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ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΤΑΞΙΚΑ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ 2014
Με την εκλογή νέας Διοίκησης στο τιμόνι, η ΠΕΣΝΑΤ συνεχίζει την ταξική πορεία της και τον καινούργιο
χρόνο, μέσα στη αντιλαϊκή θύελλα, που έχουν εξαπολύσει οι κυβερνήσεις με την τρόικα [ΕΕ - Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα - ΔΝΤ], που με πρόσχημα την οικονομική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, επιταχύνουν την εφαρμογή των προαποφασισμένων αναδιαρθρώσεων τσακίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα, κατεδαφίζοντας την κοινωνική ασφάλιση, διαλύοντας την
δημόσια Υγεία - Πρόνοια - Παιδεία, φορτώνοντας στη
λαϊκή οικογένεια αβάσταχτα φορολογικά βάρη και
χαράτσια, για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία του
κεφαλαίου, των μονοπωλίων.
Μπροστά στις κρίσιμες αυτές στιγμές, όπου η αδικία
γίνεται νόμος, οι συνταξιούχοι έχουμε καθήκον και υποχρέωση να αντισταθούμε, να οργανώσουμε την πάλη
μας με βάση τα συμφέροντα της εργατικής τάξης στην
οποία ανήκουμε, και διευρύνοντας το μέτωπο μέσα
από τη λαϊκή συμμαχία να περάσουμε στην αντεπίθεση
για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, με όποιο
μείγμα διαχείρισης και αν εμφανίζεται από τους διάφορους πολιτικούς εκφραστές των συμφερόντων αντιμαχόμενων μερίδων του μεγάλου κεφαλαίου.
Στην κατεύθυνση αυτή η ΠΕΣ-ΝΑΤ συντονίζει τη
δράση της με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων, συνεργάζεται
με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία [την ΠΕΜΕΝ, τον
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, τους ΜΑΓΕΙΡΟΥΣ], συμπορεύεται με το
Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο [το ΠΑΜΕ], για να
αποκρούσουμε την επιθετικότητα των εφοπλιστών, του
μεγάλου κεφαλαίου, της κυβέρνησης, της τρόικας,
απαιτώντας ταυτόχρονα λύσεις στα προβλήματα των
συνταξιούχων.
Τίποτε δε μπορεί να γίνει τίποτε για εμάς χωρίς εμάς.
Είμαστε οι πολλοί, έχουμε τη δύναμη και θα νικήσουμε.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γενικός Γραμματέας:
Ταμίας:

Βρανάς Γεώργιος
Βασιλειάδης Ιωάννης
Γαλέτσας Φώτιος
Παπαγεωργίου Γεώργιος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Σιδηρόπουλος Αθανάσιος, Χαμπουλίδης Μιχαλάκης,
Φλάκας Απόστολος, Πούλος Αλέξανδρος,
Καλογεράς Τσαμπίκος-Νίκος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Σούτης Θεόδωρος, Ζαφειρούδης Δημήτριος,
Μελάς Παναγιώτης, Ανδρεάδης Μιχάλης,
Εγγλέζος Δημήτριος, Μαυρομαράς Μάρκος,
Δεσύπρης Γεώργιος, Νασουφίδης Χαράλαμπος,
Χοροτζίδης Παντελής
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Τσιτσίλιας Παναγιώτης,

Παπαγεωργίου Απόστολος, Πανάγος Δημήτριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Σταυρίδου Δήμητρα,

