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Η  κεντρική συγκέντρωση έγινε στα Προπύλαια, όπου 
στις 6 μ.μ. κατέφθασαν οι προσυγκεντρώσεις από 

διάφορα σημεία της Αθήνας με συνθήματα και πανό για την 
αποκατάσταση των συντάξεων, την κατάργηση των αντια-
σφαλιστικών νόμων, την ιατροφαρματευτική περίθαλψη των 
ανασφάλιστων ανέργων και 
απόρων.  Οι συνταξιούχοι από 
την επαρχία, που κατέφθασαν 
με δεκάδες λεωφορεία και με 
πλοία από 40 πόλεις, ενώθη-
καν με τις χιλιάδες των συντα-
ξιούχων, εργαζόμενων και  
νέων της Αττικής σε μια από  
τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις 
του τελευταίου διαστήματος, 
τριπλάσια σε μέγεθος από την 
αντίστοιχη περσινή κινητοποίη-
ση στις 19 Απρίλη 2013. 

Μιλώντας στο συλλαλητήρι-
ο ο Κίμ Μπόιξ, ΓΓ της Διε-
θνούς Ένωσης Συνδικάτων 
Συνταξιούχων, που ανήκει 
στην Παγκόσμια Συνδικαλιστι-
κή Ομοσπονδία (ΠΣΟ), μεταξύ 
άλλων σημείωσε: «Το δικαίω-
μα στις δημόσιες συντάξεις 
το έχουμε πετύχει μετά από 
δεκαετίες σκληρών, ταξικών, 
συνδικαλιστικών αγώνων και τώρα θέλουν να το ανα-

στείλουν, ώστε να περάσουμε στις ιδιωτικές συντάξεις». 

«Νέο ξεκίνημα των αγώνων εργαζομένων, νεολαίας, γυ-
ναικών και συνταξιούχων, καθώς το ασφαλιστικό μας αφορά 
όλους», χαρακτήρισε το συλλαλητήριο, ο  Γ. Τόλης, πρόε-
δρος της ομοσπονδίας Τύπου - Χάρτου. Επίσης μίλησε ο Π. 
Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών 
Σωματείων Αθήνας (ΟΒΣΑ).  

«Τους συνταξιούχους με το δυναμικό παρόν τους», χαιρέ-
τισε ο  Π. Τάτσης, πρόεδρος των συνταξιούχων του    ΟΑΕΕ. 
«Όλοι μαζί να αγωνιστούμε όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τα 
εγγόνια μας», σημείωσε χαιρετίζοντας στο συλλαλητήριο 
ο  Π. Βαβουγιός, εκ μέρους των συνταξιούχων του Δημοσί-
ου. Χαιρετισμό στο συλλαλητήριο απηύθυνε η  Ευ. Αλεξά-
κη από τις καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών, η ο-
ποία αναφέρθηκε στη σημασία και την αξία της αλληλεγγύης, 
στον πολύμηνο αγώνα τους για το δικαίωμα στην δουλειά. 
Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Σ. Θοδωρής από την Πανελ-
λήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος. 

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο  Δήμος Κουμπού-
ρης,  πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ και της 

Διεθνούς Ένωσης Συνδικάτων Συνταξιούχων (αποσπάσματα 

από την ομιλία του στη σελίδα 6).  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία, η οποία κατέλη-
ξε στη Βουλή, όπου πλημύρισε το Σύνταγμα και αντιπροσω-
πεία επέδωσε το ψήφισμα με τα αιτήματα του συλλαλητηρίου 
σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα πλην της ναζιστικής φα-
σιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής. 

Μιλώντας στους συγκεντρωμέ-
νους έξω από τη Βουλή, εκ 
μέρους της Συντονιστικής Επι-
τροπής Αγώνα (ΣΕΑ) των Συ-
νεργαζόμενων Συνταξιουχικών 
Οργανώσεων, ο Δήμος Κου-
μπούρης ανακοίνωσε ότι          
η συνάντηση με τον πρωθυ-
πουργό -λόγω της απασχόλη-
σής του με την επίσημη επίσκε-
ψη του πρωθυπουργού της 
Κίνας- θα πραγματοποιηθεί τις 
επόμενες μέρες, όπου θα του 
θέσουν τα αιτήματα που αφο-
ρούν καμιά περικοπή στις συ-
ντάξεις, να παρθούν πίσω όλα 
τα αντιασφαλιστικά μέτρα, που 
έχουν αφαιρέσει όλα τα δικαιώ-
ματα και τόνισε:  

«Το οργανωμένο εργατικό - 
λαϊκό κίνημα πιστεύει στη 
δύναμή του, όπως δείχνει 
και η σημερινή κινητοποίη-

ση. Συνεχίζουμε, οργανώνουμε, ενισχύουμε αποφασιστι-
κά τον αγώνα κατά της αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν σταμα-

τάμε - Προχωράμε». 

Στο συλλαλητήριο παραβρέθηκε και πολυμελής αντιπρο-
σωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον ΓΓ Δημήτρη 

Κουτσούμπα, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε:  

«Ο αγώνας των συνταξιούχων είναι αγώνας όλων 
μας. Αποτελεί  casus belli (αιτία πολέμου) η οποιαδήπο-
τε κυβερνητική ενέργεια από εδώ και πέρα, που πλήττει 
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζο-

μένων. Φτάνει πια, δεν πάει άλλο, αρκετά έχουν κλέψει.» 
Η ειδησεογραφία των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η κυβέρ-

νηση «κόβει νέο κουστούμι» για το Ασφαλιστικό, ετοιμάζει νέο 
«γιουρούσι» στις συντάξεις και τις παροχές των Ταμείων. 

Παρ’ όλα αυτά η μεγάλη παλλαϊκή πανελλαδική κινητοποί-
ηση για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των 
εργαζομένων «δεν πέρασε ούτε στα ψιλά» της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των κεντρικών δελτίων ειδήσεων των καναλιών 
και των φύλλων των εφημερίδων της επόμενης μέρας, απο-
δεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η αντιλαϊκή πολιτική που 
εξαφανίζει και τις πενιχρές συντάξεις των απόμαχων της δου-
λειάς, πάει χέρι-χέρι με την «εξαφάνιση» των λαϊκών αγώνων 
και διεκδικήσεων, από τα ΜΜΕ που την στηρίζουν… 

 

 

Ιδιαίτερα μαζικό και μαχητικό ήταν το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Πέμπτη                     

19 Ιούνη, για το Ασφαλιστικό με πρωτοβουλία των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων και τη 

συμμετοχή εργατικών συνδικάτων και άλλων μαζικών φορέων του λαϊκού κινήματος, που ανταποκρίθηκαν 

στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΟΓΕ και του ΜΑΣ. Αισθητή ήταν η παρουσία της ΠΕΣ -ΝΑΤ, των  

ταξικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και της Επιτροπής Ανέργων Ναυτεργατών, 

που για την προετοιμασία της συμμετοχής τους είχαν πραγματοποιήσει σύσκεψη την Πέμπτη 12 Ιούνη.  

http://www.902.gr/node/45933
http://www.902.gr/node/45933
http://www.902.gr/node/45925
http://www.902.gr/node/45925


 

 

Οι τιμές των φαρμάκων  

μειώνονται … οι πληρωμές  

των ασθενών Αυξάνονται ! 

