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Η  Ενωτική Δημοκρατική       

Αγωνιστική Συνεργασία 

«ΕΔΑΣ» απευθύνει σε όλους τους 

συναδέλφους μηχανικούς, θερμό 

αγωνιστικό χαιρετισμό, καλώντας 

τους να συμμετέχουν μαζικά στην 

ψηφοφορία για την  ανάδειξη του 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ένωσης Μηχανικών. 

Οι μηχανικοί, οι ναυτεργάτες 

έχουν ισχυρούς δεσμούς με την ζωή 

και την δράση της ΠΕΜΕΝ,  μέσα από 

σκληρούς ταξικούς αγώνες για την 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους 

ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου 

και των εκπροσώπων του στην πολιτι-

κή ζωή και το συνδικαλιστικό κίνημα.  

Οι εφοπλιστές και οι πολιτικοί τους 

εκπρόσωποι γνωρίζουν πολύ καλά ότι 

αποτελούν εμπόδιο στα αντεργατικά 

τους μέτρα, η δράση της ΠΕΜΕΝ, των 

δυνάμεων του ΠΑΜΕ και η πολύτιμη 

αλληλεγγύη τους στους αγώνες των 

ναυτεργατών, στις 63 απεργίες από το 

2009, από τις οποίες οι 37 σε καθε-
στώς πολιτικής  επιστράτευσης. 

Η μάχη των αρχαιρεσιών της       

ΠΕΜΕΝ είναι σκληρή αναμέτρηση  

απέναντι στα ιδεολογήματα της             

αστικής προπαγάνδας «μακριά από τα 

σωματεία», «ο καθένας από μόνος 

του», «τίποτα δεν γίνεται, τίποτα  δεν  

αλλάζει». 

Το κρίσιμο και πραγματικό ερώ-

τημα για κάθε Μηχανικό, για κάθε 

ναυτεργάτη, συνολικά για τους ερ-

γαζόμενους είναι:  

Μοιρολατρία – υποταγή, πειθήνιο 

όργανο στις ορέξεις του κεφαλαίου ή 

οργάνωση – συσπείρωση δυνάμεων 

μέσα από την Ένωση των Μηχανικών 

και τις άλλες ενώσεις των εργαζομέ-

νων για την υπεράσπιση και προώθη-

ση των  συμφερόντων  μας ;  

Εμείς απαντάμε:  

Ενώσεις εργαζομένων που θα  

είναι σχολεία κοινωνικής χειραφέτησης 

για τους σκοπούς και τους στόχους 

που θα υπηρετούν τις σύγχρονες ανά-

γκες της εργατικής – λαϊκής  οικογένει-

ας ενάντια στην πολιτική του κεφαλαί-

ου και των εκπροσώπων του.   

Η μαζική συμμετοχή των μηχανι-

κών στις αρχαιρεσίες της ΠΕΜΕΝ συμ-

βάλλει καθοριστικά στην ισχυροποίηση 

του σωματείου, στην  ενίσχυση του 

ταξικού πόλου στο εργατικό κίνημα, 

του ΠΑΜΕ, ανεβάζει την αποτελεσμα-

τικότητα της πάλης του απέναντι στους 

εφοπλιστές, τις κυβερνήσεις, τα κόμ-

ματα του κεφαλαίου, της Ε.Ε και τις 

υποταγμένες συνδικαλιστικές παρατά-

ξεις της ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και της Αυτόνο-

μης Παρέμβασης, που διατηρούν την 

πλειοψηφία σε ΓΣΕΕ,  ΑΔΕΔΥ.  

Αντίστοιχα στην ΠΝΟ, αυτές οι δυ-

νάμεις αντιστρατεύονται την συνδικαλι-

στική οργάνωση στην ανάπτυξη αγώ-

νων ενάντια στην εφοπλιστική ασυδο-

σία, δεν θέλουν καμία αλλαγή στο αντι-

δημοκρατικό καταστατικό της, να ενι-

σχύεται η άνιση αμοιβή για ίση εργασί-

α, η «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, 

να συναλλάσσονται με το εφοπλιστικό 

κεφάλαιο, υπονομεύοντας το σύνολο 

των δικαιωμάτων των ναυτεργατών. 

Ο δρόμος του αγώνα, της ταξικής 

πάλης είναι μονόδρομος και πρέπει να 

γίνει υπόθεση όλων μας, για να αντιμε-

τωπίσουμε την αντιλαϊκή επίθεση. Σχε-

διάζουμε, οργανώνουμε – συσπειρώ-

νουμε  δυνάμεις, παρεμβαίνουμε με 

πολύμορφη δράση για την ανεργία – 

κοινωνική ασφάλιση – ΣΣΕ – λαϊκό 

εισόδημα. 

Στην ενότητα η δύναμη  

στον Αγώνα η νίκη  

 

 

Σ υνάδελφοι, Ναύτες, Λοστρόμοι, Μαραγκοί, Τζόβενα 
και όσους άλλους καλύπτει το καταστατικό της ένωσής μας.  

 

Οι αρχαιρεσίες του σωματείου μας διεξάγονται σε περίοδο έντασης της 
επίθεσης της αντιλαϊκής πολιτικής του κεφαλαίου, των εκπροσώπων του, 
στις κατευθύνσεις ΕΕ και ΔΝΤ, με πρόσθετα αντεργατικά μέτρα σε εργασι-
ακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματά μας.  

Με μεθόδους βίας και τρομοκρατίας οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου, 
στέλνουν στο εδώλιο εκατοντάδες ναυτεργάτες, εργαζόμενους επειδή  υπε-
ρασπίστηκαν τα δικαιώματα τους, όπως τους 48 ναυτεργάτες του Ε/Γ-Ο/Γ 
«SURERFERRY II», για την απεργία στις 20-2-2013 που είχε αποφασιστεί 
από ΓΣΕΕ – ΠΝΟ. 

Εφοπλιστές – κυβέρνηση επιδιώκουν την εφαρμογή ατομικών συμβάσε-
ων με κατάργηση των ΣΣΕ, μειώσεις των οργανικών συνθέσεων των πλοί-
ων, ενώ δύο φορές ο υπουργός ναυτιλίας ανέφερε προκλητικά σε συναντή-
σεις με την Εκ. Επ. της ΠΝΟ, «θα σας συμφέρει να το κλείσουμε το ΝΑΤ»!  

Σε αυτή την κατεύθυνση και το Π.Δ 141/2014 με την λειτουργία ιδιωτι-
κών σχολών ΝΕΚΕ (Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφω-
σης), που θα εκδίδουν ισότιμα διπλώματα και πιστοποιητικά στην ημεδαπή 
και την αλλοδαπή, για την επέκταση της «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας 
σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, το τσάκισμα της κοινωνικοασφαλιστικής 
προστασίας, δυναμιτίζοντας την ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια των πλοίων. 

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες και παρά τις βρώμικες μεθόδους του προε-
δρείου της ΠΕΝΕΝ, των δυνάμεων της ΑΠ/ΣΥΡΙΖΑ, που χωρίς να λογαριά-
σουν τη μακροχρόνια ανεργία και την απλήρωτη εργασία που μαστίζουν 
τον κλάδο δεν δίστασαν επιλεκτικά να διαγράψουν υποψήφιους του Αγωνι-
στικού Συνδυασμού για οφειλές συνδρομών, ο «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑ-
ΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ» των δυνάμεων της ΝΣΚ, του ΠΑΜΕ, στηρίζει 12 μεμονω-
μένους υποψήφιους για την εκλογή νέας διοίκησης και αντιπροσώπων. 

Είναι κι αυτό μια απόδειξη ότι οι δυνάμεις που συμμετέχουν στον συν-
δυασμό με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «ΤΑΞΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΥ-

ΤΩΝ» στην πραγματικότητα είναι δυνάμεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού 
συνδικαλισμού. Θέλουν να μετατρέψουν το σωματείο σε ένα κλειστό κλάμπ 
συντεχνίας, που θα συνεχίσει να συναλλάσσεται χωρίς κανένα  εμπόδιο με 
τους εφοπλιστές, την κυβέρνηση σε βάρος των ναυτών, των ναυτεργατών, 
της εργατικής τάξης.   

Αυτοί είναι οι «δημοκράτες», οι «αριστεροί», τα πρωτοπαλίκαρα 
του ΣΥΡΙΖΑ.                   (Συνέχεια στη σελίδα 2) 

 

 

 

 

 

Π ραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Δεκέμβρη το 
Τακτικό Συμβούλιο της ΠΝΟ και το 29ο 

Έκτακτο Παν-Ναυτικό Συνέδριο για την τροποποίη-
ση του καταστατικού της, με τους  κυβερνητικούς – 
εργοδοτικούς συνδικαλιστές να προτάσσουν τα 
συμφέροντα των εφοπλιστών απορρίπτοντας τις 
προτάσεις των ταξικών δυνάμεων. Απόφαση που 
είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με την θέληση των 
ναυτεργατών και την ανάγκη ανασύνταξης του εργα-

τικού κινήματος. 

Με βάση τους ψηφίσαντες στα ναυτεργατικά 
σωματεία το σώμα των αντιπροσώπων έπρεπε να 
ήταν 103, με βάση τον περιορισμό του 1/10 που 
προβλέπει το καταστατικό της ΠΝΟ, ήταν 67, απο-
κλείοντας 36 αντιπροσώπους. 

Σε 7 ναυτεργατικά σωματεία δεν εφαρμόζεται η 
απλή αναλογική στο καταστατικό τους, έχουν απο-
κλειστεί από το ΕΚΠ, γιατί δεν εφαρμόζουν ούτε 
ακόμη και αυτά τα ελάχιστα που περιλαμβάνει ο 
ν.1264/1982 για τα σωματεία, ακολουθώντας τον  
ν.330/1976 και Βασιλικά Διατάγματα κ.ά. που ισχύ-
ουν για τους ναυτεργάτες κατ’ απαίτηση των εφοπλι-
στών. 

Παραδίδουν ανοργάνωτους τους ναυτεργάτες 
βορά στα σχέδια του εφοπλιστικού κεφαλαίου και 
των πολιτικών εκπροσώπων του. 

 

Από τις ταξικές δυνάμεις καταγγέλθηκε η δι-
γλωσσία, ο φαρισαϊσμός και ο υπονομευτικός ρόλος 
του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού, 
που παίζουν στο ναυτεργατικό κίνημα. Ακόμα και 
όταν παίρνουν αποφάσεις κάτω από την πίεση των 
ταξικών δυνάμεων και των ναυτεργατών, στην πράξη 

τις υπονομεύουν.  

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμε-
νους να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να 
απομονώσουν τις δυνάμεις του συμβιβασμού, 
της υποταγής, στα συμφέροντα του κεφαλαίου. 

Να απορρίψουν τους εκβιασμούς και την 
τρομοκρατία των δυνάμεων του ευρωμονόδρο-
μου, που υπερασπίζονται την ανταγωνιστικότη-
τα, ή την υγιή επιχειρηματικότητα, με διαφορετι-
κό περιτύλιγμα περιέχουν το ίδιο δηλητήριο, για 
την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους. 

Είναι επιτακτική ανάγκη η αλλαγή του συσχε-
τισμού δύναμης, με την ενίσχυση των ταξικών 
δυνάμεων, για να γίνει πιο αποτελεσματική η 
δράση μας προς όφελος της εργατικής τάξης. 

Οι διοικήσεις των Ενώσεων 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

(Περισσότερα στη σελίδα 2) 

  

 

 

 

Ο  προϋπολογισμός του ΝΑΤ - 
ΚΕΑΝ για το 2015, εντάσσε-

ται στις κατευθύνσεις κυβέρνησης – 
Ε.Ε – ΔΝΤ, προσαρμόζεται στον αντι-
λαϊκό κρατικό προϋπολογισμό του 
2015, στις νέες ανατροπές σε εργασι-
ακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώ-
ματα των ναυτεργατών, των εργαζο-
μένων, για την ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας και κερδοφορίας του κε-
φαλαίου. 

Καταγγέλλουμε τον προϋπολογι-
σμό του ΝΑΤ για το 2015 με τα χαλ-
κευμένα στοιχεία, χωρίς να έχει γίνει 
Ισολογισμός από το 2003, με τους 
προηγούμενους Ισολογισμούς να 
έχουν γίνει κατά συμψηφισμό, ενώ 
χαρακτηριστική είναι η αναφορά που 
γίνεται «ότι μετά την λήξη του        Γ’ 
Τριμήνου του 2015, θα γίνει επα-
νεκτίμηση των στοιχείων και 
ανάλογα με την πορεία εξέλιξης 
του Προϋπολογισμού το οργανικό 
έ λλε ιμμα θα διαμορφωθεί              

αναλόγως» .  

Στα έσοδα υπολογίζουν 
156.000.000 ευρώ που θα προέλθουν 
από τη μείωση των  κύριων συντάξε-
ων και 15.000.000 ευρώ έσοδα στο 
Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης 
Ναυτεργατών (ΚΕΑΝ) από τη μείωση 
των επικουρικών  συντάξεων. 

Επίσης προβλέπουν για το 2015 
έσοδα 60.127.403 ευρώ από εισφο-
ρές σε 2.476 πλοία, ενώ για το 2014 
προϋπολόγιζαν από λιγότερα πλοία 
2.438 έσοδα 63.004.000 ευρώ, χωρίς 
να γίνεται καμία αναφορά τι πραγματι-
κά ποσά εισπράχτηκαν από τις         
εισφορές.  

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

Mε καθ’ υπολογισμό  
προβλέπουν για το 2015: 

ΕΣΟΔΑ ΝΑΤ:         240.911.785 € 

ΕΞΟΔΑ ΝΑΤ:      1.217.467.300 € 

Συνολικό Οργανικό 
Έλλειμμα:             976.555.515 € 

Ε ντείνεται  η επίθεση του  κεφαλαίου, 
της Ε.Ε και των εκπροσώπων τους, 

σε βάρος του συνόλου των δικαιωμάτων 
των ναυτεργατών, των εργαζομένων, ενώ 
ταυτόχρονα κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ       
και η αξιωματική αντιπολίτευση του       
ΣΥΡΙΖΑ, οδηγούν τον λαό σε νέο αποπρο-
σανατολισμό με το δίλλημα της εκλογής 
προέδρου δημοκρατίας ή εκλογές, με 
την κυβέρνηση να προβάλλει κινδύνους 
πολιτικής αποσταθεροποίησης και τον      
ΣΥΡΙΖΑ να μ ιλάε ι  γ ια  αν ικανότητα          
δ ιαπραγμάτευσης.  