Κοκκινάκης Άγγελος, Μυλωνάκης Νικόλαος

Υπογράφω, απαιτώ, διεκδικώ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
► ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ την πολιτική της εξαθλίωσης. Ο αγώνας για
το 8ωρο, οι ΣΣΕ, η Κοινωνική Ασφάλιση, ήταν κατακτήσεις που
ήρθαν με μακροχρόνιους αιματηρούς αγώνες.
► ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τις ποινικές διώξεις για την υπεράσπιση
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μας. Στέλνουμε μήνυμα σε
κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ, ότι μπορεί να αποφάσισαν να μας πάνε
στο Μεσαίωνα, αλλά δεν πήραν την υπογραφή εκατομμυρίων
εργατών για το τσάκισμα των μισθών και των συντάξεων, το
χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων.
► ΔΟΥΛΕΙΑ με δικαιώματα. Ίση αμοιβή για ίση εργασία, ανάλογα τον βαθμό και την ειδικότητα. ΣΣΕ με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Κοινωνικοασφαλιστική προστασία για όλους.
► ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ προστασίας των ανέργων. Να δοθεί σε
ΟΛΟΥΣ τους άνεργους ναυτεργάτες και σπουδαστές του
ΚΕΣΕΝ, το δώρο των Χριστουγέννων.
► ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ Υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία.
► ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ Ναυτική Εκπαίδευση
και Μετεκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και
πραγματικές ανάγκες.
Η φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση είναι αναπόσπαστα
δεμένη με την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη
μονομερή διαγραφή του δημόσιου χρέους. Ο εργαζόμενος λαός
δεν ευθύνεται για τα ελλείμματα, δεν είναι δικό του το χρέος.
Κανένας μόνος του. οργάνωση, συσπείρωση, αγώνα
ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου
και των εκπροσώπων του.
Συλλογή υπογραφών από τα σωματεία:
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ
ΠΕΝΗΗΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π-Μ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

Άγριο μαχαίρι σε δαπάνες για
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ο

ι άγριες περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση και στην
πρόνοια αποτυπώνονται
και στις δαπάνες του Κοινωνικού Προϋπολογισμού
για το 2014, για συντάξεις,
Υγεία και επιδόματα να
μειώνονται στα 35,393
δισ. ευρώ, από τα 40,146
δισ. ευρώ που είναι το
2013, δηλαδή, μειωμένες
κατά
4,753
δισ.
ευρώ.
Σε σύγκριση μάλιστα
με το 2011 οι δαπάνες του
Κοινωνικού Προϋπολογισμού το 2014 είναι μειωμένες κατά 9 δισ. ευρώ και
σε ποσοστό κατά 20,3%!
Από τα 44,4 δισ. ευρώ το
2011, στα 35,4 δισ. ευρώ
το 2014.
Αντίστοιχα
μειωμένο
είναι και το κονδύλι για τις
συντάξεις. Από 25,1 δισ.
ευρώ το 2011, στα 23,1
δισ. ευρώ του χρόνου. Σε
σχέση με το 2013, το κονδύλι είναι περίπου το ίδιο
(μεγαλύτερο κατά 100
εκατομ. ευρώ), στην πράξη, όμως, η κατάσταση
των συνταξιούχων θα χειροτερέψει, αφού ο αριθμός των δικαιούχων θα
είναι μεγαλύτερος. Πολύ
περισσότερο που με τη
λεγόμενη «Εισφορά Αλλη-

Ο

μοβροντία από νέα
μέτρα φορολογικής
εξόντωσης των λαϊκών
στρωμάτων θα ισχύσουν
από το 2014, στο πλαίσιο
εφαρμογής του φορολογικού νόμου και των άλλων
αποφάσεων της συγκυβέρνησης.
Νέα εξουθενωτικά πρόστιμα για τα ληξιπρόθεσμα
χρέη των λαϊκών νοικοκυριών, που βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή της
κατάσχεσης καταθέσεων,
αν μέσα σε 30 μέρες δεν
εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν τα
χρέη τους προς το Δημόσιο.
Χωρίς μείωση της
έμμεσης φορολογίας το
πετρελαίου θέρμανσης, που
από 60 ευρώ το 2012 ο Ειδικός Φόρος φέτος απογειώ-

