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Ετοιμάζουν νέα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα &
πρέπει να είμαστε έτοιμοι για νέους αγώνες

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

Η

«συμφωνία επί της αρχής» που
επιτεύχθηκε με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ στο Γιούρογκρουπ
20 Φλεβάρη και η επιστροφή του κουαρτέτου στην Αθήνα σηματοδοτούν την
ανανέωση της αντιλαϊκής επίθεσης, με
το Ασφαλιστικό και τα Εργασιακά να
βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο.
Με βάση τα παζάρια που βρίσκονται σε
εξέλιξη προβλέπονται μέτρα της τάξης του
1,5% - 1,7% του παραγόμενου ΑΕΠ. Σε
αυτήν την περίπτωση, το νέο αντιλαϊκό
πακέτο θα ξεκινά από τα 2,8 δισ. ευρώ
σε ετήσια βάση, που θα προστεθεί πάνω
σε ολόκληρη την γκάμα των προηγουμένων μέτρων και θα είναι ισόποσα
μοιρασμένο ανάμεσα στα νέα μέτρα διόγκωσης της φοροληστείας απέναντι
στο λαό και στην παραπέρα μείωση των
σημερινών συντάξεων.
Ένα από τα αντιλαϊκά σενάρια προβλέπει τη συρρίκνωση του αφορολόγητου σε
εισοδήματα 6.000 ευρώ το χρόνο.

Η αντιλαϊκή επίθεση έχει συνέχεια με
την καρατόμηση και των σημερινών, ήδη
αποδιδόμενων συντάξεων, η οποία, σύμφωνα με τα αντιλαϊκά σενάρια, αναμένεται
να ξεπεράσει το 1,4 δισ. ευρώ σε ετήσια
βάση, αντίστοιχα δηλαδή με την απογείωση της φοροληστείας.
Παράλληλα με την αντιλαϊκή επίθεση,
απογειώνεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να εξαπατήσει το λαό, για να αποδεχτεί παλιά και νέα μέτρα, που ήδη νομοθετούνται από την κυβέρνηση υλοποιώντας αυτά που προέβλεπε η πρώτη
«αξιολόγηση» και είναι προαπαιτούμενα
για την ολοκλήρωση της τωρινής διαπραγμάτευσης.
Τα μέτρα αυτά αφορούν αντιλαϊκές
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς
όπως η Ενέργεια, η Υγεία, οι ιδιωτικοποιήσεις και η αγορά εργασίας, αναγκαίες από
τη σκοπιά του κεφαλαίου για την τόνωση
της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του.

Σ

ε ό,τι αφορά τα μέτρα για μετά
το 2018, η απόφαση του Γιούρογκρουπ προβλέπει να νομοθετηθούν
άμεσα η παραπέρα καρατόμηση του
αφορολόγητου ορίου και η μείωση της
κρατικής δαπάνης για το Ασφαλιστικό
από 1/1/2019.
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι για κάθε
ευρώ που θα χάνει η λαϊκή οικογένεια από
την αύξηση των άμεσων φόρων και τη
μείωση των συντάξεων, θα αναπληρώνεται με «αντισταθμιστικά» μέτρα όπως η
μείωση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, η μείωση του ΕΝΦΙΑ και άλλα.
Τέτοιες παρεμβάσεις δεν μπορούν να
αντισταθμίσουν τις τεράστιες απώλειες
που είχαν τα λαϊκά στρώματα όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς προϋποθέτουν
να πιάνονται κάθε φορά οι δημοσιονομικοί
στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα,
πράγμα που σημαίνει να «στεγνώσει»
κυριολεκτικά ο λαός!
Η παγίδα που στήνουν στο λαό
με «τυράκι» τα «αντισταθμιστικά» είναι εμφανής.
Στην καλύτερη περίπτωση,
τα λαϊκά στρώματα θα πρέπει να παρακαλάνε να αποδώσει η αντιλαϊκή πολιτική,
για να εφαρμοστεί έστω και
μια ελάχιστη (και πιθανότατα
προσωρινή) μείωση του
ΦΠΑ, ή του ΕΝΦΙΑ...!
Οι συνταξιούχοι έχουμε
πικρή εμπειρία για το τι
σημαίνουν τα «αντισταθμιστικά» της κυβέρνησης.
Όπως στην περίπτωση του ΕΚΑΣ, που
ενώ μας έκοψε εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ, μας «φιλοδώρησε» με μερικές δεκάδες, που κι αυτά αφορούν προσωρινά μέτρα, ενώ η περικοπή του ΕΚΑΣ και
τελικά η κατάργησή του είναι μόνιμη.
Βέβαια, και για τα Εργασιακά η κυβέρνηση έχει έτοιμη την προπαγάνδα για
«επιστροφή στην κανονικότητα» και
εφαρμογή του περίφημου «ευρωπαϊκού
κεκτημένου». Μόνο που είναι η εφαρμογή
του «ευρωπαϊκού κεκτημένου» κατοχυρώνει την εργασιακή ζούγκλα στην αγορά
εργασίας, όπως το αίσχος του υποκατώτερου μισθού των 511 ευρώ μεικτά.
Να γιατί χρειάζεται να δοθεί τώρα
αποφασιστική και οργανωμένη απάντηση στα μέτρα και στην κοροϊδία της
κυβέρνησης. Τα συλλαλητήρια που
έγιναν πρόσφατα δείχνουν το δρόμο
και αποτελούν εφαλτήριο για πιο δυναμική συνέχεια.