Οι εργαζόμενοι πρέ-
πει να έχουν ξεκάθαρο 
ότι αυτή η αντιπαράθεση, 
τα παζάρια και οι 
«κοκορομαχίες», έχουν 
κοινή συνισταμένη, την 
πτώση της τιμής της 
εργατικής     δύναμης, 
για την εν ίσ χυσ η  της              
α νταγ ω ν ισ τ ι κό τη τα ς  
κα ι  κ ερδοφορ ία ς       
τ ου  κ εφαλα ίου .  

Κυβέρνηση και αξιω-
ματική αντιπολίτευση, 
κρύβουν ότι τα μνημό-
νια και τα αντιλαϊκά μέ-
τρα διαρκείας ταυτίζονται 
με την πολιτική της ΕΕ, των μονοπωλίων, 
γ ια  την στήρ ιξη  της καπιταλ ιστ ικής         
ανάπτυξης.   

Αυτή       η πολιτική δημιουργεί τις οικονομι-
κές κρίσεις, την όξυνση των ιμπεριαλιστικών 
ανταγωνισμών, τους πολέμους, με την 
χώρα μας να βρίσκεται στο επίκεντρο αυ-
τών των ανταγωνισμών μεταξύ ΗΠΑ, Ε.Ε, 
ΝΑΤΟ, Ρωσίας, σε μια φλεγόμενη περιοχή 
για τον έλεγχο των χωρών, την καταλή-
στευση των ενεργειακών και φυσικών     
πόρων, με θύματα  τους  λαούς. 

Κεφάλαιο - κυβέρνηση θέλουν να 
επιβάλλουν «σιγή νεκροταφείου» στο 
εργατικό κίνημα, να χτυπήσουν το δικαίωμα 
στην απεργία και τις συνδικαλιστικές ελευ-
θερίες, για να εφαρμόζουν την αντεργατική 
πολιτική χωρίς να συναντούν καμία λαϊκή 
αντίσταση. 

Οι αγώνες είναι μπροστά μας ενά-
ντια στην βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική 
του  κεφαλαίου. Στις 26/2/2015 την ημέ-
ρα  εκδίκασης για τους ναυτεργάτες του 
«SUPERFERRY ΙΙ» να μας βρουν μπρο-
στά τους, να τους απαντήσουμε ότι: 
«Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη και 

όχι τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη». 

 Προετοιμάζονται νέα μέτωπα σε     
βάρος  των  εργασιακών, ασφαλιστικών και 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, δεν τους 
αρκεί το μέχρι τώρα τσάκισμα των εργασια-
κών σχέσεων, η λεηλασία του λαϊκού    
εισοδήματος. 

Ο κρατικός προϋπολογισμός που 
ψηφίστηκε για το 2015, επιδεινώνει  
ακόμη περισσότερο την κατάσταση της 
εργατικής - λαϊκής οικογένειας, ταυτόχρο-
να πρόσθετα προνόμια για τις επιχειρή-
σεις με νέες μειώσεις των εσόδων από 

τη φορολογία κατά 100 εκ. ευρώ (-2,4%). 

Στο στόχαστρο των δυνάμεων του κεφα-
λαίου, η κατάργηση των ΣΣΕ, η επέκταση 
των ατομ ικών συμβάσεων,  με ίωση          
του κατώτερου μισθού, διεύρυνση των       
δουλεμπορικών  γραφείων  ενοικίασης  
εργαζομένων χωρίς συγκροτημένα         

δικαιώματα, ομαδικές απολύσεις, μείωση 
των εργοδοτικών εισφορών, υπονόμευση 
της  πρωτοβάθμιας  και  νοσοκομειακής  
περίθαλψης  στην  εξυπηρέτηση επιχειρη-
ματικών συμφερόντων, νέες αντιδραστικές  
αλλαγές στο ασφαλιστικό με μείωση     
κύριων και επικουρικών συντάξεων με   
παράλληλη αύξηση των ορίων ηλικίας    
συνταξιοδότησης. 

Από 1 -1 -2015  με  βάση το ν.  

3863/2010, καθορίζεται η βασική σύνταξη 

στα 360 ευρώ και θα αναπροσαρμόζεται 

με βάση  τον συντελε-

στή που θα διαμορφώ-

νεται κατά 50% από τη 

μεταβολή του ΑΕΠ και 

κατά 50% από τη  

μεταβολή του Δείκτη 

Τιμών Καταναλωτή, ενώ 

ο ι  προϋπολογ ισμοί 

των ασφαλ ιστ ικών 

ταμείων θα πρέπει να 

είναι  ισοσκελισμένοι.  

Σε αυτή την κατεύθυν-

ση εντάσσεται η κατ' 

επανάληψη προκλητική 

δήλωση του ΥΝΑ κ. 

Βαρβιτσιώτη σε συνα-

ντήσεις με την Ε.Ε της 

ΠΝΟ, ότι «θα σας 

συμφέρει   να το κλείσουμε το ΝΑΤ», 
καθώς και η υλοποίηση του νομοθετικού 

πλαισίου, γ ια  την λε ιτουργ ία  ιδ ιωτ ι -

κών σχολών ΝΕΚΕ (Ναυτικής      

Επαγγελματικής  Κατάρτισης και 

Επιμόρφωσης), με την  δημοσίευση  του  

Π.Δ  141/2014. 

Αποτελούν πρόκληση οι δηλώσεις του 

ΥΝΑ Βαρβιτσιώτη, 15/12, με αφορμή τις 

κανονιστικές διατάξεις για την εφαρμογή 

του Π.Δ 141 ότι: «μετά από την αναβάθμι-

ση των ΑΕΝ σε κτιριακές υποδομές και 

εξοπλισμό, προχωράμε τώρα σε όλα τα 

απαραίτητα βήματα, προκειμένου ο 

Έλληνας ναυτικός να έχει την καλύτερη 

δυνατή εκπαίδευση, δημόσια και         

ιδιωτική». 
(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

 

Σ υνάδελφοι, οι αρχαιρεσίες διε-
ξάγονται σε περίοδο έντασης 

της αντιλαϊκής πολιτικής του κεφαλαίου 
και των εκπροσώπων του, στις κατευ-
θύνσεις της ΕΕ, του ΔΝΤ, σε βάρος του 
συνόλου των δικαιωμάτων των ναυτερ-
γατών, των εργαζομένων. 

Ανοίγουν νέα μέτωπα σε βάρος των 
εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικα-
λιστικών δικαιωμάτων, δεν τους αρκεί η 
μέχρι τώρα λεηλασία του λαϊκού εισοδή-
ματος, η φορολογία, το τσάκισμα των 
εργασιακών σχέσεων. Με μεθόδους βίας 
και καταστολής οδηγούν στο εδώλιο 
εκατοντάδες ναυτεργάτες, εργαζόμενους, 
επειδή υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα 
τους. 
Δεν υπάρχει περιθώριο για αναμονή!  

Η επίθεση του κεφαλαίου και των 
εκπροσώπων του πρέπει να αναχαιτι-
στεί τώρα! Ούτε η ηττοπάθεια, ούτε η 
αναμονή, ούτε οι αυταπάτες για κυβερ-
νητικές εναλλαγές, προσφέρουν λύ-
τρωση ή άμεση ανακούφιση. Υπάρχουν 
όλες οι προϋποθέσεις να ζήσουμε μια 
ζωή με δικαιώματα, με βάση τις σύγχρο-
νες λαϊκές ανάγκες. 

Η ανατροπή του σημερινού συσχετι-
σμού δύναμης υπέρ των ταξικών δυνά-
μεων, που συγκροτούν το ΠΑΜΕ αποτε-
λεί βασική προϋπόθεση για να απο-
κρούσουμε αυτή την επίθεση και να 
περάσει το ναυτεργατικό, εργατικό κίνη-
μα στην αντεπίθεση. 

Προϋπόθεση για να μπορέσουμε να 
δυναμώσουμε την πάλη μας, να συμβά-
λουμε στην ανασύνταξη του κινήματος, 
να αλλάξουμε τους σημερινούς αρνητι-
κούς συσχετισμούς στο ναυτεργατικό και 
το εργατικό κίνημα, είναι και η δική σου 
προσωπική συμμετοχή. 

Η δύναμη του σωματείου μας ο 
«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», είναι ο αταλάντευτος 
αγωνιστικός προσανατολισμός,       
για τα συμφέροντα του κλάδου, της 

εργατικής τάξης. Πολύτιμο όπλο είναι η 
αλληλεγγύη των δυνάμεων του ταξικού 
εργατικού κινήματος του ΠΑΜΕ και της 
Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπον-
δίας (ΠΣΟ). Αυτό το έχει αποδείξει η ίδια 
η ζωή μέσα από τους πολύμορφους            
και απεργιακούς αγώνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί. 

Η μαζική συμμετοχή των ναυτε -
ργατών στ ις αρχαιρεσίες  του 
«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» συμβάλλει καθοριστικά 
στην ισχυροποίηση του σωματείου, στην 
ενίσχυση του ταξικού πόλου στο εργατι-
κό κίνημα, του ΠΑΜΕ, ανεβάζει την απο-
τελεσματικότητα της πάλης του απέναντι 
στους εφοπλιστές, τις κυβερνήσεις, τα 
κόμματα του κεφαλαίου και τις υποταγ-
μένες συνδικαλιστικές παρατάξεις 
της ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και της Αυτόνο-
μης  Παρέμβασης. 

Η μάχη των αρχαιρεσιών του σω-
ματείου είναι σκληρή, γιατί ανεξάρτητα 
από τη μορφή - το σχήμα με το οποίο 
παρεμβαίνει κάθε φορά ο ταξικός αντί-
παλος οι εφοπλιστές, οι δυνάμεις του 
ρεφορμισμού και του οπορτουνισμού, ο 
υπονομευτικός ρόλος τους είναι άκρως 
επικίνδυνος για τα συμφέροντα των 
ναυτεργατών και της εργατικής τάξης, με 
άπειρα παραδείγματα χειραγώγησης και 
παροπλισμού συνδικάτων με ολέθριες 
συνέπειες για τους εργαζόμενους. 

Το σωματείο μας ο «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» 
θα συνεχίσει να παλεύει μέσα από τις 
γραμμές του ταξικού εργατικού κινήματος 
για ριζικές αλλαγές, για την κατάργηση 
της εκμετάλλευσης του ναυτεργάτη από 
τον εφοπλιστή, την κατάργηση της εκμε-
τάλλευσης της εργατικής τάξης από τους 
καπιταλιστές, για να περάσει ο παραγό-
μενος πλούτος στα χέρια των παραγω-
γών των εργαζομένων και να αξιοποιηθεί 
για τη λαϊκή ευημερία. 

(Το διεκδικητικό πλαίσιο               
στη σελίδα 3) 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ  

Η τοποθέτηση των ταξικών σωματείων, 
των δυνάμεων της ΝΣΚ, του ΠΑΜΕ,  

στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΝΟ 16/12. 



 
Σελίδα 2 Δεκέμβρης 2014 

(Συνέχεια από τη σελ. 1) 

Ο ι υπονομευτικές μεθοδεύσεις 
τους οδηγούν στην απομαζι-

κοποίηση του σωματείου, αποτελώ-
ντας «βούτυρο στο ψωμί» των εφο-
πλιστών, της κυβέρνησης, για να 
προωθήσουν την κατάργηση των 
ΣΣΕ, τη διάλυση της κοινωνικοασφα-
λιστικής προστασίας, για να σπρώ-
ξουν τους άνεργους ναύτες να δου-
λεύουν ανασφάλιστοι για ένα ξεροκό-
ματο, σε αγαστή συνεργασία με τους 
εφοπλιστές και το ΥΝΑ.                                

Να θυμηθούν οι παλαιότεροι και           
να μάθουν οι νεώτεροι  ορισμένα 

από τα «έργα και τις ημέρες τους»:  

 Με την επαίσχυντη συμφωνία τους, 

στην εγκριτική πράξη του Σουμάκη 
(ΠΑΣΟΚ) τον Ιούλη του 1997 και με 
τις διαδοχικές τροποποιήσεις του 
όρου 8 των εγκριτικών πράξεων 
νηολόγησης, δεν έμεινε κανένας 
ναύτης στα  ποντοπόρα  πλοία!  

 Στη συνάντηση με τον υπουργό 

ναυτιλίας στις 19-2-2014, ο Νταλακο-
γιώργος ζήτησε «τροποποίηση (και 
ΟΧΙ  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ) του όρου 8 των 
εγκριτικών πράξεων νηολόγησης 
του ν. 2687/1953, να βάλουμε (είπε) 
2-3, 5 ανθρώπους σε κάθε πλοίο», 

δηλ. πρότεινε λιγότερους και από ότι 
προβλέπει η τελευταία εγκριτική πρά-
ξη του 2006, που καθορίζει 4 - 6 ναυ-
τικούς  ανάλογα με την χωρητικότητα 
του πλοίου!  

 Στο όνομα του «μικρότερου κακού» 

συμφώνησε να έρθουν κρουαζιερό-
πλοια με ξένες σημαίες αρκεί «το 
15% του πληρώματος να είναι 
έλληνες» δεχόμενος το 85% να εργά-
ζεται υπό καθεστώς της «μαύρης 
ανασφάλιστης» εργασίας, ενώ μετά 
κλαψούριζε στα κανάλια ότι η τότε 
υπουργός ναυτιλίας Κατσέλη τους 
κορόιδεψε!  

  «Κατηγορούν» τον υπουργό Ναυτι-

λίας ότι υπερασπίστηκε την άρση του 
καμποτάζ στην κρουαζιέρα και στην 
Ακτοπλοΐα. Αλλά όσο καλοί κι αν είναι 

στη διγλωσσία δεν μπορούν να κρύ-
ψουν ότι ό ΣΥΡΙΖΑ είναι συνένοχος 
για όσα βιώνουν ναυτεργάτες και νη-
σιώτες, γιατί έχει βάλει φαρδιά πλατιά 
την υπογραφή του στη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ από την οποία πηγάζουν 
όλες οι αντεργατικές νομοθετικές ρυθ-
μίσεις και ο ευρωπαϊκός κανονισμός 
3577/92 της άρσης του καμποτάζ 
στην ακτοπλοΐα και την κρουαζιέρα.  