Ως και απαγορευτική για την ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη είναι πια η συμμετο-
χή των ασθενών στην αγορά φαρμάκων, 
μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις στις τιμές 
(14.3.2014) και την επιβολή του 1 ευρώ ανά 
συνταγή απ' τις αρχές του χρόνου. Το αντιφα-
τικό αυτό αποτέλεσμα προέκυψε επειδή η 
μείωση κατά 4,7% των Λιανικών Τιμών (ΛΤ) 
συνοδεύτηκε με την κατακόρυφη μείωση 
της Ασφαλιστικής Τιμής (ΑΤ), με αποτέλε-
σμα οι άρρωστοι να πληρώνουν μεγάλες  
διαφορές. 

Παράδειγμα: 

 Ασθενής παίρνει φάρμακα που η συνολική 
λιανική τιμή τους ήταν 36,80 ευρώ και σήμε-
ρα είναι 28,40 ευρώ.  

 Πριν, ο ασθενής πλήρωνε συμμετοχή 11,50 
ευρώ και σήμερα πληρώνει 17 ευρώ.  

 Πριν, το ασφαλιστικό ταμείο πλήρωνε 25,30 
ευρώ και σήμερα πληρώνει 10,40 ευρώ.  

Έτσι, λοιπόν, η μηδενική συμμετοχή στη 
θεραπεία για τους χρονίως πάσχοντες -όπως 
οι καρκινοπαθείς- αποδεικνύεται παραμύθι. 
Ενώ στα λόγια είναι απαλλαγμένοι από συμ-
μετοχή για σκευάσματα και αγωγή που αφορά 
καθεαυτή τη νόσο τους, στην πράξη, όταν 
έρθει η ώρα του ταμείου, πληρώνουν αδρά, 
προκειμένου να κάνουν την απαραίτητη για τη 
ζωή τους θεραπεία. Να θυμίσουμε πως έχει 
προηγηθεί η επιβολή συμμετοχής 25% στους 
χρονίως πάσχοντες σε όλα τα φάρμακα, εκτός 
από αυτά που αφορούν τη βασική νόσο. 

Πήγε για φάρμακα και                          

τον ρώτησαν «τι ψηφίζει»! 

Σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία ανα-
σφάλιστου (Ριζοσπάστης 2/5), που πήγε για 
φάρμακα στη ΜΚΟ «Κλίμακα», τον ρώτησαν - 
ανάμεσα σε άλλα - «τι κόμμα ψηφίζει» και αν 
«πηγαίνει σε συγκεντρώσεις»! Παρά την επι-
σήμανση πως δεν είναι υποχρεωμένος να 
απαντήσει, προκύπτει το εύλογο ερώτημα:  

Τι «ενδιαφέρον» μπορεί να έχουν για μια 
ΜΚΟ, που συνεργάζεται στενά με τον Δήμο 
Αθηναίων, τα πολιτικά πιστεύω, η κοινωνική, 
συνδικαλιστική δράση ενός ανασφάλιστου 
που απευθύνεται εκεί για φάρμακα, βοήθεια, 
τρόφιμα; 

Περικοπές 480 εκατ. ευρώ  
για το 2014 στην  

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

Σύμφωνα με το νέο Μεσοπρόθεσμο, 
Ν.4263/2014, οι περικοπές στη φαρμακευτική 
περίθαλψη το 2014 θα φτάσουν τα 410 εκατ. 
ευρώ, στα οποία προσθέτει άλλα 70 εκατ. 
ευρώ από τις πληρωμές των ασθενών ανά 
συνταγή με 3 τουλάχιστον φάρμακα. 

Ακόμη, για την περίοδο 2013 - 2014 προ-
βλέπονται περικοπές 85 εκ. ευρώ στις λει-
τουργικές δαπάνες των νοσοκομείων και 112 
εκ. από την εφαρμογή του υγειονομικού χάρ-
τη. Συνολικά, οι περικοπές στην περίοδο 2013 
- 2018 θα φτάσουν το 1,068 δισ. ευρώ. 

Το χαράτσωμα ξεκινάει από τα τηλεφω-
νικά ραντεβού. Με την επαναλειτουργία, από 
23/4, του συστήματος των τηλεφωνικών       
ραντεβού μέσω των πενταψήφιων αριθμών 
στις μονάδες Υγείας, που έχουν ενταχθεί στο 
ΠΕΔΥ δυο μήνες μετά το λουκέτο που μπήκε 
στον ΕΟΠΥΥ στις 18/2/2014. 

Ακολουθεί το πεντάευρω ανά εξέταση, 
που σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργού 
Υγείας από την 1/1/2015 επίκειται η επιβολή 
του και στις μονάδες του ΠΕΔΥ (πρώην       
ΕΟΠΥΥ), όπως ισχύει στα εξωτερικά  ιατρεία 
και τα Κέντρα Υγείας. 

Σε όλες τις μονάδες του ΠΕΔΥ  υπάρχουν 
μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς, καθώς πολλοί 
δεν υπέβαλαν αιτήσεις επανένταξης στο       
σύστημα ή εκκρεμούν ασφαλιστικά μέτρα που 
έχουν κάνει γιατροί που έχουν ενταχθεί          

ή έχουν εκδοθεί προσωρινές διαταγές για 
διατήρηση των προηγούμενων εργασιακών         
σχέσεών τους. 

Για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης 
των δομών του ΠΕΔΥ η κυβέρνηση και ο  
Οργανισμός έδωσαν παράταση μέχρι 30/6 
στις συμβάσεις των γιατρών και αύξησαν σε 
300 τις επισκέψεις το μήνα αντί για να 200, 
όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά.  

Το πλαφόν θα φέρει αύξηση  
των πληρωμών από ασθενείς 

Σε αύξηση των βάρβαρων πληρωμών στα 
φάρμακα και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας (ΠΦΥ) θα οδηγήσει και η τροπολογία 
για πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων, 
διαγνωστικών και παρακλινικών εξετάσεων, 
που ψηφίστηκε 7/5 κατά πλειοψηφία στη 
Βουλή. 

Το πλαφόν στις εξετάσεις, σε συνδυασμό 
με την υποτυπώδη λειτουργία των πρώην 
μονάδων του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες έχουν εντα-
χθεί στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 
(ΠΕΔΥ), δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε     
περισσότεροι άρρωστοι, είτε να πληρώνουν 
απ' την τσέπη τους 15% στον ιδιωτικό τομέα, 

ή να μπουν σε ουρές 5-8 μηνών στα δημόσια 
νοσοκομεία για τις εξετάσεις. Σε ό,τι αφορά τα 
φάρμακα, οι ασθενείς θα πρέπει να επιδίδο-
νται σε «σαφάρι» για να βρουν γιατρό που 
δεν έχει καλύψει το πλαφόν. 

Το πλαφόν στις συνταγογραφήσεις φαρ-
μάκων ανέστειλε προσωρινά η  Ολομέλεια του 
Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, κάνοντας 
δεκτή σχετική αίτηση του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών. Να σημειωθεί ότι η αναστολή ισχύει 
μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από την 
Ολομέλεια του ΣτΕ επί της κυρίας προσφυγής 
που έχει καταθέσει ο ΙΣΑ. 

