕ στην κατεύθυνση 
να παρθούν αποφάσεις που θα 
εξυπηρετούν τα εργατικά λαϊκά 
συμφέροντα. 
 5 Γενάρη: Συμμετείχαμε στην 
καμπάνια διεθνιστικής αλληλεγ-
γύης της ΕΕΔΥΕ για τον πολύ-
παθο παλαιστινιακό λαό που 
καταδυναστεύετε από το κράτος 
δολοφόνο του Ισραήλ. 
  Στείλαμε χαιρετισμό συμπα-
ράστασης και δ.τ. για τις αγρο-
τικές κινητοποιήσεις στις ομο-

σπονδίες και αγροτικούς συλ-
λόγους που συσπειρώνονται 
στην πανελλαδική επιτροπή των 
μπλόκων ενάντια στην ΚΑΠ,  
τις κατασχέσεις και πλειστηρι-
ασμούς. 
Ανταποκριθήκαμε στις προ-
σκλήσεις σε εκδηλώσεις κοπής 
πίτας τόσο από σωματεία του 
ναυτεργατικού χώρου όσο και 
από συνταξιουχικά που συσπει-
ρώνονται στο σχήμα των συν-
εργαζόμενων συνταξιουχικών   
οργανώσεων. 
 Συμμετείχαμε στις συνεδριά-
σεις της ΣΕΑ, σε συσκέψεις ενη- 
μερωτικού - οργανωτικού χαρα-
κτήρα με τα ταξικά σωματεία 
του χώρου.  
 Εκδώσαμε και διακινήσαμε 
ανακοινώσεις και σε έκδοση    
και αποστολή του ενημερωτικού 
δελτίου μας. 

Συνεχίζουμε. 

Δραστηριότητες 3μήνου της ΠΕΣ-ΝΑΤ 

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.             

Πετσοκόβουν κατά 50% το        
επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 

Υ πογράφτηκε η υπουργική απόφαση για 
τη χορήγηση του πετσοκομμένου επι-

δόματος πετρελαίου θέρμανσης περιόδου 
2017-2018. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά      
κριτήρια είναι ίδια με την περσινή χρονιά.      
Ωστόσο, το συνολικό ύψος του επιδόματος  
θα είναι μειωμένο κατά 50% ή κατά περίπου 
50 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρσι. 

Συγκεκριμένα, η επιδότηση μειώνεται από 
τα 25 λεπτά στα 12,5 λεπτά το λίτρο, ενώ ο 
αριθμός των δικαιούχων έχει μειωθεί καθώς  
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «ψαλίδισε» 
τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.  

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν: 
Α) Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 

έως 12.000 ευρώ για τον άγαμο ή έως 20.000 
ευρώ για τον έγγαμο, προσαυξανόμενο κατά 
2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Έως 22.000 ευρώ 
για τις μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξα-
νόμενο κατά 2.000 για κάθε παιδί μετά το 
πρώτο. 

Β) Ακίνητη περιουσία η αξία της οποίας δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για 
τους άγαμους και το ποσό των 200.000 ευρώ 
για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές       
οικογένειες. 

Σε μία προσπάθεια να χρυσώσει το χάπι της 
μείωσης το υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε 
υπουργική απόφαση για την διάθεση επιπλέον 
15 εκατ. ευρώ, όχι όμως για το 2018 αλλά   
για το επίδομα της περσινής χρονιάς, για τις 
ορεινές περιοχές (ζώνη Α΄).  

Βαφτίζουν «ελάφρυνση»      
την ανακατανομή του κόστους           

του ηλεκτρικού ρεύματος 

Ω ς «ελάφρυνση» των πλέον ευάλωτων 
νοικοκυριών προσπαθεί να πλασάρει 

το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
την Κοινή Υπουργική Απόφαση με τα νέα  
κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό        
Τιμολόγιο (ΚΟΤ) του ηλεκτρικού ρεύματος, 
ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζει τη       
δοκιμασμένη «συνταγή» της αναδιανομής     
της φτώχειας για να «εμπεδώσει» ο λαός να 
ζει πολύ κάτω από τις ανάγκες του. 

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
καθιερώνονται δύο κατηγορίες ΚΟΤ: 

- Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι 
πληρούν τα κριτήρια λήψης «Κοινωνικού      
Εισοδήματος Αλληλεγγύη» (ΚΕΑ), οι οποίοι 
θα έχουν έκπτωση στην τιμή του ρεύματος  
75 ευρώ/MWh και απαλλαγή από χρεώσεις 
για ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, που στο σύνολο 
του τιμολογίου εκτιμάται ότι φτάνει το 70%. 

- Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι 
πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που 
ορίστηκαν για τη λήψη «Κοινωνικού Μερί-
σματος». Σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση 
είναι 45 ευρώ/MWh, που στο σύνολο του  
τιμολογίου διαμορφώνεται περίπου στο 35%. 

Αυτό που κάνει στη πραγματικότητα η        
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι μια ανα-
κατανομή του κόστους, καθώς ορισμένα λαϊκά 
νοικοκυριά θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση, 
ενώ άλλα νοικοκυριά θα πεταχτούν έξω από 
το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. 



 

Τ αγμένοι υπηρέτες 
του εργοδοτικού - 

κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού οι συνταξιουχικές  
ενώσεις πλοιάρχων ΠΕ-
ΣΠΕΝ, μηχανικών ΠΕ-
ΣΜΕΝ και ασυρματιστών 
ΠΕΣΡΡΑΕΝ, που συναπο-
τελούν την ομοσπονδία  
συνταξιούχων αξιωματικών 
ΠΟΣΑΕΝ, ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους και όλες μαζί 
την ΠΝΟ ποια θα προσφέ-
ρει καλύτερες υπηρεσίες 
στην προώθηση της αντιλα-
ϊκής πολιτικής και το επιχει-
ρούν αυτό καλλιεργώντας 
για τον αποπροσανατολι-
σμό, την σύγχυση και τον 
διαχωρισμό ανάμεσα στους 

εν ενεργεία και συνταξιού-
χους ναυτεργάτες. 

Για τον σκοπό αυτό       
η διοίκηση της ένωσης       
συνταξιούχων μηχανικών    
ΠΕΣΜΕΝ, στην κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης 
Πίτας, όχι μόνο δεν 
δίστασε να καλέσει 
αλλά έδωσε και μι-
κρόφωνο και μάλιστα 
χωρίς αντίλογο στον 
υπουργό εργασίας  
της συγκυβέρνησης 
ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, Γ. Βρούτση, 
που πετσόκοψε τις συντά-
ξεις και διέλυσε το Ναυτικό  
Απομαχικό  Ταμείο.  

Σταθερά αντιναυτεργα-
τικά συνέχισε να τοποθε-

τείται και ο εκπρόσωπος 
της ένωσης συνταξιούχων 
πλοιάρχων στο ΔΣ του 
ΝΑΤ, ο οποίος μαζί με τους 
εφοπλιστές, τους κυβερ-
νητικούς εντολοδόχους και  

του εκπρόσωπους του       
εργοδοτικού κυβερνητικού 
συνδικαλισμού ψήφισε και 
τον φετινό αντιναυτεργα-
τικό προϋπολογισμό του 
ΝΑΤ. 

Από κοντά και η διοίκη-
ση της ένωσης συνταξιού-
χων ασυρματιστών ΠΕΣΡ-
ΡΑΕΝ, που βλέπει «αυ-
ξήσεις» και ανακάλυψε … 
νέα ταξική διαίρεση της 
κοινωνίας σε «πατρίκους» 
και «πληβείους» μεταξύ 
των συνταξιούχων… και  
«διαφωνεί» με την εφαρ-
μογή του νόμου λαιμητόμου 
… επειδή οι μειώσεις που 
θα επιφέρει στις συντάξεις 
των συνταξιούχων ναυτερ-
γατών είναι μεγαλύτερες 
από το 16%...!  

Ότι και να πει κανείς  
για το χάλι τους είναι λίγο. 
Τα πεπραγμένα τους μιλάνε 
από μόνα τους και λένε 
ότι ...«παλιός γάϊδαρος με 
καινούργια περπατησιά δε 
γίνεται». 

Υ ΠΟΧ ΡΕΩΣΗ ΤΗΣ  ΚΥΒ ΕΡΝΗΣΗΣ            

η άμεση επιστροφή των παράνομων         

παρακρατήσεων από τις συντάξεις μας 

Άρχισε να λειτουργεί το portal 
nautergatiki.gr όπου στη στήλη 
Συνταξιούχοι υπάρχει αναρτημένο 
και το Ενημερωτικό Δελτίο της       
ΠΕΣ-ΝΑΤ σε έγχρωμη έκδοση. 