 Στον απεργιακό αγώνα των ναυτερ-
γατών (31 Μάρτη – 2 Απρίλη 2014) 
ενώ αρχικά πρότεινε νέα 24ωρη   
απεργία στη συνεδρίαση της ΠΝΟ, 
μετά συντάχθηκε με τη γραμμή Χαλά, 
να κλείσει την απεργία!  

 Διαδίδουν στους άνεργους ναύτες, 

ότι θα εφαρμοστούν οι ατομικές συμ-
βάσεις εργασίας και «θα ανοίξουν οι 

δουλειές»…  Γι’ αυτό και δεν έβγαλαν 
«κιχ» όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Τσακαλώτος έλεγε στο ρ/σ του 
«ΣΚΑΪ» ότι θεωρεί προκλητικό «ένας 
μάγειρας σε πλοίο να αμείβεται με 
3.500 €, ενώ ένας ερευνητής σε 
Πανεπιστήμιο παίρνει 2.100 €»...!  

 Ρίχνουν λάσπη στην «Επιτροπή 

Ανέργων Ναυτεργατών» με σκοπό να 
χτυπήσουν το κίνημα των ανέργων, 
που απέναντι στην πολιτική της πεί-
νας και της εξαθλίωσης αντιπαραθέ-
τουν τον οργανωμένο αγώνα.  

 Μ ε  τ η  φ ρ α σ ε ο λ ο γ ί α  π ε ρ ί  

«κομματικού συνδικαλισμού», προ-
σπαθούν να δυσφημίσουν και να χτυ-
πήσουν τον ταξικό προσανατολισμό 
του κινήματος. Κάνουν τα πάντα για 
να προωθήσουν και να διαμορφώ-
σουν μηχανισμούς ελέγχου με στόχο 
να στήσουν το νέο εργοδοτικό κυβερ-
νητικό συνδικαλισμό που θα παλεύει 
για να έρθει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Όπως έκαναν η ΠΑΣΚΕ και η 
ΔΑΚΕ εναλλάξ και από κοινού όταν 
στην κυβέρνηση βρίσκονταν η ΝΔ και 
το ΠΑΣΟΚ. 

 Δεν δίστασαν να βγάλουν δελτίο 
τύπου στις 13-10-2014, αναφέροντας 
προκλητικά την αντίθεση τους στο 
Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των δυνά-
μεων του ΠΑΜΕ, την 1η Νοέμβρη 
στο Σύνταγμα, για τα οξυμμένα προ-
βλήματα της Ανεργίας, των ΣΣΕ, της 
Κοινωνικής Ασφάλισης, του εισοδή-
ματος ενώ επιχείρησαν να εγκλωβί-
σουν όσους συμφώνησαν για συμμε-
τοχή στο συλλαλητήριο σε μια τυφλή 
άγονη αντιπαράθεση σε βάρος των 
ναυτεργατών, των εργαζομένων. 

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΝΑΥΤΩΝ, μαζί με τις δυνάμεις της 
ΝΣΚ και του ΠΑΜΕ, συνεχίζουμε 
αταλάντευτα στο δρόμο του ταξικού 
αγώνα ενάντια στην πολιτική της  
ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας 
του κεφαλαίου, κόντρα στις δυνάμεις 
του εργοδοτικού – κυβερνητικού συν-
δικαλισμού, υπερασπιζόμαστε τα 
δικαιώματα και τις ανάγκες της εργα-
τικής λαϊκής  οικογένειας.  

 Με συναδελφικούς                                  
αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

 ΑΓΩΝΙΣΤ ΙΚΟΣ                       
ΣΥ ΝΔΥ ΑΣΜ ΟΣ Ν ΑΥΤ ΩΝ  

 Ολόκληρη η Προγραμματική Διακή-

ρυξη του Αγωνιστικού Συνδυασμού 
Ναυτών κυκλοφορεί σε ειδικό έντυπο, 
όπου περιέχεται και το διεκδικητικό 
πλαίσιο, που σε γενικές γραμμές ταυ-
τίζεται με αυτό των ταξικών σωματεί-
ων, της ΝΣΚ και του ΠΑΜΕ. 

 Περάστε από τα γραφεία του 

Αγωνιστικού Συνδυασμού Ναυ-
τών (Κολοκοτρώνη 99), ή επικοινω-
νήστε στο τηλ. 210 4117578 με τον 
επικεφαλής Μανώλη Χριστοφόρου. 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ                                            
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ                           

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

Ιδιοκτησία του Συλλόγου                
Ναυτεργατική                                   

Συνδικαλιστική Κίνηση 

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ                          
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Εκδότης - Υπεύθυνος               
σύμφωνα με το νόμο:         

ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ            
Κολοκοτρώνη 99,                   

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35              
Τηλ: 210 - 41 17 578            
Φαξ: 210 - 41 37 271 

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:                    
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ                
Μπουμπουλίνας 19,                      

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35                   
Τηλ.: 210 - 41 70 479 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ                            
Εσωτερικού: Ευρώ 15                  
Εξωτερικού: Ευρώ 50 

Η ύλη του παρόντος  

φύλλου έκλεισε στις  
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 Ένας νεκρός και 26 αγνοούμενοι από βύθι-

ση του αλιευτικού «Bandhan», που εμβολί-
στηκε από φορτηγό πλοίο περίπου 34 μίλια 
από τις ακτές του Μπαγκλαντές, την 28/10. 

 Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι το 

αποτέλεσμα της πτώσης από μεγάλο ύψος 
σωσίβιας λέμβου κατά την εκτέλεση εργα-
σιών συντήρησης, 2/11, στο κρουαζιερόπλοι-
ο «Coral Princess». 

 24 πτώματα ανασύρθηκαν από τα νερά του 

Βοσπόρου μετά τη βύθιση, 3/11, πλοιαρίου 
που μετέφερε περίπου 50 μετανάστες αφγα-
νικής καταγωγής με προορισμό την Κωστά-
ντζα της Ρουμανίας. 

 Ένας ακόμα νεκρός και δύο σοβαρά τραυ-

ματισμένοι κατά την καθαίρεση σωσίβιας 
λέμβου στο με σημαία Χόνγκ Κόνγκ Δ/
Ξπλοιο «MTM Westport», 11 ναυτικά μίλια 
νοτιοανατολικά του Helgoland στη Γερμανία, 
την 23/11. 

  27 νεκροί, 26 αγνοούμενοι και 7 διασωθέ-

ντες, είναι ο απολογισμός από την βύθιση 
36χρονου νοτιοκορεατικού αλιευτικού 
«Oryong-501» στην Θάλασσα Μπέρινγκ, στα 
ανοικτά των ακτών της Ρωσίας στην Άπω 
Ανατολή, την 1/12. 

 Ένας ναυτεργάτης σκοτώθηκε σε επίθεση 

πειρατών που έγινε 8/12 σε Βιετναμέζικο Δ/
Ξπλοιο στη ΝΑ Ασία. Αυτή είναι η δέκατη 
επίθεση πειρατών στην περιοχή για το 2014 
ενώ ο θάνατος είναι ο πρώτος μετά από δύο 
χρόνια, κάτι που σηματοδοτεί την έξαρση του 
θαλάσσιου εγκλήματος στις περιοχές αυτές. 

 17 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, 5/12, 

κατά τη διάρκεια απόπειρας διάπλου της 
Μεσογείου από τη Λιβύη προς την Ιταλία με 
φουσκωτή λέμβο και ο θάνατος προήλθε 
από αφυδάτωση και υποθερμία. 

 129 άνθρωποι πνίγηκαν σε ναυάγιο, 11/12, 

στη λίμνη Τανγκανίκα της ΛΔ Κονγκό, κατά 
την επιστροφή τους από την Τανζανία, όπου 
μητέρες είχαν μεταβεί με τα παιδιά τους για 
εμβολιασμό. 

 13 νεκροί, 13 αγνοούμενοι και 14 διασωθέ-

ντες ψαράδες, από σύγκρουση του Α/Κ πλοι-
αρίου «Badr» με conteinership σημαίας Πα-
ναμά, 14/12, στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ 
ένα ακόμη Φ/Γ πλοίο θεωρείται ύποπτο για 
συμμετοχή στη σύγκρουση. 

 

 

 

Η  Β’ Τακτική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ 
που πραγματοποιήθηκε στ ις           

3 Δεκέμβρη 2014, στέλνει αγωνιστικό        
χαιρετισμό στους συναγωνιστές του Εργα-
τικού Συνδέσμου «Άτλας» στο Σύδνεϋ της 
Αυστραλίας, για τα 75 χρόνια   δράσης του. 

Οι Μηχανικοί, οι ναυτεργάτες, το εργατι-
κό κίνημα, έχουν ιστορικούς και αγωνιστι-

κούς δεσμούς με τον 
Εργατικό Σύνδεσμο 
«Άτλας»,  έχουν σφυ-
ρηλατηθεί με την αλ-
ληλεγγύη και την πο-
λύχρονη δράση του, 
σε καθεστώς διώξε-
ων που έχει γνωρίσει 
ο ελληνικός λαός από 
τις κυβερνήσεις και 
τους εκπροσώπους 
του κεφαλαίου, που 

χρησιμοποιούν την εργατική δύναμη ως 
εμπόρευμα, θύματα και εσείς του κεφαλαιο-
κρατικού τρόπου παραγωγής. 

Βρεθήκατε στην  μετανάστευση ως 
φτηνό εμπόρευμα στις φάμπρικες των καπι-
ταλιστών. Ο «Άτλας» δεν ξέχασε την ταξική 
του καταγωγή και την ταξική διεθνιστική του 
δράση ενάντ ια στο κεφάλα ιο  κα ι 
τους ιμπερ ιαλ ιστές .  

Η συμβολή του στο εργατικό κίνημα 
της Αυστραλίας είναι σημαντική ιδιαίτερα 
στην Ένωση Εργατών Θαλάσσιων Μετα-
φορών Αυστραλίας (MUA) και θα θέλαμε 
να σας στείλουμε ταξικούς αγωνιστι-
κούς  χαιρετισμούς. 

Οι αγώνες του εργατικού κινήματος  
είναι μπροστά μας. 

Με συντροφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς.  

 

 

 

40  χρόνια συμπληρώθηκαν από 
την έκδοση του πρώτου φύλ-

λου της «Ν», τον Δεκέμβρη του 1974, 
από τη ΝΣΚ. 

Στις τέσσερες δεκαετίες αδιάλειπτης 
έκδοσής της η «Ν» στήριξε αταλάντευτα 
τον δίκαιο αγώνα των ναυτεργατών για 
ανθρώπινες συνθήκες ζωής και αμοι-
βής της δουλειάς στα καράβια και στη 
στεριά. 

Συνεχίζοντας στην ίδια ταξική γραμ-
μή η ΝΣΚ, για να μαθαίνουν οι νέοι και 
να θυμούνται οι παλιοί, προχωρεί στην 
ψηφιοποίηση του αρχείου της «Ν» και 
του «Ελεύθερου Ναυτεργάτη», που       
εκδιδόταν από την ΕΑΣΚΕΝ στο εξωτε-
ρικό επί χούντας.  

Για την ψηφιοποίηση του αρχείου 
της «Ν» ο Γιώργος Παπαγεωργίου 
προσφέρει 50 ευρώ.  
 

 

 
 

 

 

 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Κ αμία αναφορά δεν γίνεται στον ν. 3863/2010 και 
στην εφαρμογή του από 1-1-2015, που καθορίζει  

βασική σύνταξη στα 360 ευρώ και θα αναπροσαρμόζεται με 
βάση τον συντελεστή που θα διαμορφώνεται κατά 50% από 
τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενώ οι προϋπολογισμοί των 
ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει να είναι  ισοσκελισμένοι.  

Με νόμους και υπουργικές  αποφάσεις έχουν κατά
-κρεουργήσει μισθούς και συντάξεις, διευρύνεται η 
«μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, αυξάνονται οι στρατιές των 
ανέργων, υπονομεύεται η ιατροφαρμακευτική προστασία, 
με την φοροεπιδρομή και τα χαράτσια έχει λεηλατηθεί το 
πενιχρό εισόδημα της εργατικής – λαϊκής οικογένειας. 

Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που έχει διαμορφω-
θεί με την εφαρμογή του ν. 2687/1953 και τις πάνω από 10 
τροποποιήσεις του όρου 8 των εγκριτικών πράξεων νηολό-
γησης που έχουν γίνει από το 1980, με το πρόσχημα ότι θα 
έρθουν πλοία στην ελληνική σημαία και θα αυξηθούν οι 
θέσεις εργασίας. 

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αυτό που διαμορ-
φώθηκε είναι: 

 Το 1980: ήταν 3942 πλοία με ελληνική σημαία (άνω 
των 100 κ.ο.χ), με 52.518 θέσεις εργασίας για έλληνες 
ναυτεργάτες. 

  Το 2014 (Σεπτέμβρης): είναι 1871 πλοία με ελληνική 
σημαία (άνω των 100 κ.ο.χ), με 16.500 θέσε ις  εργασίας 
γ ια  έλληνες  ναυτεργάτες.   

Επιβεβαιώνεται ότι ούτε πλοία ήρθαν στην ελληνική 
σημαία, ούτε αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας,  αντίθετα 
αποβλήθηκαν χιλιάδες ναυτεργάτες με συγκροτημένα  
δικαιώματα 

Εφοπλιστές – κυβέρνηση επιδιώκουν την εφαρμογή 
ατομικών συμβάσεων, με κατάργηση των ΣΣΕ, μειώσεις 
των οργανικών συνθέσεων των πλοίων, ενώ δύο φορές 
στις 5/8/2014 και στις 16/10/2014, ο υπουργός ναυτι-
λίας κ. Βαρβιτσιώτης ανέφερε προκλητικά σε συναντήσεις 
με την Ε.Ε της ΠΝΟ, «θα σας συμφέρει να το κλείσουμε 
το  ΝΑΤ»! 