λεγγύης»,
το
χαράτσι
δηλαδή που μπαίνει στις
συντάξεις για τον λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ, θα τους
αφαιρεθούν 565 εκατομμύρια ευρώ, από 430
εκατομ. το 2013.
Σε οικονομικό στραγγαλισμό οδηγούνται απ'
τον κρατικό προϋπολογισμό του 2014 και τα
νοσοκομεία, οι επιχορηγήσεις των οποίων μειώνονται σε 1,111 δισ. ευρώ,
έναντι 1,639 δισ. το 2013
και 1,401 δισ. το 2012,
ενώ ήδη βρίσκονται σε
απορρύθμιση, λόγω ελλείψεων βασικών υλικών.
Ο ΕΟΠΥΥ θα χρηματοδοτηθεί μόνο με 777 εκατ.
ευρώ, όταν το 2012 χρειάστηκε επιπρόσθετη κρατική επιχορήγηση 300 εκατ.
ευρώ, για να διαμορφωθεί
τελικά σε 1,108 δισ. ευρώ
για το 2013. Μ άλλα λόγια,
μειώνεται η επιχορήγηση
κατά 29,9% όταν ο ΕΟΠΥΥ έχει συνολικά χρέη προς
τρίτους κοντά στα 1,8 δισ.
ευρώ.
Συνολικά οι δαπάνες
Υγείας του τακτικού προϋπολογισμού θα διαμορφωθούν σε 4,361 δισ. ευρώ
το 2014, έναντι 5,434 δισ.
ευρώ το 2013. Είναι δηλαδή μειωμένες κατά 19,7%.

θηκε στα 330 ευρώ ανά
1.000 λίτρα, αύξηση 450%
άρα απλησίαστο.
Το ΠΑΜΕ καλεί εργαζόμενους, απολυμένους και
ανέργους, συνταξιούχους,
που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις, να

έρθουν σε επαφή με τα ταξικά σωματεία και τις Λαϊκές Επιτροπές σε κάθε γειτονιά. Χωρίς δισταγμό, να
πιάσουν επαφή με το ΠΑΜΕ στα τηλέφωνα:

210 - 38 33 786
210 - 33 01 842

ΝΟΜΟΣΧ ΕΔΙ Ο ΚΑ ΤΑ ΠΑ ΡΑΓΓ ΕΛΙΑ
ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΚΕΦΑ ΛΑ ΙΟΥ

Τ

ο αίσχος που ζούμε επί
σειρά ετών επικυρώνεται
και διευρύνεται με το νομοσχέδιο
"Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις", που προωθεί η κυβέρνηση. Πλούτος και χλιδή από την
μία, εργασιακό χάος - πλωτές
"βόμβες", από την άλλη.
Στο νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής δίνει την
δυνατότητα να χαρακτηρίζεται Κυβερνήτης και να προσλαμβάνεται
για την διακυβέρνηση «επιβάτης
που διαθέτει ναυτική ικανότητα
και εμπειρία» καταργώντας πλοίαρχο και πλήρωμα (άρθρο 1, παρ.
ι.αα.), στο ίδιο άρθρο παρ. ιβ καταργεί τις συμβάσεις ναυτολόγησης,
πλοίαρχο, κυβερνήτη, πλήρωμα και
τους κατατάσσει "Επιβαίνοντες".

με εργαζόμενους πολλαπλών καθηκόντων (σπίτι - γραφείο - πλοίο).
Στο άρθρο 12 "Όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των
επαγγελματικών τουριστικών
ημερόπλοιων", παρ. γ, με έγκριση
της αρμόδιας Διεύθυνσης του
Υπουργείου μπορούν τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια να
χρησιμοποιηθούν μεταφέροντας
επιβάτες από διάφορα λιμάνια. Στο
ίδιο άρθρο παρ.7, για όλα τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια
ολικής χωρητικότητας κάτω των 650
gt υπό σημαία κράτους μέλους της
ΕΕ ή του ΕΟΧ, καταργείται το
πιστοποιητικό ελληνομάθειας και
η ασφάλιση των ναυτικών.