Στις πολιτικές που
μαυρίζουν τη ζωή μας
αντιτάσσουμε
την ενότητά μας
με οργάνωση και αγώνα.
Καθήκον όλων και καθενός
ξεχωριστά το οργανωτικό
δυνάμωμα του σωματείου
μας, η εγγραφή νέων
μελών στην ΠΕΣ-ΝΑΤ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται ΟΛΑ τα Μέλη της
ΠΕΣ-ΝΑΤ να συμμετάσχουν στην
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
της Ένωσης, με θέματα:
1. Απολογισμός Δράσης 2016
- Προγραμματισμός 2017.
2. Οικονομικός Ισολογισμός 2016
- Προϋπολογισμός 2017.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής
Επιτροπής για το 2016.
4. Ψηφοφορίες για έγκριση ή μη
των θεμάτων 1, 2, 3.
Μέρα σύγκλισης ορίζεται η
Τρίτη 21 Μάρτη 2017, ώρα 10:30
π.μ. στην αίθουσα του 2ου ορόφου
στο Μέγαρο της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132, Πειραιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επειδή κατά την 1η μέρα σύγκλισης είναι πρακτικά αδύνατο
να επιτευχθεί η απαιτούμενη από
το καταστατικό απαρτία για την
αποφυγή ταλαιπωρίας των Μελών
επισημαίνουμε ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την
επόμενη Τρίτη, 28 Μάρτη 2017,
ώρα 10:30 π.μ., στον ίδιο χώρο
και την ίδια αίθουσα.
Πειραιάς, Φλεβάρης 2017
Για το Δ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ
Ο Πρόεδρος
Βρανάς Γιώργος
Ο Γενικός Γραμματέας
Χαμπουλίδης Μιχάλης
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ

Από 24 Οκτώβρη λειτουργεί
γραμματεία ιατρικών ραντεβού
για τους ασφαλισμένους
του Οίκου Ναύτου.
Καθημερινά δίνονται κατά
προτεραιότητα 190 ραντεβού
για 44 ιατρούς του ΕΟΠΥΥ/ΠΕΔΥ
που εξετάζουν-συνταγογραφούν
στα πολυιατρεία του Ο.Ν.
Στον Πειραιά.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 4116738 & 210 4116740

Άκαρπη η συνάντηση των
συνταξιούχων με τον Πρωθυπουργό
ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σ

τις 20/1/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών
Οργανώσεων με τον Πρωθυπουργό μετά από
αίτημα των συνταξιούχων, που εκκρεμούσε από την
μεγάλη Πανελλαδική Συγκέντρωση μας 15/12/2016.
Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, έβαλαν προς συζήτηση με
τον προκαθήμενο της κυβέρνησης τα προβλήματα των πολύπαθων συνταξιούχων και απαίτησαν
λύσεις σ’ αυτά όπως π.χ. αποκατάσταση των
συντάξεων, 13η - 14η σύνταξη, ΕΚΑΣ, ανακεφαλαιοποιήση των ταμείων, τα προβλήματα υγείας,
περίθαλψης κ.ά. άλλα εκφράζοντας παράλληλα
την ανησυχία τους για το μέλλον των συντάξεων.
Ο Πρωθυπουργός κατά την διάρκεια της
συνάντησης υπερασπίστηκε την πολιτική της
κυβέρνησης που κατά τη γνώμη μας δεν λύνει τα
προβλήματα που η ίδια έχει δημιουργήσει.

Πέρα από τη γενική υπόσχεση ότι «δεν πρόκειται να γίνουν άλλες μειώσεις συντάξεων» δεν
δεσμεύτηκε για καμία λύση των προβλημάτων
που τέθηκαν εκ μέρους μας, παρά μόνον ότι
«μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν καταβληθεί τα εφάπαξ
και οι συντάξεις που εκκρεμούν έως το 2016».
Όλοι οι εκπρόσωποι των συνταξιουχικών
ενώσεων δήλωσαν ότι δεν πείθονται γιατί το
νομικό πλαίσιο που υπάρχει και ψηφίστηκε από
όλους και από τη σημερινή κυβέρνηση είναι αρνητικό και περιλαμβάνει μέτρα εκτός των άλλων
όπως την «προσωπική διαφορά» και τον «δημοσιονομικό κόφτη» που είναι εργαλεία περικοπών.
Επίσης έκαναν καθαρό ότι οι εισφορές μιας
ζωής δεν μπορούν να ανταποδίδονται με ευκαιριακά επιδόματα – ψίχουλα όπως αυτό των
Χριστουγέννων αλλά με σταθερές και για όλους
παροχές δώρα – επίδομα αδείας κ.λπ.