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο διατηρεί την πρωτοκαθεδρία 
στην παγκόσμια ναυτιλία, με βάση τα στοιχεία του ναυλομε-
σιτικού οίκου Intermodal μέχρι τον Αύγουστο του 2014 
αποκτήθηκαν 377 πλοία αξίας 12,1 δις δολάρια (100 νέες 

ναυπηγήσεις και 277 δευτερογενή).  

Αντίθετα για τους ναυτεργάτες διογκώνεται η ανεργία, 1 
στους 4 γράφεται  στο ΓΕΝΕ, ενώ με τα πλασματικά στοι-
χεία του, τον Οκτώβρη ήταν 3351.  Λόγω των απαγορευ-
τικών προϋποθέσεων αποκλείονται οι μακροχρόνιοι 
άνεργοι από την επιδότηση «αίσχους» των 293 ευρώ για 
έγγαμους και 235 ευρώ για άγαμους, με αποτέλεσμα να 

παίρνουν επ ιδότηση 324  (9 ,67%) .    

Συνεχίζεται η τραγική κατάσταση στην ιατροφαρμακευτι-
κή προστασία που επιδεινώνεται από την συγχώνευση 
Οίκου Ναύτη – ΓΕΝΕ και την δημιουργία του ενιαίου 
φορέα Οίκος Ναύτη – Ναυτική Εργασία (Ο.Ν.Ν.Ε).  
Η διαμάχη των εμπλεκόμενων φορέων στη χρήση λειτουρ-
γίας του κτηρίου Οίκου Ναύτη (ιδιοκτησίας ΝΑΤ), είναι σε 
βάρος των πραγματικών αναγκών, οργιάζοντας τα τρω-
κτικά της ιδιωτικής υγείας.  

Δεν αξιοποιείται η ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ προς 
όφελος των ασφαλισμένων και των οικογενειών τους, πα-
ραμένει στην εγκατάλειψη το ΝΙΕΝ, ενώ οι ανάγκες επιβά-
λουν την λειτουργία του ως Πανεπιστημιακή κλινική για 
την πρόληψη κα ι  αντ ιμετώπιση των επαγγελματ ι -
κών ασθενειών, σε αντίθεση με τις επ ιδ ιώξε ις  μέσω 
του ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσί-
ας του Δημοσίου)  γ ια την εκποίηση του, το ξεπούλη-
μα, προς όφελος του κεφαλαίου.  

Οι μειώσεις στα έσοδα του ΝΑΤ και των άλλων ταμείων 
Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τα κέρδη των εφοπλιστών, των 
τραπεζιτών, των βιομηχάνων.  

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, 
τους συνταξιούχους, την νεολαία, με καλύτερη οργάνω-
ση – συσπείρωση δυνάμεων σε κάθε χώρο δουλειάς, 
στις γειτονιές, να κλιμακώσουμε τον αγώνα για τα ο-
ξυμμένα προβλήματα της ανεργίας – κοινωνικής ασφά-
λισης – ΣΣΕ – λαϊκού εισοδήματος, ενάντια στην 
πολιτική του κεφαλαίου, της Ε.Ε και των εκπροσώπων 
τους, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εργα-
τικής – λαϊκής  οικογένειας. 

Οι Διοικήσεις των Ενώσεων 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -  ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ 

1. ΑΧΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ 

2. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

3. ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

4. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

5. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

6. ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ 

7. ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

8. ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

10.ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

11.ΤΣΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

12. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ  

ΒΑΛΕ ΣΤΑΥΡΟ  

ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  

ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΟΥΣ  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  

ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ  

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ  

Προσοχή!  
Απαγορεύετα ι   

η σταυροδοσία σε πάνω από  

ENA μεμονωμένο υποψήφιο.  

Διαφορετικά θα βγει άκυρο. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 
 

Μ ε το νομοθετικό πλαίσιο και       
το Π.Δ 141/2014: 

1) Αναγνωρίζονται και είναι ισότιμα 
με τα ελληνικά, τα πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από ιδιωτικές σχολές στην 
αλλοδαπή και την ημεδαπή. 

2) Χωρίς να καθορίζεται κανένας 
έλεγχος,  αναγνωρίζεται θαλάσσια  υπη-
ρεσία σε πλοία  με  ξένη  σημαία  μη  
συμβεβλημένα  με  το  ΝΑΤ  και  προσμε-
τράται  για  την απόκτηση αποδεικτικών  
ναυτικής ικανότητας, εφόσον 
αναγνωριστεί ως συντάξιμη 
στο ΝΑΤ και η εφοπλιστική 
εταιρεία υπόκεινται στο ν. 
27/1975. 

3) Επίσης επιτρέπεται να 
παρέχεται κατάρτιση και επι-
μόρφωση με την χρήση         
συστημάτων εκπαίδευσης εξ' 
αποστάσεως (τηλεκπαίδευση). 

Τα ναυτεργατικά σωματεία 
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, έχουν διατυπώσει 
τη θέση  να υπάρχει μηχανι-
σμός  ελέγχου για  την πιστοποίηση των 
δικαιολογητικών, ε π ι β ά λ λ ε τ α ι  ανα-
μόρφωση του ΚΝΕ (Κεφάλαιο Ναυτικής 
Εκπαίδευσης) και του ΓΕΝΕ, με την πλειο-
ψηφία των οργάνων τους να είναι από 
εκπροσώπους των ναυτεργατικών σωμα-
τείων, να γίνεται έλεγχος των οικονομικών 
με προϋπολογισμούς και ισολογισμούς και 
κατανομή των χρημάτων στις σχολές.  

Μ έσω του ΓΕΝΕ να ελέγχονται οι 
συμβάσεις για την εφαρμογή των ΣΣΕ, να 
συγκεντρώνονται κάθε μήνα τα crew list 
από όλα τα πλοία για έλεγχο τ ω ν  
ο ρ γ α ν ι κ ώ ν  σ υ ν θ έ σ ε ω ν .  Η αλ-
λαγή του τρόπου λειτουργίας του Κ Ν Ε  
κ α ι  τ ο υ  ΓΕΝΕ, το κτύπημα της 
«μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας και 

των δουλεμπορικών κυκλωμάτων είναι                
και πρέπει να είναι ένα από τα βασικά 
μέτωπα  πάλης. 

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο συνεχίζει 
να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην 
παγκόσμια ναυτιλία, το πρώτο 8μηνο 
του 2014 με βάση τα στοιχεία του ναυλο-
μεσιτικού οίκου lntermodal, αποκτήθη-
καν 377 πλοία αξίας 12,1 δις δολάρια 
(100 νέες ναυπηγήσεις και 277 δευτερο-
γενή), ενώ το 2013 αποκτήθηκαν 690 
πλοία (319 νέες ναυπηγήσεις και 371  

δευτερογενή),  αξίας  18,1  δις δολάρια. 
Εφοπλιστές - κυβέρνηση μιλάνε για 

200.000 θέσεις εργασίας στην ναυτιλία, 
για να προωθήσουν τ ις  ατομικές             
συμβάσεις, να μετατρέψουν το σύνολο των 
ναυτεργατών σε όλες τις κατηγορίες       
πλοίων, χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, 
θύματα  τ ων  «δου λεμπ ορ ικών »             
κυκλωμάτ ων .  

Συνεχίζεται η τραγική κατάσταση 
στην ιατροφαρμακευτική προστασία, οι 
προτάσεις που κατέθεσαν οι φορείς του 
Οίκου Ναύτη και ΥΠΕΠΕΔΥ για την λει-
τουργία χρήσης του κτηρίου του Οίκου 
Ναύτη, που είναι περιουσία του ΝΑΤ, δεν 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανά-
γκες, απορρίψαμε και τις δύο προτάσεις, 

απαιτήσαμε την αποκλειστική λειτουργία 
για ιατροφαρμακευτική προστασία και την 
κάλυψη των πραγματικών αναγκών, να 
γίνει με αξιοποίηση της ακίνητη περιου-
σία του ΝΑΤ, να λειτουργήσει ως Πανε-
πιστημιακή κλινική το εγκαταλελειμμένο 
NIEN στα Μελίσσια, για την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση των επαγγελματικών 
ασθενειών. 

Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις αποτε-
λεί βασικό καθήκον για τους ναυτεργάτες, 
τους εργαζόμενους να απεγκλωβιστούν 

από τα γρανάζια του κυβερ-
νητικού – εργοδοτικού συν-
δικαλισμού, να συγκρου-
στούμε με την διγλωσσία 
και τον φαρισαϊσμό αυτών 
των δυνάμεων, στα λόγια 
συμφωνούν για την ανάπτυ-
ξη αγώνων, ενώ στην πράξη 
με όλα τα μέσα τους υπονο-
μεύουν. 
 Επιβάλλεται να συνεχί-
σουμε στο δρόμο του α-
γώνα, να μην εγκλωβι-
στούμε στα ψευδοδιλλή-

ματα της προεδρολογίας και εκλογολο-
γίας των εκπροσώπων του κεφαλαίου.  

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, οι 
συνταξιούχοι, η νεολαία, με αγωνιστική 
αισιοδοξία από την επιτυχία του Πανελλα-
δικού Συλλαλητηρίου την 1η Νοέμβρη των 
δυνάμεων του ΠΑΜΕ και την Πανελλαδική 
απεργία στις 27 Νοέμβρη, να συνεχίσουμε 
με καλύτερη οργάνωση – συσπείρωση 
δυνάμεων σε κάθε χώρο δουλειάς, στις 
γειτονιές, να προετοιμάσουμε απεργιακό 
αγώνα παντού, για τα οξυμμένα προβλή-
ματα της ανεργίας – κοινωνικής ασφάλι-
σης – ΣΣΕ – λαϊκού εισοδήματος, ενάντια 
στην  πολιτική του κεφαλαίου, της Ε.Ε και 
των εκπροσώπων τους, για την υπεράσπι-
ση των δικαιωμάτων μας. 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   
 

15-1-2015  

Κοπή πίτας ΠΕΜΕΝ  
στον Πειραιά 

 

17-1-2015:  

Γιορτή για τα παιδιά  
των ναυτεργατών  
από τα σωματεία  

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ  
ΠΕΕΜΑΓΕΝ  

11 πμ στον Πειραιά 
 

18-1-2015:  

Κοπή πίτας στη Χίο 

ΧΟΡΟΣ ΠΕΜΕΝ 
 

Παρασκευή,  
30 Γενάρη 2015 

«ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ» 

Τραγουδούν:  

Νταλάρας,  

Βιτάλη, Γλυκερία 

Προσκλήσεις:  
στο Λογιστήριο  

της ΠΕΜΕΝ 
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Π ολύωρη συγκέντρωση έξω 

από το υπουργείο Οικονο-

μικών, με τραγούδι, φαγητό και  

κρασί, διοργάνωσαν οι  Συνεργαζό-

μενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 

ΙΚΑ  -   ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ -

OAEE - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΤΑΕ/ΟΑΕΕ - 

ΟΤΑ,  την  Τετάρτη  10  Δεκέμβρη.  

«Παντός καιρού» οι απόμαχοι 

της δουλειάς, αλλά όχι του αγώνα, 

δεν πτοήθηκαν από τη βροχή και 

διαδήλωσαν τα δίκαια αιτήματά 

τους, βροντοφωνάζοντας «εδώ και 

τώρα δώστε μας τα δώρα», τη 13η 

και 14η σύνταξη, να αποκαταστα-

θούν όλες οι απώλειες της περιόδου 

της κρίσης. Στο πλευρό τους βρέθη-

καν εργαζόμενοι και νεολαίοι, που 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του 

ΠΑΜΕ, με ξεχωριστή την παρουσία 

των απεργών της «Coca Cola» από 

τη Θεσσαλονίκη και το Συνδικάτο 

Επισιτισμού Αττικής να έχει αναλά-

βει την τροφοδοσία, ενώ στη          

συγκέντρωση συμμετείχε  και  η  

ΠΑΣΕΒΕ.  

Στο χαιρετισμό του, ο Δήμος 

Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομο-

σπονδίας συνταξιούχων ΙΚΑ, είπε: 

«Θα είμαστε εδώ μέρα και 
νύχτα για να διεκδικήσουμε αυτά 
που μας πήραν από τις τσέπες. 
Δεν θα νομιμοποιήσουμε στη 
συνείδησή μας ποτέ αυτά που 
μας έχουν περικόψει γιατί είναι 

δικός μας μόχθος.  

Εχουν συμφωνή-
σει στις απαιτή-
σεις των καπιταλι-
στών να εφαρμό-
σουν το επόμενο 
διάστημα ακόμα 
πιο επώδυνα μέ-
τρα. Δε θα τους το 
επιστρέψουμε, με 
όλη μας τη δύνα-
μη θα αγωνιστού-

με γιατί μπορούμε να ζήσουμε 
καλύτερα και εμείς 
και τα παιδιά μας». 

Συντροφιά στους συνταξιούχους 
κ ρ ά τ η σ ε  τ ο  σ υ γ κ ρ ό τ η μ α 
«Ρωμιοσύνη», ενώ  η δυνατή βρο-
χή δεν επέτρεψε σε αρκετούς ακόμα 
καλλιτέχνες να τραγουδήσουν. Ανά-
λογες κινητοποιήσεις των συντα-
ξιούχων πραγματοποιήθηκαν και σε 
πολλές μεγάλες πόλεις της  χώρας.  

Το επόμενο αγωνιστικό ραντε-
βού ήταν η συγκέντρωση 18 Δεκέμ-
βρη με πορεία στο υπουργείο Εργα-
σίας, όπου επεδίωξαν να συναντη-
θούν με τον υπουργό, που συνεχίζει 
να κρύβεται ετοιμάζοντας νέα αντερ-
γατικά μέτρα, μέχρι οι συνταξιούχοι 
μαζί με τους εργαζόμενους να τον 
στείλουμε στον αγύριστο, όπως και 
κάθε άλλον που πρεσβεύει ανάλογη 
αντιλαϊκή πολιτική. 

 

Φ έρνοντας στη σκέψη μας την 

ηρωϊκή 96χρονη ιστορία του 

ΚΚΕ, τα ιστορικά γεγονότα που αναδει-

κνύουν την απαράμιλλη αυτοθυσία  

χιλιάδων αγωνιστών, διδασκόμαστε 

από τη βαριά, πολύτιμη ιστορική       

κληρονομιά, που μας εξοπλίζει, μας 

εμπνέει, μας  δίνει δύναμη.  