Εισβολή των ασφαλιστικών  
εταιρειών στα δημόσια νοσοκομεία 

Την εισβολή των ασφαλιστικών εταιρειών 
στα δημόσια νοσοκομεία, για τη διεξαγωγή 
χειρουργικών επεμβάσεων με την ταυτόχρονη 
εκχώρηση της κατ' οίκον νοσηλείας στην επι-
χειρηματική δραστηριότητα από διάφορους 
φορείς, θεσμοθετεί το υπουργείο Υγείας με 
διατάξεις σε πολυνομοσχέδιο, που κατέθεσε 
3/6 στη Βουλή, σαν συνέχεια των νόμων 
2889/2001 και 3868/2010 με τους οποίους 
έχει θεσπισθεί η λειτουργία των απογευματι-
νών ιδιωτικών ιατρείων και η διενέργεια δια-
γνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών 
πράξεων. 

Με άλλη διάταξη, εκχωρείται η κατ' οίκον 
νοσηλεία στην επιχειρηματική δραστηριότητα 
από διάφορους φορείς. Τα Κέντρα Οικογενει-
ακού Προγραμματισμού (ΚΟΠ), που παρείχαν 
υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας, είχαν συστα-
θεί ως μονάδες σε πανεπιστημιακές κλινικές, 
νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ ή του πρώην 
ΠΙΚΠΑ. Με τη νέα ρύθμιση, αυτή η δυνατότη-
τα επεκτείνεται στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό  
Δίκτυο Υγείας και στους Οργανισμούς           
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού. 

Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

Περικοπές, ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων 
μονάδων Υγείας και λειτουργία του δημόσιου 
τομέα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, γίνο-
νται  σε  όλες τις καπιταλιστικές χώρες, ανε-
ξάρτητα από τον τρόπο και την έκταση εφαρ-
μογής και ξεπερνούν κατά πολύ το 
«μνημόνιο», τη   διαχείριση μιας κυβέρνησης, 
το νόμισμα μιας χώρας. Στη  Στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»  ξεκαθαρίζεται ότι η μεγάλη 
πρόκληση για τις κυβερνήσεις των χωρών της 
ΕΕ είναι πώς με όλο και  λιγότερη κρατική 
χρηματοδότηση στην Υγεία, τα συστήματα 
Υγείας θα είναι «βιώσιμα».  

Αυτά είναι για τους ασθενείς τα αποτε-
λέσματα της πολιτικής και των μέτρων της 
κυβέρνησης και της ΕΕ για την Υγεία, τα 
οποία αποτελούν μέρος των συνολικών 
μέτρων μείωσης του «μη μισθολογικού 
κόστους», για να συμπιεστεί περισσότερο 
η τιμή της εργατικής δύναμης. 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ στα ΕΡΕΙΠΙΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Οι ανατροπές στην δημόσια Υγεία αποτελούν προϋποθέσεις για την καπιταλιστική ανάπτυξη, 

όπου οι ανάγκες του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του νέου, του αυτοαπασχολούμενου, 

του ανέργου, του αγρότη και των οικογενειών τους δεν έχουν καμιά θέση.  



 

 

Μ προστά σε ασήκωτους 

φόρους και χαράτσια 

βρίσκονται αυτές τις μέρες οι 

συνταξιούχοι, οι λαϊκές οικογένει-

ες. Για τα λειψά λαϊκά εισοδήμα-

τα του 2013, οι άμεσοι και 

έμμεσοι φόροι ξεπερνούν τα 42,5 

δισ. ευρώ, ενώ για τις επιχειρή-

σεις περιορίζονται μόλις στο 1,5 

δισ. ευρώ…!  

Είναι σίγουρο ότι ακόμα και 

σε εκείνους που δε θίχτηκαν από 

τη νέα κλίμακα, ή φαίνεται να 

είχαν καταρχήν μειώσεις στη 

μηνιάτικη παρακράτηση φόρου, 

θα προκύψουν επιβαρύνσεις 

λόγω της κατάργησης των εκ-

πτώσεων για ασφάλιστρα ζωής, 

φροντιστήρια και δίδακτρα, ενοί-

κια κύριας και φοιτητικής κατοικί-

ας, τόκους στεγαστικών δανείων, 

διατροφή συζύγων κ.ά. 

 Να καταργηθούν εδώ και τώρα 

όλα τα χαράτσια.  

 Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ 

στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανά-

λωσης (διατροφή, εκπαίδευση, 

υγεία, ηλεκτρικό, τηλεπικοινωνί-

ες, ύδρευση, αποχέτευση).  

 Αύξηση του αφορολόγητου για 

τον άγαμο στα 20.000 ευρώ, για 

την οικογένεια στα 40.000 ευρώ, 

5.000 ευρώ για κάθε παιδί. 

 Να επωμιστεί τα φορολογικά 

βάρη το μεγάλο κεφάλαιο, η με-

γάλη κινητή και ακίνητη περιου-

σία.   

 Να αυξηθεί ο φορολογικός 

συντελεστής των επιχειρηματι-

κών ομίλων στο 45% για το σύ-

νολο των κερδών.  

 Να καταργηθούν τα ευνοϊκά 

ειδικά φορολογικά καθεστώτα 

των εφοπλιστών κ.ά. τμημάτων 

του κεφαλαίου. 
Ενδεικτικό της σαρωτικής 

φοροεπιδρομής, που είναι σε 

εξέλιξη και θα κλιμακωθεί, είναι 

ότι (σύμφωνα με δημοσίευμα) 

τους 5 πρώτους μήνες του 2014 

έγιναν 300.000 κατασχέσεις, 

όταν το αντίστοιχο περσινό διά-

στημα δεν είχαν ξεπεράσει τις 

50.000. 

Δ εκάδες χιλιάδες ερ-
γάτες διαδήλωσαν σε 

όλη τη χώρα με τις κόκκινες 
σημαίες και τα λάβαρα των 
ταξικών συνδικάτων, του 
Π Ά Μ Ε ,  μ ε  σ ύ ν θ η μ α 
«Κόκκινη Πρωτομαγιά, 
Πρωτοπόρα Εργατιά», 
δίνοντας στην απεργία, στις 
εκδηλώσεις και στις συγκε-
ντρώσεις περιεχόμενο που 
οπλίζει τους  εργάτες και το 
λαό στους σύγχρονους αγώ-
νες, ενάντια στο κεφάλαιο 
και την πολιτική του, στη 
μάχη για την ανασύνταξη 
του κινήματος επιβεβαιώνο-
ντας ότι το δίκιο δε χαρίζε-
ται, αλλά κερδίζεται με σκλη-
ρούς αγώνες, που είναι και 
το μήνυμα των εργατών του 
Σικάγο.  

Στον Πειραιά οι ομάδες 
περιφρούρησης της απεργί-
ας των ναυτεργατών βρέθη-

καν κι αυτή τη φορά από τα 
χαράματα στους καταπέλτες 
των πλοίων, που παρέμειναν 
δεμένα στο λιμάνι. Ιδιαίτερα 
μαζική και μαχητική υπήρξε 
η πρωτομαγιάτικη απεργια-
κή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, 
που πραγματοποιήθηκε στην 
πλατεία Καραϊσκάκη.  