«Π λέον είναι φανερό 
πως κατά τον υ-

πολογισμό των παρακρατή-
σεων από τις συντάξεις, 
κύριες και επικουρικές, κα-
θώς στον υπολογισμό και 
επανυπολογισμό τους 
έγιναν σοβαρά λάθη και 
αυθαιρεσίες, με αποτέλε-
σμα σε πολλές περιπτώ-
σεις, όπως άλλωστε διαπι-
στώθηκε και με τις παρα-
κρατήσεις υπέρ του ΕΟΠΥ-
Υ, αυτές να υπερβαίνουν 
ακόμα και τις      προβλέ-
ψεις των νόμων, που οι 
προηγούμενες και η δική 
σας κυβέρνηση ψηφίσατε» 
αναφέρει σε επιστολή της 
προς την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Εργασίας    
η Συντονιστική Επιτροπή 
Αγώνα των Συνεργαζόμε-
νων Συνταξιουχικών Οργα-
νώσεων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ, ΠΟΣΕ, ΕΛΤΑ, 
ΟΣΕ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΔΙΚΗΓΟ-
ΡΩΝ και προσθέτει: 

Ζητάμε και για τις περι-
πτώσεις αυτές, που οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες του ΕΦ-
ΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ γνωρίζουν 
και άμεσα μπορούν να    
υπολογίσουν τα παράνομα  
παρακρατηθέντα ποσά  
από κάθε συνταξιούχο, 
όπως έκαναν και με τις κρα-
τήσεις των εισφορών υπέρ 
ΕΟΠΥΥ, να παρέμβετε και 
με υπουργική - κυβερνητική 

εντολή να  υποχρεώσετε τις 
διοικήσεις των ταμείων να 
προβούν στις απαραίτητες 
άμεσες ενέργειες, που θα 
διορθώσουν τα προβλήμα-
τα αυτά και να επιστρέψουν 
τα επιπλέον ποσά στους        
δικαιούχους. 

Επιπλέον, να δώσετε  
εντολή ώστε κάθε μεταβολή 
που γίνεται στις συντάξιμες 
αποδοχές, αυτή να εμφανί-
ζεται  αναλυτικά στο μηνιαίο 
ενημερωτικό σημείωμα κά-
θε συνταξιούχου. 

Σας επισημαίνουμε και 
πάλι πως είναι δική σας  
υποχρέωση αυτή η παρέμ-
βαση, εφ' όσον οι παρα-
βάσεις αυτές αφορούν την 
εφαρμογή νομοθετικών 
ρυθμίσεων.  

Με τον τρόπο αυτό θα 
απαλλάξετε χιλιάδες συντα-
ξιούχους από την περιττή 
ταλαιπωρία να προσέρχο-
νται στις υπηρεσίες των 
ταμείων, για να υποβάλ-
λουν αιτήσεις ή πολύ περισ-
σότερο να προσφεύγουν 
στη δικαιοσύνη με το αζη-
μίωτο.  

Αναμένουμε άμεσα απά-
ντηση στην παρούσα.              
Σε κάθε περίπτωση δεν 
πρόκειται να αποδεχτού-
με την οποιαδήποτε ολι-
γωρία για την επίλυση 
αυτού του προβλήματος». 

«Ε πανερχόμενοι σε 
προηγούμενη επι

-στολή μας με ημερομηνία 
21/11/2017 και αρ, πρωτ. 
189/17 ζητούμε να μας 
ενημερώσετε εγγράφως 
εάν παρακρατούνται από 
τους συνταξιούχους του 
ταμείου μας (ΝΑΤ) τα  εί-
κοσι (20) λεπτά για τον 
λογαριασμό τις κοινωνικής 

πολιτικής και αν ΝΑΙ που 
αποδίδονται» αναφέρει      
σε επιστολή της προς τον 
Πρόεδρο και το ΔΣ του 
ΝΑΤ η διοίκηση της ΠΕΣ-
ΝΑΤ και προσθέτει: 

«Οι δήθεν αναλυτικές 
καταστάσεις που δύνονται 
από το ΝΑΤ ή τα ΚΕΠ δεν 

καλύπτουν το πρόβλημα 
μια και δεν γίνεται λεπτο-
μερή ανάλυση των κρατή-
σεων. 

Απαίτηση των συνταξιού-
χων ναυτεργατών από το 
ΝΑΤ είναι να μας ενημε- 
ρώνουν συστηματικά και 
σωστά με σημειώματα 
όπως γίνονταν παλαιοτέρα 
για τον υπολογισμό των 

καταβαλλόμενων κύριων 
και επικουρικών συντάξε-
ων, που η κατάργηση των 
ήταν δόλια και σαν τέτοια 
την καταγγείλαμε, επιβάλ-
λεται να ξαναρχίσει προ-
κειμένου να γνωρίζουμε     
τα πραγματικά παρακρα-    
τηθέντα.» 

ΑΠΟ: Πανελλήνια Ενωση Συνταξιούχων ΝΑΤ 

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο και το ΔΣ του ΝΑΤ 

«Παλιός γάϊδαρος με καινούργια περπατησιά δε γίνεται» 