Τ ιμούμε την πάλη της Ομοσπον-

δίας Ελληνικών Ναυτεργατικών 

Οργανώσεων, της ηρωϊκής ΟΕΝΟ, 

τιμούμε την πάλη των ναυτεργατών, 

των πρωτοπόρων αγωνιστών που πά-

λεψαν μέσα από τις γραμμές της, των 

κομμουνιστών που ήταν η ραχοκοκα-

λιά αυτού του πολύ σκληρού  αγώνα. 

ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΤΗΣ Κ.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Το DVD διατίθεται από τα γραφεία                

της «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ» 

Τ ο «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα», που       
η συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ το παρου-

σίασε  σαν τη  «μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθ-
μιση», δεν είναι παρά ένας μηχανισμός για την 
παραπέρα περικοπή των προνοιακών επιδομάτων 
και για την καλλιέργεια μειωμένων απαιτήσεων στο 
λαό που υποφέρει. Για την κυβέρνηση το όριο φτώ-
χειας είναι τα 200 ευρώ το μήνα! Αυτή είναι η στρα-
τηγική της ΕΕ, που υπηρετεί η συγκυβέρνηση ΝΔ - 
ΠΑΣΟΚ, και μόνο ψίχουλα μπορεί να εγγυηθεί σε 
όσους στερούνται ακόμα και τα στοιχειώδη για την 
επιβίωση. Την ίδια στιγμή και άλλα κόμματα του 
ευρωμονόδρομου εκπαιδεύουν το λαό να ζει με τα 
ελάχιστα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που υιοθετεί το 
«ελάχιστο εγγυημένο  εισόδημα».  

 

Η  κυβερνητική ρύθμιση πληρωμής σε         
δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών και 

οι εξόφθαλμες ομοιότητές της με την αντίστοιχη 
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώνουν ότι το μόνο 
που τους απασχολεί είναι πως θα καταφέρουν         
να εισπράξουν με κάθε τρόπο τις «οφειλές» των 
εργατικών - λαϊκών νοικοκυριών που αδυνατούν  
να τις αποπληρώσουν.  

Ταυτόχρονα η διασύνδεση του «Taxisnet» με 
τον «Τειρεσία» για τα «κόκκινα» τραπεζικά δάνεια 
και η διαχείριση των ληξιπρόθεσμων στεγαστι-
κών δανείων βάζουν σε κίνδυνο τη λαϊκή στέγη, 
καθώς προετοιμάζουν το έδαφος για κατάργηση 
της προστασίας και για την 1η κατοικία, που παρα-
μένει σε ισχύ μέχρι τέλους του 2014  

 

Σ ημαίνοντας συναγερμό στην εργατική 
τάξη, δεκάδες συνδικάτα, μεταξύ των ο-

ποίων και τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕ-
ΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - 
ΠΕΣ/ΝΑΤ, βρέθηκαν στο δρόμο, μετά από κάλε-
σμα του ΠΑΜΕ, την Πέμπτη 4 Δεκέμβρη, οργάνω-
σαν δύο ταυτόχρονες κινητοποιήσεις στα υπουρ-
γεία Εργασίας και Οικονομικών, διαμηνύοντας σε 
κυβέρνηση, τρόικα και εργοδοσία: «Κάτω τα 
χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση», γράφο-
ντας «Το δικό μας e-mail» στα κατεβασμένα 
ρολά του υπουργείου. 

Οι εργαζόμενοι, που συγκεντρώθηκαν στο 
υπουργείο Εργασίας, κατήγγειλαν τη στάση της 
ηγεσίας του, που για άλλη μια φορά με δικαιολο-
γίες και προφάσεις αρνήθηκε να συναντήσει αντι-
προσωπεία τους. Στη συνέχεια  με πορεία ενώθη-
καν με τους συγκεντρωμένους έξω από το υπουρ-
γείο Οικονομικών. 

Κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία 
των συγκεντρωμένων ο υπουργός Οικονομι-
κών, Γκίκας Χαρδούβελης, επιβεβαίωσε την 
επιμονή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα 
μέτρα σφαγιασμού της Κοινωνικής Ασφάλισης, 
παραδεχόμενος ωμά και κυνικά ότι η σύνταξη θα 
μετατραπεί σε άπιαστο όνειρο για νέους και μεγα-
λύτερους σε ηλικία εργαζόμενους, που παραδέρ-
νουν μεταξύ ανεργίας και μισοδουλειάς, συχνά 
μάλιστα ανασφάλιστης. 

Προκλητικά ο υπουργός δήλωσε ότι «η κυ-
βέρνηση, πράγματι, προωθεί την αύξηση του 
ελάχιστου αριθμού ενσήμων για την κατοχύ-
ρωση του δικαιώματος στη σύνταξη από τα 
4.500 στα 6.000 ένσημα» ενώ για τις εργαζόμε-
νες γυναίκες ξεκαθάρισε πως «η κυβέρνηση δε 
θεωρεί σωστό να συνταξιοδοτούνται οι εργα-
ζόμενες γυναίκες με ανήλικα παιδιά πριν από 
τα γενικά όρια». 

Ο υπουργός υπερασπίστηκε τα μέτρα, ισχυρι-
ζόμενος πως παίρνονται για το «καλό της οικονο-
μίας», όπως κατήγγειλε ο Σάββας Τσιμπόγλου, 
πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, ενημερώνοντας τους συ-
γκεντρωμένους για όσα ειπώθηκαν στη συνάντη-
ση. «Πρώτα να φτιάξουμε την οικονομία και 
μετά βλέπουμε». ήταν όπως ανέφερε η στάση 
του υπουργού. 

 

Ο ι δυνάμεις, του κυβερνητικού – εργοδοτι-
κού συνδικαλισμού, δεν θέλουν να αλλάξει 

ούτε μια λέξη από το καταστατικό της ΠΝΟ, να μην 
γίνει ούτε συζήτηση για την τροποποίηση του, υπο-
νόμευσαν την ομόφωνη απόφαση του περσινού 
Γενικού Συμβούλιου στις 17/12/2013 για σύγκλιση 
έκτακτου συμβουλίου για την τροποποίηση του κατα-
στατικού. 

Η πλειοψηφία των διοικήσεων των ναυτεργατι-
κών σωματείων παραμένουν αγκιστρωμένοι σε αυτή 
την δομή και λειτουργία της ΠΝΟ, που διατηρείται 
εδώ και δεκαετίες, με τον αντεργατικό ν. 330/1976 
και άλλα βασιλοχουντικά διατάγματα. 

Θέλουν να συνεχίζεται αυτή η λειτουργία της 
Ε.Ε. που αποτελείται από τον Γ.Γ. και τους 13 προέ-
δρους των σωματείων, που διορίζονται εξ οφιτσίου, 
χωρίς να εκλέγονται, να ελέγχονται, να λογοδοτούν 
σε κανένα συνέδριο. Να μην εφαρμόζεται η απλή 
αναλογική, αντίθετα αποκλεισμοί αντιπροσώπων 
από την εφαρμογή του 1/10 επί του συνόλου του 
αριθμού των ψηφισάντων στα ναυτεργατικά σωμα-
τεία. Το σημερινό (16/12) σώμα των αντιπροσώπων 
στο συνέδριο έπρεπε να είναι 102, τελικά  είναι μόνο 
66, αποκλείοντας 36 αντιπροσώπους. 

Θέλουν να διατηρείται το οικονομικό αλισβερίσι 
σε συνεργασία με τους εφοπλιστές, την ITF, χωρίς 
να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
όλοι οι ναυτεργάτες, υπονομεύοντας το σύνολο των 
δικαιωμάτων τους, για να οργιάζει η «μαύρη» ανα-
σφάλιστη εργασία, τα δουλεμπορικά κυκλώματα.  

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ, οι δυνάμεις της ΝΣΚ, του ΠΑΜΕ, 
έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την 
τροποποίηση του καταστατικού, σε αντίθεση με τα 
υπόλοιπα σωματεία. 

9 ναυτεργατικά σωματεία κατέθεσαν ενιαίο κείμε-
νο, που το υπογράφουν οι 9 πρόεδροι τους και ανα-
φέρουν «σχετικά με την τροποποίηση ή όχι του κατα-
στατικού της Ομοσπονδίας, σας γνωρίζουμε ότι η 

πρόταση της Ένωσης μας είναι ότι το υπάρχον κατα-
στατικό μας καλύπτει απόλυτα και γι’ αυτό προτεί-
νουμε να μην γίνει η οποιαδήποτε τροποποίηση ή 
αλλαγή του». 

Η ΠΕΝΕΝ κατέθεσε κείμενο προτείνοντας αλλα-
γές σε 7 άξονες μεταξύ των οποίων: «Αναλογική 
κατανομή των συνδρομών των ναυτικών προς τα 
πρωτοβάθμια ναυτεργατικά σωματεία με βάση τα 
ψηφίσαντα μέλη και οικονομικά ενεργά μέλη». 

Διευκρινίζει προς τις δυνάμεις του «κομματικού 
τόξου» ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ ότι 
διαστρεβλώνουμε την πρότασή της και δεν εννοεί για 
την ασφάλιση πλοίων ξένης σημαίας που γίνεται 
μεταξύ ITF – ΠΝΟ, αλλά για την είσπραξη και από-
δοση των συνδρομών των φυσικών μελών προς το 
σωματείο που ανήκει ο κάθε ναυτεργάτης με μεσολα-
βητή την ΠΝΟ. 

Δηλαδή να συνεχίσει να εισπράττει όπως γίνεται 
μέχρι σήμερα από την ΠΝΟ ανεξάρτητα την βούληση 
του ναυτεργάτη υπάρχει μηνιαία παρακράτηση, σε 
αυτά τα χρήματα ζητάει καλύτερη κατανομή από 
αυτό το αλισβερίσι. 

Η επιβίωση των σωματείων δεν γίνεται με εξανα-
γκασμό των εργαζομένων, η δημιουργία των σωμα-
τείων ήταν αποτέλεσμα της δράση των ίδιων των 
εργαζομένων για καλύτερους όρους αμοιβής και 
εργασίας ενάντια στην εργοδοσία. Έχουν συμβάλει 
οι δυνάμεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδι-
καλισμού με την απαξίωση των σωματείων, με τα 
ιδεολογήματα του «κοινωνικού εταιρισμού», του 
«λιγότερου κακού», αλλά και στις συγκεντρώσεις 
των αγανακτισμένων στις πλατείες, οι ίδιες δυνάμεις 
με τον μανδύα του ακομμάτιστου, ανένταχτου, ανε-
ξάρτητου, καλλιεργούσαν τα συνθήματα «έξω τα 
κόμματα», «έξω τα συνδικάτα». 

Η πρόταση  των σωματείων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ, των δυνάμεων της ΝΣΚ 
του ΠΑΜΕ, είναι οι ναυτεργάτες να έχουν μοναδι-
κή εισφορά, την εισφορά τους ως μέλη στα σω-
ματεία τους και τα σωματεία να καταβάλλουν 
μηνιαίως στην Ομοσπονδία ποσοστό από την 
συνδρομή των ταμειακά εντάξει μελών. 

 

  Κατάργηση των εγκριτικών πράξεων του νόμου 2687/53 και των "διμερών συμβάσεων". Ίση αμοιβή για ίση εργασία.  

  Ανάκληση του διαλυτικού Κανονισμού 3577/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ν.2932/2001 για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.  
Αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, ανανέωση του στόλου σε ελληνικά ναυπηγεία. Η πρόταση μας για ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες που θα υπηρετούν τις εργατικές, λαϊκές ανάγκες προϋποθέτει κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο στα          
πλαίσια μιας φιλολαϊκής πολιτικής, με μελέτη, πρόγραμμα ναυπήγησης σύγχρονων πλοίων, θα συμβάλλει στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση και την ευημερία γενικότερα της εργατικής - λαϊκής οικογένειας, αποτελεί στόχο του κλάδου μας.  

 Ανάκληση των αντιναυτεργατικών μέτρων για τη μείωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων. Καθορισμός των            
οργανικών συνθέσεων με βάση τις αυξημένες ανάγκες των πλοίων. Κατοχύρωση των θέσεων εργασίας, Μηχανοδηγών Α΄, Β΄,          
Λιπαντών, Καθαριστών σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Υπογραφή Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
ανάγκες. 
• Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 
με σταθερή εργασία, 7ωρο, 5νθήμερο, 35ωρο. 
Με σύστημα εναλλαγής των 
πληρωμάτων, ο χρόνος ναυτολόγησης να είναι 
ισοδύναμος με το χρόνο αδείας εκτός πλοίου, με 
πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση στο ΝΑΤ σε όλη 
την διάρκεια του χρόνου. 
• Στην ποντοπόρο ναυτιλία 4μηνη σύμβαση -      
4 μήνες άδεια, με σταθερή εργασία. 
• Να χαρακτηριστεί το επάγγελμα βαρύ, ανθυγιει-
νό και επικίνδυνο, καταβολή επιδόματος 5% με 
βάση το μισθό. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

(ΝΑΤ, ΚΕΑΝ, ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) 