Η θεατρική ομάδα του 
Συλλόγου Γυναικών Πειραιά 
απήγγειλε αποσπάσματα 
από τον «Επιτάφιο» του 
Γιάννη Ρίτσου ενώ η ομιλία 
έγινε από τη Μαρία Ζαχα-
ρία, μέλος του ΔΣ του Πα-
νελλαδικού Σωματείου Ναυ-
τιλιακών Υπαλλήλων.  

Στη συνέχεια έγινε πορεί-
α στους δρόμους της πόλης, 
η οποία κατέληξε στο Πασα-
λιμάνι, όπου κατατέθηκαν 
στεφάνια στο μνημείο του 
αιματηρού απεργιακού αγώ-
να, τον Αύγουστο του 1923.  

Ε κδήλωση για την 
προετοιμασία της 

απεργίας των ναυτεργατών 
την 1η Μάη πραγματοποίη-
σαν την Πέμπτη 24 Απρίλη 
τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ 
και Επιτροπή Ανέργων 
Ναυτεργατών, με οπτικοα-
κουστικό υλικό αφιερωμένο 
στην Εργατική Πρωτομα-
γιά.  

Σταθμοί για το εργατικό 
κίνημα στη χώρα μας, είναι 
ο Μάης του ’36, οι 200 ε-
κτελεσθέντες κομμουνιστές 
στην Καισαριανή την 1η 
Μάη του 1944 από τους 
γερμανοφασίστες κατακτη-
τές και τους συνεργάτες 
τους. 

Οι ναυτεργάτες ήταν 
στην πρωτοπορία αυτών 
των  αγώνων. Μέσα στην 

καρδιά του Β' Παγκόσμιου 
Πολέμου, η Ομοσπονδία 
Ελληνικών Ναυτεργατικών 
Οργανώσεων (ΟΕΝΟ),  κα-
τέκτησε το 1943 την υπο-
γραφή της πρώτης Συλλογι-
κής τους Σύμβασης, που 
έγινε ο ν.3276/1944.  

Σήμερα, 71 χρόνια μετά, 
κυβέρνηση - εφοπλιστές – 
ΕΕ, ξηλώνουν τις ΣΣΕ, κα-
ταργούν θεμελιακά εργασι-
ακά δικαιώματα, ενώ με 
την «πατέντα» του «πλοίου 
ασφαλείας» καταργείται 
στην πράξη και το δικαίω-
μα στην         απεργία!  

Η παλικαρίσια στάση 
παλαιότερων και νεότερων 
ναυτεργατών, εργαζομέ-
νων, αποδεικνύει ότι οι α-
ντίπαλοι, το     κεφάλαιο και 
οι εκπρόσωποι του, είναι 
αδίσταχτοι, αλλά δεν είναι 
παντοδύναμοι. 

Φορο -  αφαίμαξη του λαού  Ο πρόεδρος  

της ΠΕΣ-ΝΑΤ  

Γιώργος Βρανάς  

καταθέτει στεφάνι 

 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ :  

Πορεία προς την πλήρη κατάργηση 

Τ ο νέο τσεκούρωμα στις 

επικουρικές συντάξεις 

που επέβαλε από την 1η Ιούλη η 

κυβέρνηση, κλιμακώνοντας την 

επίθεση στην Ασφάλιση και στο 

λαϊκό εισόδημα, μεσοσταθμικά 

ανέρχεται σε ποσοστό 5,2% και 

1,061 εκατομμύρια συνταξιού-

χους του Ενιαίου Ταμείου Επι-

κουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), 

που σε ετήσια βάση τους αφαιρεί 

πάνω από 100 εκατομ. ευρώ.  

Η επίθεση στο σύνολο των 

επικουρικών συντάξεων κλιμα-

κώθηκε και μέσα στο 2012, με τη 

μείωση από 10% μέχρι και 20% 

για ποσά πάνω από τα 200 ευρώ 

και επιπλέον με την αφαίρεση 

απ' όλους τους συνταξιούχους 

όλων των ταμείων της 13ης και 

14ης επικουρικής σύνταξης, 

όπως έγινε και για τις κύριες 

συντάξεις. 

Η νέα περικοπή στις επικου-

ρικές συντάξεις του ΕΤΕΑ, που 

αργά ή γρήγορα θα επιβληθεί και 

σε άλλα επικουρικά ταμεία, είναι 

αποτέλεσμα των ανατροπών που 

επιβλήθηκαν στην επικουρική 

ασφάλιση το 2012. Σύμφωνα με 

αυτές, τα επικουρικά ταμεία θα 

δίνουν συντάξεις χωρίς να προ-

καλούνται ελλείμματα, δηλαδή θα 

δίνουν τις συντάξεις ανάλογα με 

τις οικονομικές τους δυνατότητες. 

Μάλιστα, το ύψος της σύνταξης, 

ανάλογα με την πορεία των εσό-

δων, θα μπορεί να ανακαθορίζε-

ται ακόμα και ανά τρίμηνο. 

Με δεδομένο ότι τα αποθεμα-

τικά και των επικουρικών ταμεί-

ων λεηλατήθηκαν με ευθύνη των 

αστικών κυβερνήσεων σε βάθος 

δεκαετιών, τη μη συμμετοχή του 

κράτους στη χρηματοδότηση της 

επικουρικής ασφάλισης, τη στα-

θερή διαχρονικά υψηλή εισφορο-

διαφυγή των επιχειρήσεων, αλλά 

και τις χαριστικές απαλλαγές του 

κράτους προς το κεφάλαιο, γίνε-

ται φανερό ότι η επικουρική  

ασφάλιση οδηγείται σε ραγδαία 

συρρίκνωση, μέχρι την τελική 

κατάργησή της. 

Με δυο λόγια, για τις επικου-

ρικές συντάξεις δεν υπάρχει η 

παραμικρή εγγύηση, την ίδια 

ώρα που οι ιδιωτικές ασφαλιστι-

κές εταιρείες καραδοκούν να 

πατήσουν πόδι στην επικουρική 

ασφάλιση, με την ολοκλήρωση 

του θεσμικού πλαισίου για τα 

Επαγγελματικά Ταμεία. 



 

 

► Σαν κορυφαία δραστηριότητα της Ένωσής 
μας θα μπορούσε να πούμε ότι είναι η συνδι-
οργάνωση με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχι-
κές Οργανώσεις του πανελλαδικού συλλαλη-
τηρίου στις 19 Ιούνη, τη μεγαλύτερη ίσως πα-
νελλαδική συγκέντρωση που κάναμε τα τελευ-
ταία χρόνια στην Αθήνα.  

Ο όγκος και ο παλμός της δείχνει ότι οι συνάδελ-
φοι κατανόησαν το μέγεθος των προβλημάτων, 
που μας δημιουργεί η δικομματική κυβέρνηση ΝΔ 
- ΠΑΣΟΚ και έδειξαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να 
παραδοθούν αμαχητί. Κατάθεσαν την θέλησή 
τους ν’ αντισταθούν στα όσα δυσάρεστα μας 
ετοιμάζουν στα πλαίσια της ΕΕ κυρίως για την 
κοινωνική ασφάλιση. Πρόκειται για μια κινητο-

ποίηση παρακαταθήκη για αγώνες που έρχονται.  