Στο άρθρο 8 "Στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής", ανατρέπονται οι ΣΣΕ και οι
οργανικές συνθέσεις, υπονομεύεται
η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή
για ναυτεργάτες, επιβαίνοντες, ο
κυβερνήτης υπάγεται στον ΟΑΕΕ
(ασφάλιση με μπλοκάκι). Στο ίδιο
άρθρο, ο υπουργός θα καθορίζει τις
οργανικές συνθέσεις.
Στο άρθρο 9 "Ειδικές ρυθμίσεις", παρ.5, στα επαγγελματικά
πλοία αναψυχής που μεταφέρουν
μέχρι 99 επιβάτες, δίνει την δυνατότητα να ναυλώνονται χωρίς να
έχουν στη σύνθεση πλοίαρχο και
πλήρωμα.
Στο άρθρο 10 "Γενικές διατάξεις", παρ.2.α. Οι κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους μέλους
της ΕΕ, απαλλάσσονται από την
υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια
απόπλου από την Λιμενική Αρχή ή
να δηλώνουν αντίστοιχα κατάπλου.
Στο άρθρο 11 "Πλήρωμα ιδιωτικών πλοίων αναψυχής", την
οργανική σύνθεση καθορίζει ο ιδιώτης, "μαύρη" ανασφάλιστη εργασία,

Στο άρθρο 13 "Ειδικότερες
Φορολογικές ρυθμίσεις", παρ.3
απαλλάσσονται τα επαγγελματικά
πλοία αναψυχής από τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης και τον δασμό
των καυσίμων. Υποκρίνονται ότι
πασχίζουν να μαζέψουν φόρους
από τους «έχοντες και κατέχοντες»,
στην πράξη αφήνουν ορθάνοιχτη
πόρτα διευρύνοντας «το πλυντήριο
του μαύρου χρήματος».
Στο άρθρο 18 "Σύσταση",
καταργούνται ο Οίκος Ναύτη και το
ΓΕΝΕ, συγχωνεύονται και δημιουργείται ενιαίος φορέας (ΟΝΝΕ).
Στο άρθρο 26 "Πλοίο Ασφαλείας", εντείνει η κυβέρνηση τα κατασταλτικά και απεργοσπαστικά
μέτρα σε βάρος της υπεράσπισης
των δικαιωμάτων των ναυτεργατών,
με απόφαση του Υπουργού που δεν
δημοσιεύεται ούτε στην "Εφημερίδα
της Κυβέρνησης", υποχρεώνει την
δρομολόγηση πλοίου "για οποιοδήποτε λόγο υφίσταται αδυναμία εκτέλεσης τακτικών δρομολογίων". Αντίστοιχη απόφαση εφαρμόζεται και
στις συνδέσεις με τακτικά δρομολόγια της χώρας μας με άλλες χώρες.

Από τη σύσκεψη ναυτεργατών,
11/12/2013, στο βήμα ο πρόεδρος
της ΠΕΣ-ΝΑΤ, Γιώργος Βρανάς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤ

Σφαγιαστικός και το 2014
Ο προϋπολογισμός του ΝΑΤ για το
2014 διαμορφώνεται στα πλαίσια της
καπιταλιστικής κρίσης και στις κατευθύνσεις υλοποίησης των αντιλαϊκών
μέτρων, που έχουν συναποφασίσει κυβέρνηση, Ε.Ε., ΔΝΤ, συνθλίβοντας τα
εργασιακά, τα κοινωνικοασφαλιστικά
δικαιώματα των ναυτεργατών, των εργαζομένων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του
κεφαλαίου.
Από το 2003 έχει να γίνει ισολογισμός
στο ΝΑΤ, ενώ στα χαλκευμένα καθ’ υπολογισμό στοιχεία στον προϋπολογισμό για το
2014 διατυπώνεται ότι: «επισημαίνουμε το
γεγονός ότι μετά την λήξη του Γ’ τριμήνου
του έτους 2014, θα γίνει επανεκτίμηση των
στοιχείων και ανάλογα με την πορεία εξέλιξης του Προϋπολογισμού το οργανικό
έλλειμμα θα διαμορφωθεί αναλόγως»...!!!
Στον προϋπολογισμό για το ΚΑΑΝ
(Κεφάλαιο Ανεργίας Ασθενείας Ναυτικών)
προβλέπεται το ποσό των 50.000.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα οι ανάγκες είναι
μεγαλύτερες, ο Οίκος Ναύτη με την ένταξη
του στο ΕΟΠΥΥ, δημιούργησε τραγικά
προβλήματα στους ασφαλισμένους για
γιατρούς και φάρμακα, τα πληρώνουν από
την τσέπη τους περιμένοντας μήνες για την
εξόφληση τους.
Καταγγέλλουμε τον προϋπολογισμό του
ΝΑΤ για το 2014 με τα χαλκευμένα στοιχεία, που εμφανίζει:
ΕΣΟΔΑ

251.732.296 ευρώ

ΕΞΟΔΑ

1.225.101.431 ευρώ

ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Να σημειώσουμε πρώτα την Γ.Σ. στις
13/11, όπου εκλέχτηκε Εφορευτική Επιτροπή Αρχαιρεσιών για νέα Διοίκηση και
Εξ. Επ. για τη θητεία 2014-2015. παραπέρα να τονίσουμε την συμμετοχή πολλών
συναδέλφων και εκτός Δ.Σ. που πήραν
μέρος στη μάχη της ενημέρωσης για πιο
πλατειά συμμετοχή στις αρχαιρεσίες.
Στην απεργία 6/11 βοηθήσαμε σημαντικά στην προετοιμασία και την περιφρούρησή της στα καράβια και πορευθήκαμε
με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ στον
Πειραιά κάτω από δυνατή βροχή.
Στις 31/10 ήμασταν σε παναττικό συλλαλητήριο με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στην Αθήνα και κάναμε πορεία στο υπουργείο Υγείας.
Στις 26/11 κινητοποιηθήκαμε στον
Πειραιά με παρέμβαση για την απαξίωση
του Οίκου Ναύτου και το μαύρο χάλι της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Ένα ζήτημα που θέλουμε να καταγγείλουμε είναι ότι πήραμε κλήση από το ανακριτικό του Α’ Λιμενικού Τμήματος με εντολή εισαγγελέα και μα ζητούν εξηγήσεις για
συμμετοχή μας στις απεργίες των ναυτεργατών το 2013.

Στις 18/12 είχαμε τη μεγάλη συγκέντρωση συνταξιούχων όλων των Ταμείων στο
ΕΚ Πειραιά και πορεία μέχρι το Τζάνειο
Νοσοκομείο όπου κάναμε παρέμβαση στη
διοίκηση για την τραγική υποβάθμιση της
νοσοκομειακής περίθαλψης.
Πήραμε μέρος μαζί με τους κομμουνιστές και τον προοδευτικό λαό της Αθήνας
στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 69
χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας
από τον ΕΛΑΣ και τα 72 χρόνια από την
ίδρυση του ΕΑΜ στην Αθήνα.
Στις 17 Νοέμβρη συμμετείχαμε στις
εκδηλώσεις για τη λαϊκή εξέγερσης του
Πολυτεχνείου το 1973 με κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των δολοφονημένων φοιτητών και εργατών και συμμετείχαμε στη
μεγαλειώδη αντιιμπεριαλιστική πορεία
μέχρι την πρεσβεία των ΗΠΑ.
Στις 5/10 πορευτήκαμε με τις ταξικές
δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε αντιφασιστικό
συλλαλητήριο και μέτωπο ταξικής πάλης.
Στις 29/12 βρεθήκαμε μαζί με τους ανέργους και τις οικογένειές τους σε λαϊκό
γλέντι που οργάνωσαν, στο λιμάνι, τα
σωματεία ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ
μαζί με τα άλλα ταξικά σωματεία του