Εφοπλιστές, ΠΑΣΟΚ - ΝΔ λεηλάτησαν και διαλύ-
ουν τα ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά ταμεία των 
ναυτεργατών. 
• Αποκλειστικά Δημόσια - Καθολική - Υποχρεωτι-
κή - Κοινωνική Ασφάλιση, Υγεία και Πρόνοια. 
• Κατάργηση των εξοντωτικών - αντεργατικών 
νόμων 3845/2010, 3863/2010, 3986/2011, που 
λεηλάτησαν μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές πα-
ροχές εντάσσουν το ΝΑΤ στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, τον 
Οίκο Ναύτη στον ΕΟΠΥΥ. Άθλιοι νόμοι που από 
κοινού συν διαμόρφωσαν κυβέρνηση, τρόικα -
ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ - με τη στήριξη και των άλλων 
κομμάτων του κεφαλαίου και του ευρωμονό-
δρομου. 
• Κατάργηση του άρθρου 21 του Ν. 3622/2007 
που δίνει την δυνατότητα αλλαγής χρήσης και 
εκποίησης μερικώς ή ολικός του ΝΙΕΝ. Να γίνει 
Πανεπιστημιακή κλινική για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών. 
• Την ενίσχυση των οικονομικών του ΝΑΤ, του 
ΚΕΑΝ και των Ταμείων Πρόνοιας και του Οίκου 
Ναύτη για να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες 
της ναυτεργατικής οικογένειας. 
• Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Σύνταξη 
στο 80% επί του συνολικού ποσού για το οποίο 
γίνονται κρατήσεις. Κατώτερη σύνταξη 1.120 
ΕΥΡΩ, διπλασιασμό των εφάπαξ των ταμείων 
προνοίας. 
• Υπολογισμός του χρόνου ανεργίας ως συντάξι-
μου χρόνου. 
• Κατοχύρωση του ναυτικού επαγγέλματος ως 
βαρύ - ανθυγιεινό και επικίνδυνο, καταβολή επι-
δόματος 5%. 
• Κατάργηση της νομοθετικής τροπολογίας που 
απαλλάσσει τους εφοπλιστές από την καταβολή 
των ασφαλιστικών εισφορών. 
• Καταβολή όλων των εφοπλιστικών οφειλών στο 
ΝΑΤ και πάταξη της εισφοροδιαφυγής. 
• Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων   
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και τις 
πράξεις που ανατρέπουν τα κοινωνικοασφαλι-
στικά δικαιώματα των ναυτεργατών και όλων   
των εργαζομένων. 
• Αφορολόγητο όριο 30.000 ΕΥΡΩ. 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

Πλήρη - σταθερή εργασία, ουσιαστική προστασί-
α των ανέργων. 
Άμεσα μέτρα που πρέπει να παρθούν είναι: 
• Να γίνει πράξη τώρα η απαίτηση της Επιτροπής 
Ανέργων 
Ναυτεργατών και των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που έγινε δεκτή από το 
ΔΣ του ΓΕΝΕ, να συγκεντρώνονται τα CREW 
LIST και να ναυτολογούνται άμεσα ναυτεργάτες, 
όπου διαπιστώνονται παραβιάσεις οργανικών 
συνθέσεων. 
• Η πλειοψηφία του ΓΕΝΕ να αποτελείται από 
εκπροσώπους των αντιπροσωπευτικών ναυτερ-
γατικών ενώσεων. 
• Αποστρατικοποίηση, απομάκρυνση του ΤΕΝΕΛ  
από  το  ΓΕΝΕ. 
• Κατάργηση της αντεργατικής νομοθεσίας,         

ν. 2687/53 όρος 8 των εγκριτικών πράξεων νηο-
λόγησης και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
3577/92, που προωθούν την "μαύρη" ανασφάλι-
στη εργασία. 
• Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ, για όλους τους 
άνεργους 
• Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους 
ανέργους για όσο διαρκεί η ανεργία. 
• Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συντάξι-
μος χρόνος ασφάλισης. 
• Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
των ανέργων και των οικογενειών τους, χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις. 
• Να εξασφαλισθεί άμεσα δωρεάν σίτιση των 
ανέργων από την Εστία Ναυτικών, να αξιοποιη-
θεί η υποδομή της και να ενισχυθεί οικονομικά με 
πρόσθετους πόρους. 
• Δωρεάν μετακίνηση με όλα τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας 
και να ισχύσουν μειωμένα τιμολόγια για τις πα-
ροχές των πρώην ΔΕΚΟ. Να απαγορευτεί η δια-
κοπή παροχής ηλεκτρικού, νερού και σταθερού 
τηλεφώνου στους ανέργους. 
• Κανένας πλειστηριασμός σε σπίτι λαϊκής        
οικογένειας. 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

• Αποκλειστικά - Ενιαία - Δημόσια - Δωρεάν 
Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση για 
όλους τους ναυτεργάτες. 
• Ένταξη των Σχολών στο Υπουργείο Παιδείας, 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
• Αναγνώριση και ισοτιμία των διπλωμάτων με 
αντίστοιχα της στεριάς. 
• Κατάργηση όλων των νόμων για την ιδιωτικο-
ποίηση των σχολών, την εναλλασσόμενη εκπαί-
δευση. 
• Έλεγχο των οικονομικών του Κεφαλαίου Ναυτι-
κής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και των κονδυλίων της 
Ε.Ε μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ποσά που 
δόθηκαν και που δαπανήθηκαν. 
• Κατάργηση των υπουργικών αποφάσεων που 
καθορίζουν ελάχιστες μόνιμες θέσεις εργασίας. 
Πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού 
βάση των πραγματικών αναγκών. 
• Η πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών να 
γίνεται με ευθύνη των εκπαιδευτικών συμβουλίων 
των Ναυτικών Σχολών. 
• Προσαρμογή της ύλης στις σύγχρονες ανάγκες, 
αλλαγή του κανονισμού σπουδών σε ναυτική 
εκπαίδευση - μετεκπαίδευση. 
• Αύξηση του επιδόματος φοίτησης και ασφάλιση 
στο ΝΑΤ των μετεκπαιδευομένων στο ΚΕΣΕΝ με 
χρηματική κάλυψη από το Κεφάλαιο Ναυτικής 
Εκπαίδευσης (ΚΝΕ). Κατάρτιση προϋπολογι-
σμών - ισολογισμών συνολικά και ανά σχολή με 
βάση τις πραγματικές ανάγκες.  
• Στέγαση των συναδέλφων στην Εστία Ναυτικών 
με αξιοπρεπείς όρους. 

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Το σωματείο "Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ" συμμετέχει 
και πρωτοστατεί στο Τμήμα Μεταφορών(TUI -
TRANSPORT) της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής 
Ομοσπονδίας - ΠΣΟ (WFTU) για τον συντονισμό 
και την κοινή δράση των ταξικών δυνάμεων. Α-
νοίγει νέους ορίζοντες, δημιουργεί προϋποθέ-
σεις, αλλαγή του συσχετισμού δύναμης ενίσχυ-
σης του ταξικού πόλου, κλιμάκωση των αγώνων 
για την αναχαίτιση της επιθετικότητας του      
κεφαλαίου. 

Στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα τα δήθεν 
ανεξάρτητα, ελεύθερα συνδικάτα της Διεθνούς 
και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών 
της "ITF" και της "ETF" - μέλη της Διεθνούς Συνο-
μοσπονδία (Ελεύθερων) Συνδικάτων "ITUC" και 
των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC / CES, - 
βάζουν πλάτη στην αύξηση των κερδών των εφο-
πλιστών, μέσα από την άγρια εκμετάλλευση και 
την "μαύρη" ανασφάλιστη εργασία των ναυτερ-
γατών. Ανερυθρίαστα, με απύθμενο θράσος και 
κροκοδείλια δάκρυα, ενώ περιγράφουν γενικά 

στη ναυτιλία ότι επικρατεί καθεστώς "σύγχρονης 
σκλαβιάς", στην πράξη στηρίζουν την αντεργατι-
κή πολιτική της ΕΕ, των αστικών κυβερνήσεων, 
των εφοπλιστών, της πλουτοκρατίας. 

Τα συνδικάτα μέλη της "ITF" δίνουν τη συ-
γκατάθεσή τους, με τη γνωστή "μπλε κάρτα" στα 
πλοία έναντι παχυλής αμοιβής, που κυμαίνεται 
από 5.500 μέχρι 8.500 δολάρια ανάλογα με τον 
ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των άθλιων συνδικα-
λιστών και την ασυδοσία των εφοπλιστών. Υπο-
νομεύουν το αίτημα της ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία, υπογράφουν εξευτελιστικές συμβάσεις 
με τους εφοπλιστές, λειτουργώντας ως διεθνείς 
δουλέμποροι. 

Με αυτές τις οργανώσεις τις δυνάμεις του 
κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού συ-
ντάσσεται και η πλειοψηφία της ΠΝΟ και οι συν-
δικαλιστικές παρατάξεις ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ - ΑΥΤΟ-
ΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ που την αποτελούν. 

Οι ηγεσίες τους αποτελούν την εργατική αρι-
στοκρατία που υπηρετεί τα μονοπώλια και τον 
ιμπεριαλισμό σε βάρος των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων. Εχθρεύονται την ανάπτυξη της 
ταξικής πάλης, αντιστρατεύονται τη συνδικαλιστι-
κή οργάνωση και περιφρούρηση των εργαζομέ-
νων στους τόπους δουλειάς, τις συνθήκες εργα-
σίας και όρους αμοιβής, γιατί δεν θα προσελκύ-
ουν εφοπλιστές - πελάτες για να τους καταβάλ-
λουν τα λύτρα της προδοσίας του εργατικού   
κινήματος. 

ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Η κατάργηση του αντιδραστικού νομοθετικού 
πλαισίου για την πολιτική επιστράτευση των 
ναυτεργατών, η υπεράσπιση της απεργίας, των 
λαϊκών ελευθεριών στα καράβια και γενικότερα 
στους τόπους δουλειάς αποτελούν ζητήματα της 
καθημερινής πάλης του σωματείου "Ο ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ", των ναυτεργατών. 

Ο εκδημοκρατισμός του Ναυτεργατικού Συν-
δικαλιστικού Κινήματος και της Ναυτικής Νομο-
θεσίας περνάει μέσα από την οργανωμένη πάλη 
των ναυτεργατών, την αλλαγή του συσχετισμού 
δύναμης στα ναυτεργατικά σωματεία, την ενίσχυ-
ση του ταξικού Ναυτεργατικού συνδικαλιστικού 
κινήματος.  

Η διατήρηση του αντιδημοκρατικού πλαισίου 
από το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ, τους εφοπλιστές, 40 χρό-
νια μετά την μεταπολίτευση γίνεται για τη νόθευ-
ση, την παραχάραξη της θέλησης των ναυτεργα-
τών και τον έλεγχο του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος, από τις δυνάμεις του κυβερνητικού - εργοδο-
τικού συνδικαλισμού, το εφοπλιστικό κεφάλαιο. 

Η ριζική αλλαγή της κατάστασης στην ΠΝΟ 
επιβάλλεται να γίνει υπόθεση όλων των ναυτερ-
γατών. Επέκταση του Ν.1264/82 και στους ναυ-
τεργάτες, αλλαγή του αντιδημοκρατικού καταστα-
τικού της ΠΝΟ και των σωματείων που            
αρνούνται σκόπιμα την εφαρμογή της απλής 
αναλογικής. 

Εφαρμογή της απλής αναλογικής για την 
εκλογή όλων των οργάνων των σωματείων και 
της ΠΝΟ, την εκλογή της διοίκησης της ΠΝΟ από 
συνέδριο και του προεδρείου από την διοίκηση, 
την κατάργηση του αντιδημοκρατικού ορίου του 
1/10 που περιορίζει τους αντιπροσώπους της 
ΠΕΜΕΝ στα συνέδρια της ΠΝΟ, την κατάργηση 
του "χαρατσιού" που καταβάλλουν οι ναυτεργά-
τες στην ομοσπονδία. 

Αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση και διεύ-
ρυνση των δημοκρατικών συνδικαλιστικών ελευ-
θεριών. Διεκδικούμε γενικότερα τον εκδημοκρατι-
σμό της ναυτικής νομοθεσίας, του ΚΔΝΔ και του 
ΚΙΝΔ του Εσωτερικού Κανονισμού, την κατάργη-
ση των Πειθαρχικών Συμβουλίων. 

Δεκέμβρης 2014 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς  

Ενωτικός Αγωνιστικός Συνδυασμός  

«Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» 

Η  λύση για τα λαϊκά στρώματα δεν είναι η «εκτέλεση» σε δόσεις αλλά να οργα-
νώσουν την πάλη τους για πλήρη κατάργηση των αντιλαϊκών φόρων, απαγό-

ρευση κατασχέσεων και πλειστηριασμών και άλλα μέτρα πραγματικής ανακούφισης, 
που περιέχονται στις προτάσεις νόμου του ΚΚΕ. Όσο για τη «μεγαλύτερη κοινωνική 
μεταρρύθμιση» αυτή θα γίνει όταν θα ανατρέψουμε το εκμεταλλευτικό σύστημα, που 
σπρώχνει την εργατική - λαϊκή οικογένεια στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.  12-1-2015 :  Κοπή πίτας ΠΕΣ-ΝΑΤ 
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«Εθνικοί ευεργέτες» του  

20ευρου οι εφοπλιστές ! 

«Ένα πρόσθετο έσοδο εισέρρευσε στο δημό-

σιο ταμείο τον περασμένο μήνα. Πρόκειται για την 

εθελοντική εισφορά των ναυτιλιακών εταιρειών», 

θριαμβολογούσαν ναυτιλιακές ιστοσελίδες για  

το... ιλιγγιώδες ποσό των 42 εκατομμυρίων ευρώ, 

που κατέβαλαν οι εφοπλιστές στο τέλος του Ο-

κτώβρη, έναντι του συνολικού ποσού των 420 

εκατ. ευρώ που υποτίθεται ότι θα καταβάλουν... 

«εθελοντικά» σε βάθος 4ετίας 478 ναυτιλιακές 

εταιρείες, σύμφωνα με το συνυποσχετικό που 

υπέγραψαν με την κυβέρνηση πριν ένα χρόνο και 

επικυρώθηκε τον Οκτώβρη στη Βουλή.  

Έτσι οι έλληνες εφοπλιστές, που έχουν στα 

πλοία τους 60.000 ναυτεργάτες σε καθεστώς μαύ-

ρης ανασφάλιστης εργασίας με μισθούς πείνας 

και ετοιμάζονται να επιβάλουν σε κάθε κατηγορία 

πλοίων ατομικές συμβάσεις καταργώντας τις 

συλλογικές, που έχουν πετάξει στην ανεργία πά-

νω από 15.000 ναυτεργάτες, που απολαμβάνουν 

58 φοροαπαλλαγές και πληρώνουν το χρόνο για 

φόρο λιγότερο από έναν ναυτεργάτη (για ένα 

καράβι 50.000 κόρων, του οποίου τα έσοδα από 

τη μίσθωση υπερβαίνουν τα 6 εκατ. ευρώ, η φο-

ρολογία είναι το πολύ 12.000 ευρώ!) και από 

πάνω επιδοτούνται με «ζεστό χρήμα» που πλη-

ρώνει ο εργαζόμενος λαός, ανακηρύσσονται σαν 

«εθνικοί ευεργέτες» με ένα φιλοδώρημα, πιο λίγο 

και από 20  ευρώ την ημέρα ανά μονάδα πλοίου!  