► Με την ίδια μορφή πάλης συγκεντρώσεις - 
πορείες - απεργίες, επίσης συμμετείχαμε στις 
παρακάτω κινητοποιήσεις:  
 Στα πλαίσια 3ήμερης απεργίας των ναυτεργα-
τών, 31 Μάρτη - 2 Απρίλη, συγκεντρώσεις στο 
λιμάνι και πορείες στο υπουργείο Ναυτιλίας. 
 Στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 9 
Απρίλη συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη 
και πορεία στον ΟΛΠ 
 Από την ίδια πλατεία πορεία στο Πασαλιμάνι 
στην απεργία της 1ης Μάη και κατάθεση στεφά-
νου στο μνημείο των δολοφονημένων από το αστι-
κό κράτος εργατών στην απεργία του 1923. 

 

 Στις 12 Ιούνη ήμασταν σε συγκέντρωση στο 
υπουργείο εργασίας διαμαρτυρόμενοι για την 
επικύρωση της ομαδικής απόλυσης 45 χαλυβουρ-
γών από τον μεγαλοβιομήχανο Μάνεση. 

 Στις 23 Ιούνη συμμετείχαμε με τις ταξικές δυνά-
μεις από το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ και το ΜΑΣ σε 
παράσταση στο υπουργείο συγκοινωνιών για την 
ποιότητα και το κόστος της μετακίνησης κύρια για 

τους ανέργους τους ΑμΕΑ τους φοιτητές κ.λπ. 

► Στις 10 Απρίλη, για την απαράδεκτη θέση – 
άποψη του προέδρου του ΝΑΤ Θεοτοκά απομει-
νάρι της ΔΗΜΑΡ ότι οι ναυτεργάτες είναι μειοψη-
φία στο ΝΑΤ και στις 11 Απρίλη κάναμε παρά-
σταση διαμαρτυρίας στην αντιπρόεδρο Κωστά-
κου για την επιμονή τους στο ξεπούλημα της ακί-

νητης περιουσίας του ΝΑΤ. 

► Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την        
Εργατική Πρωτομαγιά και την αντιφασιστική 
νίκη των λαών: 

 Στις 25 Απρίλη συμμετείχαμε σε εκδήλωση των 
ταξικών ναυτεργατικών σωματείων στην αίθουσα 
της ΠΕMEN.   

 Στις 27 Απρίλη ήμασταν στην Πέτρινη Αποθήκη 
στο λιμάνι του Πειραιά σε γλέντι αλληλεγγύης 
όπου τα ταξικά σωματεία του Πειραιά απέδειξαν 
για άλλη μια φορά ότι η αλληλεγγύη μεταξύ της 
εργατικής τάξης είναι προτεραιότητά τους. Κανέ-
νας μόνος του, ο αγώνας είναι κοινός.  
 Στις 28 Απρίλη με πρόσκληση της Τ.Ε. μεταφο-
ρών της Κ.Ο. Αττικής του ΚΚΕ βρεθήκαμε στην 
κορυφαία εκδήλωση για την 1η Μάη, που έγινε 
στην αίθουσα συνεδρίων του ΚΚΕ. 
 Στις 30 Απρίλη συμμετείχαμε σε εκδήλωση των 
ταξικών σωματείων της Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Ζώνης στο Πέραμα. 
 Στις 4 Μάη παρακολουθήσαμε το αφιέρωμα  της  
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για την αντιφασιστική νίκη των λαών 
στις 9η Μάη 1945, όπου αναδείχτηκε ο πρωταγω-
νιστικός ρόλος της ΕΣΣΔ και του κόκκινου στρα-
τού στο τσάκισμα του φασισμού, που αιματοκύλι-
σε την ανθρωπότητα. 
► Στα πλαίσια της σύσφιξης των σχέσεων με το 
στεριανό κίνημα αντιπροσωπεία μας ήταν στο 
συνέδριο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ, όπου απευθύναμε και 
χαιρετισμό. 
► Στα πλαίσια της διεθνιστικής αλληλεγγύης και 
αυτό το λέμε γιατί η εργατική τάξη είναι ενιαία και 
ενιαία πρέπει να δρα πήραμε μέρος σε ευρεία 
συνδικαλιστική σύσκεψη 10 Ιούνη, με πρόσκλη-
ση της ΠΣΟ και του ΠΑΜΕ, όπου φιλοξενούμενος 
ήταν ο γ.γ. της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 

της Κούβας. 
► Να αναφέρουμε πληθώρα δραστηριο-
τήτων για την προετοιμασία του συλλαλη-
τηρίου της 19 Ιούνη, όπως: Καθημερινή 
διακίνηση ανακοίνωσης, αφισοκόλληση, 
ενημέρωση στα μέλη μας σε λεκανοπέδιο 
και επαρχία, ενημέρωση περιφερειακών 
οργανώσεων με fax και email, συσκέψεις 
με τα ταξικά σωματεία του χώρου ΠΕΜΕΝ - 

ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ, συνέντευξη         
Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής 
Αγώνα. 
 ► Εκδώσαμε δελτία Τύπου - καταγγελί-

ες για την καταδίκη των χαλυβουργών και των 
ναυτεργατών της Καβάλας σε πολύμηνες φυλακί-
σεις με χαλκευμένες κατηγορίες για τον ηρωικό 
απεργιακό αγώνα τους.  
► Τέλος, θα ήταν παράληψη αν δεν κάναμε ανα-
φορά στις τριπλές εκλογές για ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ - ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΕΣ - ΔΗΜΟΥΣ και αυτό γιατί σχετίζονται με την 
πολιτική που καθορίζει τις οικονομικές και κοινω-
νικές συνθήκες των συνταξιούχων. Έτσι, λοιπόν, 
κινούμενοι από ενδιαφέρον «για προώθηση των 
οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων 
των μελών» μέλη της διοίκησης και όχι μόνον 
δραστηριοποιήθηκαν πανελλαδικά και αρκετοί 
ήταν υποψήφιοι με τις δυνάμεις εκείνες που πα-
λεύουν για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης σε 
σύγκρουση με την πολιτική που μας γυρίζει στον 
κοινωνικό μεσαίωνα. 
► Καλή συνέχεια στον αγώνα και καλό καλο-
καίρι, που δεν το βλέπουμε… αλλά γι αυτό 
παλεύουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι με ταξι-
κή ενότητα στη δράση στην κατεύθυνση ανα-
τροπής των αντιλαϊκών πολιτικών τελικά θα 
νικήσουμε. 