Η ΠΕΣ-ΝΑΤ στην πορεία των συνταξιούχων στον Πειραιά, 18 Δεκέμβρη 2013

973.369.135 ευρώ

Για το Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) προβλέπεται
«έσοδα από μειώσεις των επικουρικών
συντάξεων το ποσό των 15.000.000
ευρώ».
Οι μειώσεις στα έσοδα του ΝΑΤ και των
άλλων ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης είναι
τα κέρδη των εφοπλιστών, των τραπεζιτών,
του κεφαλαίου, υπηρετείται από το πολιτικό
τους προσωπικό με την αντιναυτεργατική –
αντιλαϊκή πολιτική.
Τα παραπάνω αναφέρουν μεταξύ
άλλων σε δελτίο Τύπου τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣΝΑΤ και καταλήγουν:
Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, να συνεχίσουμε με καλύτερη οργάνωση – συσπείρωση δυνάμεων
σε κάθε χώρο δουλειάς, στις γειτονιές
να αναπτύξουμε πολύμορφες αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις, να
δυναμώσει η ταξική πάλη, η λαϊκή συμμαχία με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ, ΜΑΣ, ΟΓΕ, τις λαϊκές επιτροπές ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του.

Ένα άλλο ζήτημα, που καταγγείλαμε με
δελτίο Τύπου την 31/10, είναι η τραμπούκικη επίθεση από υπαλλήλους του Δήμου
Πειραιά σε βάρος συναδέλφων μας,
που προπαγάνδιζαν συγκέντρωση
συνταξιούχων.
Αντιπροσωπεία μας παρευρέθηκε στη
Γ.Σ. εργαζομένων του ΝΑΤ στις 1/10.
Πήραμε μέρος σε διαδοχικές συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα,
22/10, 23/10, 30/10 και 21/11, για την
οργάνωση της δράσης των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.
Συμμετείχαμε σε διαδοχικές συσκέψεις
των ταξικών δυνάμεων των ναυτεργατών
στην ΠΕΜΕΝ, 27/11 και 8/12 και 11/12 με
παρέμβαση στον Οίκο Ναύτου.
Στις 7/12 συμμετείχαμε στην πικετοφορία στους δρόμους του Πειραιά ενάντια
στον αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό για
το 2014.

Πειραιά, οι Λαϊκές Επιτροπές και οι Σύλλογοι Προοδευτικών Γυναικών της περιοχής.
Το τριήμερο 11-13/10 ήμασταν παρόντες στην εικαστική έκθεση «ΆνθρωποιΧρώμα+Σίδερο» όπου εδώ και 7 χρόνια η
τέχνη συναντάει την εργατιά στη Ν/Ζώνη
Περάματος.
Τέλος να πούμε ότι οι ανάγκες για όσο
γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες, καθώς και τα καθημερινά ανθρώπινα ζητήματα, που απαιτούν και πρέπει να
τα τρέξουμε, θυμίζει το ...«δουλειά να μη
σου λείπει». Έτσι λοιπόν και μπροστά στα
προβλήματα που έρχονται όπως η διάλυση
του ΕΟΠΥΥ, η επαπειλούμενη μείωση έως
και κατάργηση του Επικουρικού, η παραπέρα μείωση της Κύριας Σύνταξης και του
Εφάπαξ, επιβάλουν μεγαλύτερη συμμετοχή
στην δράση τόσο της Διοίκησης όσο και
των Μελών της Ένωσης.
Κα λό κ αι α γ ω νι σ τι κό 2 0 1 4

Στην «κλίνη του Προκρούστη»
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΦΑΠΑΞ

Η

μειωμένη κρατική
χρηματοδότηση
κατά 1,8 δισ. ευρώ, το 2014,
με βάση και τις μνημονιακές δεσμεύσεις, αποτελεί το
βασικό «όχημα» για τη λήψη νέων αντιασφαλιστικών μέτρων. Η κυβέρνηση
εκτιμά το ετήσιο έλλειμμα
στα Ταμεία να φθάνει το
1 δισ. ευρώ, ενώ η τρόικα
στα 2,5 δισ. ευρώ.
Όπως και να έχει, η ουσία
είναι ότι επίκειται νέος πέλεκυς σε βάρος κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων, που
στην πραγματικότητα αποτελούν προειλημμένες αποφάσεις, των οποίων η εφαρμογή
επεκτείνεται και επιταχύνεται.
Το 2014 αναμένονται:
Εφαρμογή της λεγόμενης
«ρήτρας
μηδενικού ελλείμματος των Ταμείω ν » ,
ό π ο υ
θ α
έχουμε «αυτόματες μειώσεις»
στις επικουρικές συντάξεις Ταμείων που συνεχίζουν
να παρουσιάζουν έλλειμμα. Η
τρόικα έχει ξεκαθαρίσει ότι
δεν θα δεχτεί πρόσθετη χρηματοδότηση των επικουρικών
ταμείων.
Κ αθ ιερ ώ νο ντα ι ενια ίες
εισφορές για το σύνολο των
ασφαλισμένων. Δηλαδή στο
όνομα της «κοινωνικής δικαιοσύνης» θα καταργηθούν οι
λεγόμενες ειδικές διατάξεις
που διατηρούνταν μετά την
ένταξη των ειδικών ταμείων
στο ΙΚΑ και οι οποίες προέβλεπαν διαφορετικές εισφορές και διαφορετικές παροχές.
Οι ενιαίες εισφορές θα ισχύουν, επί το χείρον, για όλα τα
ταμεία κύριας σύνταξης. Ταυτόχρονα η μείωση των εισφορών του ΙΚΑ, κατά 3,9%, μετά
το 1,1%, στο όνομα της μείωσης του λεγόμενου «μη μισθολογικού κόστους» θα
προκαλέσει απώλειες στα
ασφαλιστικά ταμεία 1 δισ.
ευρώ ετησίως, που θα καταλήξουν
στις «τσέπες
των υγειών επιχειρηματιών».
Ωστόσο, ανατροπές θα
έχουμε και στις κύριες συντάξεις από το 2015, με την
εφαρμογή του νόμου Λοβέρδου που αφορά την καθιέρωση της βασικής και της αναλογικής σύνταξης.
Η βασική σύνταξη θα επιδο-

τείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέχρι όμως του
ποσού των 360 ευρώ. Η αναλογική θα είναι το αποτέλεσμα των εισφορών του ασφαλισμένου σε ολόκληρο τον
εργασιακό του βίο (ατομικός
κουμπαράς ασφαλισμένου).
Οι συντελεστές υπολογισμού ρίχνουν τις συντάξεις στο 60%, ενώ από το
2020 μειώνονται στο 48% του
βασικού μισθού!

Απάτη 1 εκατ. ευρώ
στον Οίκο Ναύτου !
Ποινική δίωξη σε βαθμό
κακουργήματος αντιμετωπίζουν 4 υπάλληλοι του
Οίκου Ναύτου, οι οποίοι, την
Παρασκευή 1 Νοέμβρη, πιάστηκαν επ' αυτοφώρω να
χρηματίζονται, παραλαμβάνοντας από κλινικάρχη 250 χιλ.
ευρώ, ως πρώτη δόση από
συνολικό ποσό περίπου
1 εκατ. ευρώ, που φέρονται
ότι είχαν συμφωνήσει μαζί του
προκειμένου να εισπράξει με
πλαστά παραστατικά για δήθεν ιατρικές υπηρεσίες σε
ασφαλισμένους.
Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στην απάτη σε βάρος
των ασφαλιστικών Ταμείων
βρίσκονται γνωστοί συνδικαλιστές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ,
που κατείχαν θέσεις κλειδιά,
όπως ο οικονομικός προϊστάμενος και η ιδιαιτέρα προέδρου τού Οίκου Ναύτου.
Το έδαφος για τέτοιου
είδους «κομπίνες» έχει διαμορφώσει η αντιλαϊκή πολιτική που εμπορευματοποιεί την
Υγεία, με αποτέλεσμα, σε ό,τι
αφορά τον Οίκο Ναύτου, να
έχει αποψιλωθεί από γιατρούς
και εξοπλισμό και όλες οι υπηρεσίες του να δίνονται στους
επιχειρηματίες του χώρου,
όπως ο κλινικάρχης ο οποίος
«έδωσε» τους υπαλλήλους.