«Κλάμα» για το ποσοστό 

κέρδους των εφοπλιστών 

«Κλάμα» στο ναυτιλιακό τύπο για τα ναύλα, 

που ενώ είχαν αυξηθεί την πρώτη βδομάδα του 

Νοέμβρη, τη δεύτερη σημείωσαν πτωτική τάση. 

Το γεγονός ότι αυτά είναι ήδη 250% πάνω από 

τον προηγούμενο μήνα προσπερνιέται ως αυτονό-

ητο.  

Καταγράφουμε την εξέλιξη ως μια ακόμα 

ένδειξη του πώς βλέπει ο καπιταλιστής το θέμα 

ποσοστό κέρδους και πώς η παραμικρή μείωσή 

του γι' αυτόν εκλαμβάνεται ως καταστροφή. Δε 

συμβαίνει, βέβαια, το ίδιο όταν η κουβέντα αφορά 

τους μισθούς των ναυτεργατών, που, κατά τον 

εφοπλιστή, πρέπει να ακολουθούν την πορεία 

που επιβάλλει ο ανταγωνισμός, δηλαδή να έχουν 

την τάση να μειώνονται τουλάχιστον ως το επίπε-

δο που έχει επιβάλει ο ανταγωνισμός. 

«Κροκοδείλια» δάκρυα  

για τους ναυτεργάτες... 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα «άστραψε» και 
«βρόντηξε»   ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ και στέλε-
χος του ΣΥΡΙΖΑ, Αντ. Νταλακογιώργος, 
«κατακεραυνώνοντας» την κυβέρνηση και τον 
ΥΝΑ εξ αφορμής της «σχεδιασμένης και συνειδη-
τής παραποίησης των στοιχείων που αφορούν την 
ποντοπόρο ναυτιλία», με στόχο «να δοθεί η εικό-
να ότι το εφοπλιστικό κεφάλαιο συνεργάζεται, 
συμπορεύεται και ανταποκρίνεται στο κάλεσμα 
της κυβέρνησης», που χαλάει την ψηφοθηρική 
προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ. 

Παραβλέποντας την αύξηση της χωρητικότη-
τας στο σύνολο και ανά μονάδα πλοίου, τη μείω-
ση του μέσου όρου ηλικίας, τις τεράστιες επενδύ-
σεις για ναυπηγήσεις νέων πλοίων κ.λπ. στοιχεία, 
που δείχνουν την τρελή κερδοφορία του εφοπλι-
στικού κεφαλαίου, αυτός ...διαπιστώνει ότι «η 
παροχή προνομίων στο εφοπλιστικό κεφάλαιο 
δεν είχε και δεν έχει το παραμικρό θετικό πρόση-
μο και αποτέλεσμα για την ελληνική ναυτιλία»! 

Σαν καλός υπηρέτης των εφοπλιστών, αν και 
παραδέχεται ότι παρά «τα προνόμια που έχει 
παράσχει το ελληνικό κράτος διαχρονικά στο εφο-
πλιστικό κεφάλαιο, η συμβολή των ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων τόσο στα φορολογικά έσοδα όσο και 
σε άλλους τομείς όπως είναι η απασχόληση, η  
κοινωνική ασφάλιση ήταν και παραμένει σε μηδε-
νικά επίπεδα», εν τούτοις δεν ζητά κατάργηση των 
αποικιοκρατικών νόμων 2687/53 και 25/75, 
που ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί αναμφισβήτητους.  

Κάνει «γαργάρα» τις δικές του ευθύνες, που 
από το 1997 έχει συμφωνήσει με τις εγκριτικές 
πράξεις για μείωση των οργανικών συνθέσεων 
και αύξηση του ποσοστού αλλοδαπών (χωρίς 
ΣΣΕ, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώμα-
τα) και χύνει κροκοδείλια δάκρυα για τη ναυπηγο-
επισκευαστική βιομηχανία  αποκρύπτοντας ότι 
η πολιτική της ΕΕ,  με την οποία συμφωνεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ, απαγορεύει τη ναυπήγηση πλοίων στην 
Ελλάδα. 

 

 
 

 

 

Η  ναυτιλιακή εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ) παρά τις 
επανειλημμένες δεσμεύσεις της, για εξόφληση 

των δεδουλευμένων αποδοχών των ναυτεργατών  που 
εργάζονται στο σύνολο των πλοίων της και παρά την 
απόφαση του δικαστηρίου (12-12-2013), που εντάχθη-
κε στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού κώδικα, για εξόφλη-
ση εντός ένα (1) μήνα, συνεχίζει να διατηρεί τους ναυ-
τεργάτες απλήρωτους, με οφειλές μηνών, παραβιάζο-
ντας την ΣΣΕ. 

Από καταγγελίες των ναυτεργατών των Ε/Γ-Ο/Γ 
πλοίων «EUROPEAN EXPRESS», «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», 
«AQUA JEWELL», απαιτούν την άμεση εξόφληση των 
δεδουλευμένων τους με την καταβολή του Δώρου Χρι-
στουγέννων, σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρή-
σουν σε επίσχεση εργασίας. 

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση του ΥΝΑ και των 
Υπηρεσιών του για την εφαρμογή της ΣΣΕ με την κατα-
βολή των δεδουλευμένων αποδοχών των ναυτεργατών 
που εργάζονται στο σύνολο των πλοίων της ΝΕΛ. 

11 Δεκεμβρίου 2014 
Οι Διοικήσεις των Σωματείων 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

 

 

 
 

 

 

 

Μ ε το δικό του πανό και σύνθη-

μα: «Βάζουμε φρένο στο ξε-

πούλημα της δημόσιας Ναυτικής Εκ-

παίδευσης» δήλωσαν παρόντες στην 

απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ 

στον Πειραιά οι καθηγητές της Δημόσι-

ας Ναυτικής Εκπαίδευσης.  

 

Η συμμετοχή της Ένωσης στην απεργια-

κή κινητοποίηση του ΠΑΜΕ αποφασίστηκε 
«γιατί θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε 

την δημόσια ναυτική εκπαίδευση  και  είμα-

στε ενάντια στην ιδ ιωτ ική εκπαίδευση 

που προωθούν» δήλωσε ο πρόεδρος της 

ΠΕΕΔΝΕ Αντρέας Πιτερός, ενώ ο γραμ-

ματέας της ΠΕΕΔΝΕ Ηλίας Μεσέρ-

δης σημείωσε ότι «το ΠΑΜΕ απέδειξε ότι 

μπορεί να συσπειρώσει τον κόσμο» για τη 

«λύση των κοινών μας προβλημάτων». 

 
 

Τ ροπολογία για την προνομιακή ικανοποίηση 
του συνόλου των ναυτεργατών και των εργα-

ζομένων στις ναυτιλιακές εταιρείες σε περίπτωση εκ-
ποίησης πλοίου ως ναυάγιο κατέθεσε το ΚΚΕ, 5/12, η 
οποία έχει ως εξής:  

1. α) Προηγούνται προνομιακά επί του πλοίου οι 
απαιτήσεις των ναυτεργατών, πλοιάρχου και πληρώ-
ματος, των εργαζομένων με κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ, 
και επικουρική στο Ε.Τ.Ε.Α (πρώην ΤΕΑΥΝΠΤ - ΤΑΝ-
ΠΥ), εξαιρουμένων των συγγενών α΄ και β΄ βαθμού και 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου της πλοιοκτήτριας. 
Καθώς και των συντηρητών και ναυτικών φυλάκων 
που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και το έργο τους 
επί του πλοίου διατηρώντας αυτό ως οικονομική μονά-
δα προς το κοινό συμφέρον των δανειστών, ως και τα 
δικαστικά έξοδα και ακολουθούν: 

β) Τα εκ της ναυτολογήσεως πληρώματος δικαιώ-
ματα του ΝΑΤ και οι συναφείς φόροι προς τη ναυσι-
πλοΐα. γ) Τα έξοδα επιθαλάσσιας αρωγής, διασώσεως, 
ναυαγιαιρεσίας. δ) Τα τέλη και δικαιώματα ελλιμενι-
σμού. 

2. α) το τίμημα εκποίησης δεν μπορεί να είναι κα-
τώτερο της αξίας του πλοίου ως σιδηρομεταλλεύματος 
(σκραπ).  

β) Σε περίπτωση που, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 
του αρ. 2 του Ν. 2881/2001 (Α’ 16), έχει κατατεθεί από 
τον Οργανισμό, όπως αυτός ορίζεται στο αρ. 1 παρ. 2 
του νόμου αυτού, ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων ως υπόλοιπο προϊόντος πλειοδοτικού 
διαγωνισμού, το ως άνω Ταμείο, ενεργώντας για λογα-
ριασμό του κυρίου του ναυαγίου, υποχρεώνεται να 
αποδώσει εξ αυτού για την ικανοποίηση των απαιτήσε-
ων με τη σειρά που ανωτέρω ορίζονται. 

3. Αν το τίμημα από την εκποίηση του ναυαγίου 
έχει αναληφθεί από τον Οργανισμό, όπως αυτός ορίζε-
ται στο αρ. 1 παρ. 2 του Ν.2001/2001 (Α’16), σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του αρ. 2 του 
Ν.2881/2001, η ανωτέρω υποχρέωση απόδοσης βαρύ-
νει τον ίδιο. 

4. Το παρόν να έχει αναδρομική ισχύ από την 1-6-
2009. Κάθε αντίθετη διάταξη νόμου καταργείται. 

 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ  

Την παγίδα που στήνουν οι φαρμακευτικές 
εταιρείες με τις αποσύρσεις φαρμάκων για να επιτύ-
χουν τις τιμές που τους εξασφαλίζουν την επιθυ-
μητή κερδοφορία, με αποτέλεσμα δυσβάσταχτες 
έως και απαγορευτικές συμμετοχές των ασθενών, 
αποκάλυψε 23/10 ο Πανελλήνιος Φαρμακευτ ικός  
Σύλλογος (ΠΦΣ), ωστόσο περιόρισε την αιτία 
στις επιταγές της  τρόικας, αφήνοντας στο απυρό-
βλητο την πολιτ ική της  ΕΕ,  που οδηγεί  σε  
περικοπές στην Υγεία.  

Η συμμετοχή στα φάρμακα που πληρώνει 
ο ασφαλισμένος ε ίνα ι  0%, 10% και 25% επί 
της Ασφαλιστικής Τιμής (ΑΤ), η οποία είναι ο 
μέσος όρος των 3 φτηνότερων γενόσημων φαρ-
μάκων. Σ' αυτές τις τιμές προστίθεται η διαφορά 
μεταξύ  Λιανικής Τιμής (ΛΤ) - δηλαδή της τιμής του 
φαρμάκου στο φαρμακείο της γειτονιάς - και της ΑΤ, 
όταν ο άρρωστος δεν επιλέξει το φάρμακο με την 
ΑΤ. Στην περίπτωση που το φάρμακο είναι πρωτό-
τυπο και   δεν έχει γενόσημο, τότε τη διαφορά 
ΛΤ - ΑΤ τη «μοιράζονται» ασθενής και  ΕΟΠΥΥ. 
Επιπλέον, για κάθε συνταγή, πληρώνει  1  ευρώ. 

Σ τις ΑΕΝ, όπου σπουδάζουν οι 
αυριανοί πλοίαρχοι και μηχανικοί, 

μια σειρά από χρόνια προβλήματα, αντί να 
λύνονται, οξύνονται και πολλαπλασιάζο-
νται. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση, με πρωτο-
βουλίες του υπουργού Ναυτιλίας, Μ. Βαρβι-
τσιώτη, προχωράει στα τελικά βήματα για 
την ίδρυση ιδιωτικών σχολών ναυτικής 
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.  

Η κατάσταση στις ΑΕΝ πάει από το 
κακό στο χειρότερο. Ενδεικτικό είναι ότι ενώ 
τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει από την 1η 
Οκτώβρη, μέχρι τις 8 Δεκέμβρη το πρόγραμ-
μα μαθημάτων άλλαζε κάθε βδομάδα λόγω 
των ελλείψεων σε καθηγητές και τα βιβλία 
δεν είχαν δοθεί ακόμα σε όλα τα μαθήματα, 
ενώ οι πρόοδοι και τα διαγωνίσματα έχουν 
ξεκινήσει.  

Πολλοί σπουδαστές δυσκολεύονται να 
βρουν εταιρεία για να εκτελέσουν τα εκπαι-
δευτικά ταξίδια, παρά του ότι με βάση Προε-
δρικό Διάταγμα που υπάρχει, την ευθύνη 
αυτή  έχουν η σχολή και οι εφοπλιστές. 

Η σπουδαστική μέριμνα είναι επί της 
ουσίας ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει σίτιση για 
τους σπουδαστές, ενώ δεν δίνεται ούτε 
σπουδαστικό πάσο για τη μετακίνηση με τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Τα εργαστήρια δεν λειτουργούν ή υπο-
λειτουργούν εδώ και κάποια χρόνια και οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν 

εικόνες εγκατάλειψης. 

Η κυβέρνηση, με τις πρωτοβουλίες του 
τελευταίου διαστήματος, ουσιαστικά ενερ-
γοποιεί το νομοθετικό έκτρωμα 3153/2003 
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και το νόμο 
3450/2006 της κυβέρνησης της ΝΔ, που 

ήρθε να συμπληρώσει αυτόν του ΠΑΣΟΚ.  

Έρχεται να συνεχίσει την προσπάθεια 
υποβάθμισης και απαξίωσης της Ναυτικής 
Εκπαίδευσης, που έχει ως στόχο να οδηγή-
σει τους σπουδαστές στα τρωκτικά της 
ιδιωτικής Εκπαίδευσης και των δουλεμπορι-
κών κυκλωμάτων. Θέλουν να πληρώνουμε 
οι ναυτεργάτες για την απόκτηση πιστοποι-
ητικών, να πληρώνουμε για μια θέση εργα-
σίας, να είμαστε χαμηλόμισθοι και ανασφά-

λιστοι.  