 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ  

Την κοροϊδία με τις δήθεν 
μειώσεις στα εισιτήρια των αστι-
κών συγκοινωνιών, που στην 
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  ε ί ν α ι 
«μεταμφιεσμένες» αυξήσεις, 
κατήγγειλαν με μαζική παρά-
σταση διαμαρτυρίας στο υπουρ-
γείο Μεταφορών, Δευτέρα 23/6, 
η Γραμματεία Αστικών Συγκοι-
νωνιών του ΠΑΜΕ, Λαϊκές Επι-
τροπές, Επιτροπές Ανέργων, 
Ε ν ώ σ ε ι ς  Σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ω ν 
(ανάμεσά τους και η ΠΕΣ-ΝΑΤ) 
αλλά και φοιτητές του ΜΑΣ, 
μετά από κάλεσμα της Ε.Γ. του 
ΠΑΜΕ. Αντιπροσωπεία είχε συ-
νάντηση με τον γγ του υπουργεί-
ου, στον οποίο παρέθεσαν τα 
αιτήματά τους για: 

 Μείωση της τιμής του εισιτηρί-
ου κατά 50%. Δωρεάν μετακίνη-
ση  ανέργων, ΑμΕΑ, μαθητών - 
φοιτητών, στρατευμένων νέων. 
Να σβηστούν τώρα όλα τα πρό-
στιμα. 

 Άμεση κρατική επιχορήγηση 
για επισκευή και ένταξη στην 
κυκλοφορία των 600 παροπλι-
σμένων οχημάτων. 

 ΟΧΙ στις νέες μειώσεις προσω-
πικού. Άμεση επαναπρόσληψη 
των απολυμένων στο ΜΕΤΡΟ. 
Προσλήψεις οδηγών και τεχνι-
κών. 

 Να αρθεί το μέτρο της πολιτι-
κής επιστράτευσης για τους ερ-
γαζομένους του κλάδου και κάθε 
άλλου κλάδου.  

 Καμία επιχειρηματική δραστη-
ριότητα στα ΜΜΜ. Σύγχρονες - 
ασφαλείς - φτηνές - τακτικές 
αστικές συγκοινωνίες.  

ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ              
ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  

Αυξήσεις στο οικιακό τιμολό-
γιο της ΔΕΗ μέχρι 800 KWH 
ανά τετράμηνο και μειώσεις στα 
εμπορικά τιμολόγια έρχονται 
από την 1/7, επιφέροντας νέο 
χτύπημα στα λαϊκά εισοδήματα.  

Επίσης μέσα στο επόμενο 
διάστημα αναμένονται νέες αυ-
ξήσεις από την παραπέρα ιδιω-
τικοποίηση της ΔΕΗ. 

Μεγάλοι ωφελημένοι από τις 
μειώσεις του εμπορικού ρεύμα-
τος θα είναι οι αλυσίδες σούπερ 
μάρκετ και μεγάλες επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα του εμπορίου, ενώ 
για τα μικρομάγαζα οι μειώσεις 
θα είναι ελάχιστες. 

Εξ άλλου, στις 31 Ιούλη λήγει 
η εμπλοκή της ΔΕΗ με το τέλος 
ακινήτων και όσοι λογαριασμοί 
περιέχουν το τέλος αυτό και δεν 
έχουν εξοφληθεί ως τότε, θα 
μεταφερθούν στις ΔΟΥ. 

Λαϊκό γλέντι για τους ανέργους  

και δωράκια για τα παιδιά από 

τα ταξικά σωματεία του Πειραιά 

 



 

 

Ο Ν.4254/2014 ΚΑΤΑΡΓΕΙ  
ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Με την υποπαράγραφο ΙΣΤ.3 τροποποι-
είται το άρθρο 1 του Α.Ν. 3276/1944, και δίνε-
ται το δικαίωμα στους εφοπλιστές όπως: 
«Προκειμένου περί Επιβατηγών και 
Επιβατηγών Οχηματαγωγών πλοί-
ων που εκτελούν δρομολογιακούς 
πλόες μεταξύ λιμένων στην ημεδα-
πή, κάθε θέμα από τα οριζόμενα 
στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 
που δύναται να καθορίζεται με συλ-
λογική σύμβαση, επιτρέπεται να 
ρυθμίζεται και με επιχειρησιακές 
συλλογικές συμβάσεις.» 

Με την υποπαράγραφο ΙΣΤ.2 
που τροποποιεί το Ν. 2932/2001 και 
το Π.Δ. 120/1997: Ανοίγει διάπλατα 
της πόρτες της ακτοπλοΐας σε ξένα μονοπώλι-
α. Καταργεί την υποχρεωτική 10μηνη δρομο-
λόγηση με ευθεία βολή κατά του δικαιώματος 
της απεργίας. Παραχωρεί στον πλοιοκτήτη το 
δικαίωμα καθορισμού των δρομολογίων.  

Ο Ν.4256/2014 ΚΑΤΑΡΓΕΙ 
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ 

Με τα άρθρα 1 έως 16: Προωθείται η μαύ-
ρη ανασφάλιστη εργασία με πλήρωμα 
«πολλαπλών καθηκόντων», χωρίς οργανικές 
συνθέσεις και ΣΣΕ στα πλοία αναψυχής, του-
ριστικά ημερόπλοια και αλιευτικά,  

Με τα άρθρα 17 έως 23: Καταργούνται ο 
Οίκος Ναύτου και το ΓΕΝΕ και συγχωνεύονται 
στον νεοσύστατο οργανισμό με την επωνυμία 
Οίκος Ναύτου – Ναυτική Εργασία «ΟΝΝΕ». 
Τα παραρτήματα του Ο.Ν. και οι Λιμενικές 
Αρχές, οι οποίες θεωρούνται ως παραρτήματα 
του ΓΕΝΕ, θα συνεχίσουν να λειτουργούν σαν 
παραρτήματα του ΟΝΝΕ.  

Με το άρθρο 18, παρ. 2.α: Οι μισθολογι-
κές υποχρεώσεις των αφερέγγυων εφοπλι-
στών προς τους ναυτεργάτες φορτώνονται 
στον ΟΝΝΕ… 

Με το άρθρο 25: Καταργείται 
στην πράξη το δικαίωμα των ναυ-
τεργατών για απεργία ακόμα και 
επίσχεση εργασίας για οφειλές   
δεδουλευμένων! 

Με το άρθρο 34: Ιδιωτικοποιείται η πλοη-
γική υπηρεσία, καθαρίζουν το λιμάνι και από 
τα τελευταία εργασιακά δικαιώματα παράλλη-
λα με την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. 

Με το άρθρο 40: Ο Υπουργός θα αποφα-
σίζει ότι …«ο πλοιοκτήτης μπορεί κατά τη 
διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου να 
αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο (…) ανάλο-
γης, μεγαλύτερης ή μικρότερης μεταφορικής 
ικανότητας», που σημαίνει υποβάθμιση της 
ποιότητας, της ασφάλειας και της ταχύτητας 
σύνδεσης των νησιών όταν δεν συμφέρει τα 
μονοπωλιακά μεγαθήρια. 

 

Με το άρθρο 48: Σαν επιδόρπιο προσφέ-
ρει στους εφοπλιστές την απρόσκοπτη ροή 
ζεστού χρήματος στα χρηματικιβώτιά τους 
ακόμα κι αν οι ίδιοι χρωστάνε στο δημόσιο 
και το ΝΑΤ… 

ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Λίγες μέρες μετά την ψήφιση του Ν. 4254, 
του αντεργατικού τερατουργήματος που καταρ-
γεί το Ν. 3276/1944 με τον οποίο επικυρώθηκε 
το 1944 η 1η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
της θρυλικής ΟΕΝΟ και στην ουσία καταργεί 
τις ΣΣΕ στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία καθιερώνοντας τις 
επιχειρησιακές συμβάσεις στην ακτοπλοΐα, η 
συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με μια ακόμα 
επαίσχυντη τροπολογία σε νομοσχέδιο του 
υπουργείου Ανάπτυξης, την Τρίτη 6 Μάη 2014,  
έκανε ένα ακόμη βήμα για την κατάργηση 
των κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας των 
ναυτεργατών.  