Τέλος, από το 2014 θα
εφαρμοστεί ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ. Το τελικό ποσό δεν θα
είναι προκαθορισμένο, αλλά
θα εξαρτάται από μια σειρά
παράγοντες της δεδομένης
στιγμής που πρόκειται να
καταβληθεί.
Γενικός ξεσηκωμός, τώρα,
για να μην περάσουν
τα νέα βάρβαρα,
αντιασφαλιστικά μέτρα

Υγεία για το λαό
όχι για το κεφάλαιο
ντόπιο και πολυεθνικό
Οι κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο
χώρο της Υγείας και αυτές που προηγήθηκαν,
ξεσπούν στο έδαφος των οξυμένων προβλημάτων
για τους εργαζόμενους στις μονάδες Υγείας και τους
ασθενείς.
Τα προβλήματα αυτά θα επιδεινωθούν αν εφαρμοστούν τα σχέδια της κυβέρνησης για παραπέρα μείωση
των δαπανών για τον ΕΟΠΥΥ, αν προχωρήσουν οι σχεδιασμοί για τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (ΠΦΥ), που προβλέπει μεταξύ άλλων διαθεσιμότητα - κινητικότητα για το προσωπικό, με ενδεχόμενες απολύσεις και κλείσιμο δομών και ακόμη μεγαλύτερη διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα, σε βάρος του λαού.
Εν τω μεταξύ υπερψηφίστηκε, την Πέμπτη 27/11, στη
Βουλή, η τροπολογία του υπουργείου Υγείας για την τιμολόγηση των φαρμάκων, με την κόντρα της κυβέρνησης
ΝΔ - ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ στο φόντο της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε μονοπωλιακούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του φαρμάκου.

Το αυτονόητο, βέβαια, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει
ελληνική εταιρεία σε οποιονδήποτε κλάδο της παραγωγής
που να μην έχει διασύνδεση με πολυεθνικές, που να μην
έχει συμμαχίες με ξένους κολοσσούς στον ίδιο κλάδο.
Οι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στον τομέα Υγείας αποτελούν κρίκο στην οργάνωση κοινής πάλης της εργατικής
τάξης, των αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών,
των γυναικών και της νεολαίας των λαϊκών στρωμάτων
και πρέπει να γίνει δική τους υπόθεση.
Ασθενείς, ασφαλισμένοι και εργαζόμενοι στον χώρο
της Υγείας, έχουν συμφέρον να παλέψουν μαζί για να
αποτραπούν τα σχέδια της κυβέρνησης, που γίνονται στο
όνομα της «δημοσιονομικής εξυγίανσης».
Σήμερα, δεν αρκεί να αποτραπούν τα χειρότερα που
ετοιμάζει η κυβέρνηση. Χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας και να διευρυνθεί το μέτωπο που παλεύει για την
κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στο χώρο της
Υγείας - Πρόνοιας.
Για αποκλειστικά δημόσιο, καθολικό και δωρεάν
σύστημα Υγείας, που θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες.
Για δωρεάν φάρμακο σε όλους. Για μόνιμη και
σταθερή δουλειά όλων όσοι απασχολούνται στον
τομέα της Υγείας.