Πρόκειται επί της ουσίας για την εδώ 
και χρόνια απαίτηση των εφοπλιστών για 
την ίδρυση ιδιωτικών σχολών, τα λεγόμενα 

ΝΕΚΕ, που άτυπα λειτουργούν ήδη. 

Το έδαφος έχει στρωθεί με την κατάστα-
ση που επικρατεί στις σχολές και περιγρά-
ψαμε προηγουμένως. Προσπαθούν να πα-
ρουσιάσουν σαν «λύτρωση» απ' αυτή την 
κατάσταση την ιδιωτική πρωτοβουλία, στην 
οποία εμείς οι σπουδαστές θέλουν να είμα-

στε η πρώτη πελατεία. 

Μ ε βασικό αίτημα την        
κατάργηση των ιδιωτικών 

σχολών Ναυτικής Εκπαίδευσης    
Κατάρτισης και Επιμόρφωσης 
(ΝΕΚΕ), ξεχώρισε στο απεργιακό 
συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στη Θεσ-
σαλονίκη το μπλοκ των Σπουδαστών 
της ΑΕΝ Μακεδονίας.  

Από το πρώτο της μάζεμα η Επι-
τροπή επεξεργάστηκε πλαίσιο πάλης 
και αιτήματα που καιρό τώρα κουβε-
ντιάζονταν μεταξύ των σπουδαστών, 
προβλημάτισαν και τελικά κινητοποί-
ησαν σπουδαστές. 

Όλο και περισσότεροι σπουδα-
στές συμφωνούσαν μέρα με τη μέρα 
ότι ήρθε η ώρα κάτι να κάνουν, να 
διεκδικήσουν στο πλευρό του υπό-
λοιπου λαού αυτά που τους στερούν.  

Πίεσαν ώστε το Δ.Σ. να μαζευτεί 
έστω και αργά και να μπει μπροστά 
για να οργανώσει τη συμμετοχή του 
Συλλόγου, να εξασφαλίσει ότι θα 
πέσει στο κενό η απόφαση των κα-
θηγητών και του διευθυντή, να γίνει 
μάθημα τη μέρα της απεργίας.  

Έτσι και έγινε: Απεργιακή φρου-

ρά το πρωί, έπειτα συλλαλητήριο και 
πάλι πίσω στη σχολή για να συζητή-
σουν την συνέχεια. Να κουβεντιά-
σουν πώς αυτό το πρώτο βήμα θα 
έχει συνέχεια, θα πατήσει στα έτη 
και στα τμήματα, να βάλουν συγκε-
κριμένους στόχους που θα διεκδική-
σουν, ώστε όλοι εκείνοι που απουσί-
αζαν από τη συγκέντρωση να        
μάθουν, να αναθαρρέψουν, να         
αγωνιστούν.  

Χ ιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα, 
στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, 

συμμετείχαν στην πανεργατική - πανελλαδική 
απεργία 27 του Νοέμβρη. Σταματώντας την 
παραγωγή σε μεγάλους χώρους και διαδηλώ-
νοντας μαζί με τις οικογένειές τους, καταδίκα-
σαν την αντιλαϊκή πολιτική και τις ανατροπές 
που θέλουν να προσθέσουν κυβέρνηση και 
τρόικα στην αλυσίδα των αντεργατικών      
μέτρων, έστειλαν μήνυμα αντίστασης στην 
ένταση της αντεργατικής πολιτικής και απόρρι-
ψης των μέτρων που γενικεύουν τη φτώχεια 
και παγιώνουν την εξαθλίωση.  

Η απεργία ήταν μια σκληρή μάχη.  
Οι ταξικές δυνάμεις αναδείχτηκαν 

σε πρωταγωνιστή και αυτής της μά-
χης. Κόντρα στις δυσκολίες, στην 
τρομοκρατία και την υπονόμευση, 
συνέβαλαν καθοριστικά στην απεργία 
και κατάφεραν να συσπειρώσουν 
μεγάλα τμήματα των απεργών, γεγο-
νός που αποτυπώθηκε στις μαζικές 
συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, με 
κορυφαία αυτή της Αθήνας. 

Η μαζική συμμετοχή των εργαζο-
μένων, νέων, αυτοαπασχολουμένων, 
γυναικών, συνταξιούχων, φτωχών 
αγροτών στις απεργιακές συγκεντρώ-
σεις του ΠΑΜΕ δίνει το στίγμα. Συ-
σπειρώθηκαν δυνάμεις που έδωσαν 
τη μάχη το τελευταίο δίμηνο, που συμμετείχαν και 
συνδιοργάνωσαν το πανελλαδικό συλλαλητήριο 
της  1ης  Νοέμβρη. 

Η προσπάθεια που κατέβαλαν οι ταξικές  
δυνάμεις αναμετρήθηκε με πολλές δυσκολίες       
και  εμπόδια.  

Αναμετρήθηκε με το γεγονός ότι ακόμα, σε 
μεγάλο τμήμα των εργαζομένων, δεν έχει συνειδη-
τοποιηθεί ότι τον πραγματικό τους αντίπαλο τον 
συναντούν καθημερινά στους χώρους δουλειάς 
τους, είναι η εργοδοσία, οι μεγάλοι επιχειρηματι-
κοί όμιλοι, το κεφάλαιο. Οτι για δικό τους λογαρια-
σμό κυβερνήσεις, κόμματα, η ΕΕ παίρνουν αντιλα-
ϊκές αποφάσεις, μέτρα που τους τσακίζουν       

δικαιώματα και κατακτήσεις. Οτι η περίφημη ανά-
καμψη των κερδών τους απαιτεί ζωή με υποβαθμι-
σμένες εργατικές - λαϊκές ανάγκες, ζωή με ψίχου-
λα. Οτι αυτούς υπερασπίζονται τα μνημόνια διαρ-
κείας, οι δανειακές συμβάσεις κ.λπ.  

Αναμετρήθηκε με την εργοδοτική τρομοκρατί-
α, την προειδοποίηση της απόλυσης, το φάσμα 
της μεγάλης ανεργίας, που βρίσκεται απειλητικό 
πάνω από τα κεφάλια όλων των εργαζομένων.  

Αναμετρήθηκε με την προσπάθεια των αστι-
κών ΜΜΕ να πνίξουν τη φωνή των εργαζομένων, 
να θάψουν με κάθε τρόπο την εργατική κινητοποί-
ηση και, πρώτα απ' όλα, τη δράση των ταξικών 
δυνάμεων. 

Αναμετρήθηκε με τις τρικλοποδιές του εργο-
δοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, των 
θιασωτών της κοινωνικής συναίνεσης αλλά και με 
την υπονόμευση των συνδικαλιστικών δυνάμεων 
του ΣΥΡΙΖΑ, της λογικής της ανάθεσης και της 
αναμονής, που προσπάθησαν με «ξένα κόλλυβα» 
να αξιοποιήσουν τις απεργιακές συγκεντρώσεις 
στα δικά τους κυβερνητικά παιχνίδια, στο στόχο 
της ανάδειξής τους σε νέους διαχειριστές της αντι-
λαϊκής πολιτικής. 

Οι εργαζόμενοι να δώσουν, με την ακόμα 
μεγαλύτερη οργάνωσή τους στα σωματεία, άμεση 
και μαχητική απάντηση στη νέα αντιλαϊκή επίθεση 
που ετοιμάζουν. Να τσακίσουν το κλίμα της        

αδράνειας και της ηττοπάθειας που σπέρνει ο 
εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός. 
Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ενωση και επιχειρηματι-
κοί όμιλοι να μην αισθάνονται ήσυχοι. Συνεχίζου-
με και κλιμακώνουμε την πάλη μας απέναντι στον 
πόλεμο που μας έχουν κηρύξει. 

Στον Πειραιά, χιλιάδες ήταν οι απεργοί στε-
ριάς και θάλασσας, άνεργοι, συνταξιούχοι, γυναί-
κες, αυτοαπασχολούμενοι και μαζί τους μαθητές 
από λύκεια και γυμνάσια και φοιτητές από το 
Πανεπιστήμιο Πειραιά που διαδήλωσαν ενάντια 
στην αντιλαϊκή πολιτική, με προμετωπίδα το       
μεγάλο πανό του ΠΑΜΕ που έδινε το στίγμα 
με τη φράση:  

«Στην οργάνωση η δύναμη, 
στον αγώνα η ελπίδα, ασπί-
δα μας η αλληλεγγύη». 

Τα μαζικά μπλοκ των συνδικάτων 
και των λαϊκών επιτροπών, που 
ήταν όλα ενισχυμένα με «νέο αί-
μα», ήταν το στοιχείο που χαρα-
κτήρισε τη μαζική απεργιακή συ-
γκέντρωση στον Πειραιά. Εξίσου 
ενθαρρυντ ικό ε ίναι  ο ι  νέες  
«παρουσίες» που καταγράφηκαν, 
όπως για παράδειγμα η Πανελλή-
νια Ενωση Εκπαιδευτικών Δημό-
σιας Ναυτικής Εκπαίδευσης 
(ΠΕΕΔΝΕ), αλλά και εργαζόμενοι 
τ η ς  κ α π ν ο β ι ο μ η χ α ν ί α ς 

«Παπαστράτος», που συμμετείχαν για πρώτη 
φορά μετά από πολλά χρόνια, συγκροτημένα και 
οργανωμένα, κόντρα στην απόφαση της πλειοψη-
φίας (δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ) να συμμετέχει το 
σωματείο στη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ στην        
Αθήνα. 

Πρωτόγνωρα μαζικό ήταν το μπλοκ της Δημο-
κρατικής Ενότητας Λιμανιών, ενώ ξεχωριστή ήταν 
η παρουσία των σπουδαστών από την ΑΕΝ   
Ασπροπύργου δίπλα στα ταξικά ναυτεργατικά 
σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
– ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ, αλλά και των εργαζομένων 
από τους δήμους της περιφέρειας του Πειραιά. 

Η  οργάνωση της πάλης των 
σπουδαστών στην ΑΕΝ 

του Ασπροπύργου είναι πίσω από 
τις ανάγκες. Είναι όμως πίσω και 
από τις πραγματικές δυνατότητες.  

Τα εμπόδια που έβαζε το απερ-
χόμενο ΔΣ του Συλλόγου, που ήταν 
άφαντο μέσα σε τόσα προβλήματα, 

δεν οργάνωσε ούτε εκλογές του 
Συλλόγου, αλλά και οι δυσκολίες 
που βάζει η διοίκηση της σχολής, 
χρησιμοποιώντας χίλιες δυο προ-
φάσεις για να μη γίνουν εκλογές, 
γιατί δε θέλει Σύλλογο που να διεκ-
δικεί, μπορούν να ξεπεραστούν. 

Απέναντι σε όλα αυτά, οι σπου-
δαστές που έως τώρα συσπειρωνό-
μασταν στην ΑΓΕΝ («Αγωνιστική 
Ενότητα» - παράταξη στη σχολή 

που συσπειρώνεται με το ΠΑΜΕ), 
μαζί με άλλους σπουδαστές, πήραν  
πρωτοβουλία και προχώρησαν σε 
συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα για 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζου-
με στη σχολή.  

Ήδη έχουν προβεί σε ανάρτηση 
πανό ενάντια στην ιδιωτικοποίηση 

της Ναυτικής Εκπαίδευσης, παρά-
σταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση 
της σχολής για τις τεράστιες ελλεί-
ψεις και αποφάσεις σε τμήματα για 
αποχή από τα μαθήματα τη μέρα 
της απεργίας στις 27 Νοέμβρη.  

Η συνέχεια δίνεται με συζήτηση 
της πείρας από αυτές τις πρωτοβου-
λίες και την προσπάθεια για κλιμά-
κωση με τη συμμετοχή περισσότε-
ρων σπουδαστών. 

Α υτές οι επιδιώξεις είχαν μείνει στα χαρτιά από 
το 2003, κι αυτό οφείλεται στον κοινό αγώνα 

σπουδαστών και ναυτεργατών, στους οποίους τα ταξι-

κά ναυτεργατικά σωματεία ήταν μπροστά. 

Έγιναν κινητοποιήσεις στο Γραφείο Ευρέσεως 
Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), στο υπουργείο Ναυτιλίας 
και στην Ενωση των εφοπλιστών. Αγώνες για την εύ-
ρεση εκπαιδευτικού ταξιδιού και για να μη γίνουν δια-

γραφές από τη σχολή.  

Τέλος, να αναφέρουμε τη συμμετοχή σπουδαστών 
στις απεργίες των ναυτεργατών, την πλούσια πείρα 

που συσσωρεύεται μέσα από αυτούς τους αγώνες. 

Η Ενωση των Μηχανικών (ΠΕΜΕΝ), της οποίας οι 
εκλογές διεξάγονται μάλιστα αυτή την περίοδο, προ-
βλέπει από το καταστατικό της να μπορούν να γράφο-

νται οι δόκιμοι μηχανικοί των ΑΕΝ.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα σε όλα αυτά, η 
ΠΕΜΕΝ οργανώνει τεχνικά σεμινάρια για την ενίσχυ-
ση των σπουδαστών, όπως αυτό που πραγματοποιή-
θηκε το Νοέμβρη για τις Μηχανές με common rail fuel 

system (σύστημα κοινού οχετού καυσίμου). 

Επιπλέον, στα γραφεία της λειτουργεί προσομοιω-
τής μηχανοστασίου, η χρήση του οποίου είναι δωρεάν 
για τα μέλη της, και παρέχει στους σπουδαστές τη 
δυνατότητα εξάσκησης πάνω στο αντικείμενό τους. 
Ακόμα, γίνεται προσπάθεια, σε συνεργασία με τις 
Λαϊκές Επιτροπές του Πειραιά, να οργανωθούν ενι-
σχυτικά μαθήματα, π.χ. Μαθηματικών και Φυσικής, για 

σπουδαστές των ΑΕΝ. 

 

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΠΕΜΕΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ 
 

12-1-2015:  
Επίσκεψη στην  ΑΕΝ Μακεδονίας  

 

19-1-2015:  
Επίσκεψη στην ΑΕΝ Χίου  

 

26-1-2015:  
Επίσκεψη στην ΑΕΝ Χανίων  