 Με τις δύο πρώτες ρυθμίσεις της τροπο-

λογίας θωρακίζεται ο θεσμός των επιχειρησια-

κών συμβάσεων στην ακτοπλοΐα, σε βάρος 

των κλαδικών, προκειμένου οι εφοπλιστές να 

διευκολύνονται στην επιβολή μισθών και συν-

θηκών δουλειάς που υπηρετούν την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών 

τους.  

Με την τρίτη ρύθμιση, οι εφοπλιστές 

θα λύνουν και θα δένουν τα πλοία με 

κριτήριο την κερδοφορία τους, καταδι-

κάζοντας τα νησιά σε ακόμα μεγαλύτε-

ρη και παρατεταμένη απομόνωση και 

τους ναυτεργάτες σε μεγαλύτερη ανερ-

γία, ενώ υποβαθμίζονται οι προϋποθέ-

σεις συνταξιοδότησης και διογκώνο-

νται τα ελλείμματα του ΝΑΤ. 
 

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 

ΥΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

Πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Ναυτιλίας    

κ. Βαρβιτσιώτης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

3522.2/10/2014 επιστολή του προς την Ένωση 

Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) ανάβει το           

πράσινο φως για την υπογραφή ατομικών 

συμβάσεων εργασίας στα ποντοπόρα          

πλοία, όπου οι ΣΣΕ εργασίας έχουν λήξει από 

31/12/2010.  

Για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε 11 

Ιούνη 2014 έκτακτη  συνεδρίαση της Εκτελε-

στικής Επιτροπής της ΠΝΟ, όπου τα ταξικά 

σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

υπογράμμισαν ότι:  

O ΥΝΑ και η ΕΕΕ, δεν έχουν εξουσιοδό-

τηση από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας 

(ILO) και Διεθνείς Συνδικαλιστικές Οργανώ-

σεις, να τους επικαλούνται και να καταρ-

γούν την Συλλογική Σύμβαση Ναυτικής  

Εργασίας. 

Αν προχωρήσει η εφαρμογή των ατομι-

κών συμβάσεων, θα αποτελέσει ταφόπλακα 

σε ένα ήδη λεηλατημένο ΝΑΤ, από την εφο-

πλιστική ασυδοσία που υπηρετούν οι πολι-

τικοί του εκπρόσωποι. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες σε ετοιμότη-

τα και επαγρύπνηση, σε οργάνωση –     

συσπείρωση δυνάμεων, να αναπτύξουμε 

πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, 

να μην εφαρμοστούν οι ατομικές συμβάσεις 

εργασίας. 

Η ενδυνάμωση της Λαϊκής Συμμαχίας, 

της αντιμονοπωλιακής αντικαπιταλιστικής 

πάλης της, μπορεί να λυτρώσει το λαό από 

τα δεσμά της ΕΕ και των μονοπωλίων, να 

ανοίξει το δρόμο για την ικανοποίηση των 

λαϊκών αναγκών, με Λαϊκή Εξουσία και 

Οικονομία.  

 
 

 
 
 

 
 

 

Με το Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του         

Ν. 4046/2012 κ.ά. Διατάξεις» και το Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία κ.ά. Διατάξεις» έρχεται να αποτελειώσει           

ότι έχει μείνει όρθιο από δικαιώματα και κατακτήσεις, να χτυπήσει όχι μόνο τους ναυτεργάτες αλλά όλο το λαό. 

Το μόνο θετικό ψήγμα που μπορεί 

κανείς να εντοπίσει σε ολόκληρο το 

νόμο είναι ότι με το άρθρο 24 του   

Ν.4256/2014:  

«Επεκτείνεται η ειδική προστασία 

ναυτικών αναπήρων και πασχόντων 

από χρόνια νοσήματα και σε όσους 

«έχουν ακρωτηριασμό κατά το ένα 

άνω και ένα κάτω άκρο ή έχουν        

ακρωτηριασμό του ενός άνω ή του 

ενός κάτω άκρου».  
Πρόκειται για μια διάταξη που 

εναρμονίζει το ελάχιστο δικαίωμα 

των αναπήρων ναυτικών αυτής της 

κατηγορίας με τα ισχύοντα στα άλλα 

ασφαλιστικά Ταμεία και την ΕΕ, και 

η οποία προστέθηκε κάτω από την 

πίεση που άσκησαν τα ταξικά ναυ-

τεργατικά σωματεία και ιδιαίτερα η 

ΠΕΣ-ΝΑΤ, της δημοσιότητας που 

έδωσε στο θέμα αυτό ο 

«Ριζοσπάστης» και του ενδιαφέρο-

ντος που έδειξαν οι βουλευτές του 

ΚΚΕ φέρνοντας επανειλημμένα το 

θέμα στη Βουλή. 



 

 

Αποσπάσματα από την ομιλία Δήμου Κουμπούρη στην πανσυνταξιουχική πανελλαδική συγκέντρωση 

Σ ήμερα η καρδιά των συνταξιούχων και των εργαζομέ-
νων χτυπάει στους δρόμους του αγώνα, για να εκφρά-

σουμε την αντίθεσή μας, την καταδίκη μας, στις αντισυνταξι-
ουχικές αντεργατικές πολιτικές που καταδικάζουν τη ζωή μας 
και τη ζωή των οικογενειών στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, 
στην οικονομική ανέχεια.  

Είμαστε εδώ στους δρόμους του αγώνα, γιατί οι πολιτικές 
κεφαλαίου, ΕΕ, συγκυβέρνησης, που μας εξοντώνουν, μας 
ρίχνουν στον Καιάδα και στέλνουν τα παιδιά μας στην ανεργί-
α, στη φτώχεια, στη μισθωτή σκλαβιά δεν έχουν τελειωμό. 

Η επίθεση στα δικαιώματά μας συνεχίζεται κόντρα σε όσα 
προεκλογικά ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση διακήρυσ-
σαν, ότι δεν θα γίνουν άλλες περικοπές, ή όπως την προε-
κλογική περίοδο η αξιωματική αντιπολίτευση διακήρυσσε, 
"στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουν". Η αλήθεια είναι πολύ 
διαφορετική, γι' αυτό και η ΣΕΑ αποφάσισε τη σημερινή κινη-
τοποίηση από τις 30.4.14. Γιατί ήταν πεντακάθαρο ότι έχουμε 
νέα μέτρα, γιατί αυτοί που ήταν εξουσία πριν τις ευρωεκλο-
γές, ΕΕ, μονοπώλια, τραπεζίτες, θα ήταν στη θέση τους και 
μετά τις εκλογές. 

Αυτό αποδείχθηκε, έρχονται τώρα πάνω σε ό,τι απόμεινε 
από τις κύριες και τις επικουρικές μας συντάξεις, μετά από τις 
τερατώδεις περικοπές 37% στις κύριες μέχρι 60% στις δεύτε-
ρες, την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, το σφαγιασμό 
των αναπηρικών συντάξεων των κοινωνικών παροχών, τα 
χαράτσια, την άγρια φορολογία, την 
παράδοση της Υγείας στους ιδιώτες. 
Σε ό,τι απόμεινε μετά τα "κουρέματα", 
τη ληστεία των αποθεματικών των 
ασφαλιστικών μας ταμείων, σε όφελος 
των τραπεζών, μονοπωλιακών ομί-
λων, έρχονται τώ-
ρα να μας τσακί-
σουν με νέα μέτρα 
και περικοπές. 

Ήδη από την 
1η του Ιούλη έχουν 
αποφασίσει να 
περικόψουν κατά 
5,2% τις ήδη κατά 
60% πετσοκομμέ-
νες επικουρικές 
συντάξεις μας. 
Κάθε τρίμηνο θα 
συγκεντρώνονται τα στοιχεία του επικουρικού ταμείου, κάθε 
εξάμηνο θα αξιολογούνται και κάθε χρόνο θα γίνονται νέες 
περικοπές.  

Από την 1/1/2015 οι κύριες συντάξεις θα έχουν νέες περι-
κοπές αφού το κράτος θα εγγυάται μόνο 360 ευρώ και κάτω. 
Επίσης θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο πετσόκομμα με το νέο 
υπολογισμό που θα ισχύει για όσους θα βγαίνουν σε σύνταξη 
το νέο έτος. 

Τα μέτρα για το Ασφαλιστικό, την Υγεία, τους μισθούς, τα 
κοινωνικά εργασιακά δικαιώματα δεν θα σταματήσουν εδώ, 
είναι επιταγή των μονοπωλίων, από το μνημόνιο των μνημο-
νίων, τη συνθήκη του Μάαστριχτ και τη "Λευκή Βίβλο", ενώ η 
καπιταλιστική κρίση αποτελεί γι' αυτούς ευκαιρία για την     
εφαρμογή τους. Όλα αυτά τα κρύβουν οι κατά τα άλλα αντι-
μνημονιακές δυνάμεις, που πίνουν νερό στο όνομα της ΕΕ. 

Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι μέχρι το 2017 θα καταρ-
γηθούν όλες οι δυνατότητες για πρόωρη συνταξιοδότηση με 
προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας θα είναι 67 χρονών. Από 
την 1/1/2021 τα παραπάνω όρια θα αλλάζουν προς τα πάνω 
με βάση το προσδόκιμο ηλικίας, που για την ΕΕ υπολογίζεται 
στα 71 χρόνια. Δουλειά για τους νέους με όρους δουλείας σε 
όλη τους τη ζωή και μετά στον Καιάδα. 

Την ίδια στιγμή το μεγάλο κεφάλαιο απαλλάσσεται, με 
νέες χαριστικές φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις. 

Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, δεν χρωστάμε σε κανέ-
ναν, αντίθετα μας χρωστάνε, όλος ο πλούτος που έχουν στα 
σεντούκια τους οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι μεγαλοβιομή-
χανοι είναι δικός μας. Έχουμε δικαίωμα στη ζωή, σε μισθούς, 
μεροκάματα, ΣΣΕ, να έχουμε τις συντάξεις μας, τα φάρμακα 
και όλες τις ασφαλιστικές παροχές που έχουμε πληρώσει και 
μας έχουν αφαιρέσει.  

   Είμαστε εδώ και απαιτούμε: 

 Καμιά περικοπή, τώρα αποκατάσταση, στις κύριες και επι-

κουρικές συντάξεις, δώρα, επιδόματα, κοινωνικές παροχές, 
φάρμακα, την Υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 Κατάργηση όλων των αντεργατικών, αντιασφαλιστικών, 

αντιλαϊκών νόμων και διατάξεων, μνημονίων, εφαρμοστικών 
διατάξεων και δανειακών συμβάσεων, που μας έχουν κατα-
δικάσει στη φτώχεια, στη δυστυχία, στην εξαθλίωση. 

 Να δοθούν άμεσα φάρμακα χωρίς προϋποθέσεις και προα-

παιτούμενα σε όλους τους ασφαλισμένους, ανέργους, ανα-
σφάλιστους. 

 Να αποδοθούν τα κουρεμένα και ό,τι έχει αφαιρεθεί από τα 

ασφαλιστικά μας ταμεία και είμαστε σε επιφυλακή γιατί ετοι-
μάζουν νέα αφαίμαξη στα Ταμεία για την ανακεφαλαιοποίη-

ση των τραπεζών. 

Είμαστε εδώ και θα μείνουμε και θα 
συνεχίσουμε τους αγώνες γιατί γνωρί-
ζουμε καλά ότι ο πλούτος που παρά-
γεται σήμερα με τις δυνατότητες της 
τεχνολογίας και της επιστήμης φθάνει 
η εργατική λαϊκή οικογένεια να ζήσει 

πολύ καλύτερα. 
Εμπόδιο σε αυτό 
αποτελεί το εκμε-
ταλλευτικό σύστη-
μα, γιατί λεηλατεί 
όλο και πιο πολύ 
τον πλούτο που       
με το μόχθο μας 
παράγουμε. 

Γνωρίζουμε ότι 
αυτό το εκμεταλ-
λευτικό σύστημα 
έφαγε τα ψωμιά 

του, μόνο τις καταστροφές που ζούμε μπορεί να δώσει. Η 
κεντρικά σχεδιασμένη, κοινωνικοποιημένη οικονομία, που θα 
υπηρετεί τις ανάγκες της εργατικής τάξης και του λαού και η 
λαϊκή εξουσία είναι ανάγκη της εποχής μας. 

Έχουμε την πείρα και δεν μπορούν να μας ξεγελούν όσα 
ψέματα και να λένε, γιατί αυτό έγινε δυνατό για πολλά χρόνια 
στις χώρες που η εργατική τάξη είχε στα χέρια της την          
εξουσία. Εκεί αυτά τα προβλήματα που εμείς ζούμε είχαν από 
πολλά χρόνια λυθεί και επανήλθαν μετά τις αντεπαναστατικές 
ανατροπές. Εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε ευθύνη και υποχρέ-
ωση να βοηθήσουμε τη νέα γενιά να γνωρίσει και να μελετή-
σει αυτή την πείρα.  

Μόνο σε αυτήν την κατεύθυνση οι αγώνες μπορούν να 
δώσουν φως και ελπίδα. Να βάλουμε τέρμα στις αυταπάτες 
ότι το δίκιο μας θα βρεθεί με ανάθεση στους κάθε λογής δια-
χειριστές του συστήματος.  

Συνεχίζουμε και δίνουμε τη μάχη καθημερινά στους 

χώρους δουλειάς με τα σωματεία, στους χώρους που 

συγκεντρώνονται οι συνταξιούχοι, οι νεολαίοι, οργανώ-

νουμε παντού την πάλη μας σε κάθε πόλη για όλα τα 

ζητήματα που μας καίνε. 