Καταδικάζουμε τους τραμπουκισμούς της ΧΑ στα σχολεία
Υποδεχόμαστε τα προσφυγόπουλα σαν να είναι παιδιά μας

Τ

ην τραμπούκικη επίθεση της
ναζιστικής Χρυσής Αυγής,
με επικεφαλής τον υπόδικο για
εγκλήματα βουλευτή Γιάννη Λαγό,
με την παρουσία και την ανοχή της
αστυνομίας, ενάντια σε εκπαιδευτικούς και γονείς σε σχολείο στο
Πέραμα, το οποίο είχε επιλεγεί να
φοιτήσουν προσφυγόπουλα, κατάδίκασαν με μεγάλη συγκέντρωση
21 Γενάρη, τα ταξικά σωματεία
και φορείς της εργατούπολης του
Πειραιά, ανάμεσά τους και των
ναυτεργατών ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ,
που σε ανακοίνωσή αναφέρουν:
«Οι εργαζόμενοι του Πειραιά και
όλης της χώρας έχουν αποδεχθεί τα
προσφυγοπούλα στα σχολεία δίπλα
στα δικά τους παιδιά αφού η συντριπτική πλειοψηφία του λαού καταλαβαίνει πως το να φεύγεις κυνηγημένος μαζί με την οικογένεια σου για να
γλιτώσεις από πυραύλους και σφαίρες,
όταν σκυλοπνίγεσαι μέσα σε σχεδίες
για να επιβιώσεις, είσαι άνθρωπος που
έχεις ανάγκη για αλληλεγγύη και
προστασία, πολύ περισσότερο όταν
αυτό αφορά βρέφη και μικρά παιδιά.
Οι εγκληματίες νεοναζί της Χρυσής Αυγής θα κάνουν ότι μπορούν για
να μην καταλάβουν οι εργαζόμενοι
ότι και για την κατάσταση των προσφύγων αλλά και την κατάσταση που
ζούμε οι εργαζόμενοι στη χώρα μας,
υπεύθυνοι είναι τα ξένα και τα ντόπια μονοπώλια που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τις πολεμικές συγκρούσεις. Αυτός είναι και ο λόγος
που χρηματοδοτούν και στηρίζουν την
Χρυσή Αυγή όλα αυτά τα χρόνια.»
Τελικά ο φασισμός και ο ρατσισμός δεν πέρασε ούτε στο Πέραμα,
όπου, 2 Φλεβάρη, γονείς, μαθητές
και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν

ΣΙΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΟΣΕ, ΠΟΣΕ,

παίρνοντας υπ’ όψιν της όλα τα παραπάνω αλλά
έχοντας και την πείρα από τους αγώνες που έχουν
αναπτυχθεί καλεί τους συνταξιούχους και τα Σωματεία σε αποφασιστικότερους αγώνες ενάντια σε
όλες τις πολιτικές ΕΕ - κεφαλαίου που εφαρμόζουν
οι κυβερνήσεις σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων.

Διεκδικούμε:

 Να ανατραπούν οι αποφάσεις ΕΕ

και κυβέρνησης που εγκλωβίζουν
πρόσφυγες στην Ελλάδα και να διευκολυνθεί η ασφαλής μετακίνησής τους
προς τις χώρες προορισμού τους.
 Να διαμορφωθούν ανοικτές δομές
ανθρώπινης, αξιοπρεπούς και ασφαλούς προσωρινής φιλοξενίας, που θα
λειτουργούν με ευθύνη του κράτους.
Να μεταφερθούν όλοι οι πρόσφυγες
σε οικίσκους, με άμεση προτεραιότητα σε εγκύους, οικογένειες με
παιδιά και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
 Nα εξασφαλιστεί η ένταξη όλων
των παιδιών των προσφύγων στην
εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση, με ευθύνη του κράτους.
Να παρθούν όλα τα απαραίτητα
μέτρα (εμβολιασμοί, μεταφορά, προσλήψεις εκπαιδευτικών και λοιπού
βοηθητικού προσωπικού κ.λπ.).
 Να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο.
Να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ
και να σταματήσει η συμμετοχή
της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και στους πολέμους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ «ΚΑΡΤΑ» ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Δ

Την ΠΕΣ-ΝΑΤ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Ζαφειρούδης, ο οποίος επισήμανε
στον Πρωθυπουργό ότι με το ν. 4387/2016 κανένας ναυτεργάτης δεν πρόκειται να βγει στη
σύνταξη και επιπλέον ζήτησε από τον παριστάμενο υφυπουργό εργασίας να ληφθούν υπ’ όψη
οι ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος.
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ΔΗΜΟ-

έξω από το 1ο Δημοτικό Σχολείο
υποδεχόμενοι τα 18 προσφυγόπουλα
από το Σχιστό ενώ στην είσοδο του
σχολείου μέλη της Λαϊκής Επιτροπής
τους πρόσφεραν τσάντες, σχολικά
είδη και γλυκά, όπως έγινε και στα
σχολεία Νίκαιας, Κερατσινίου κ.ά.

ημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης η εγκύκλιος καθορισμού των δαπανών για τις οποίες
απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών
μέσων πληρωμής και η συλλογή αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.
Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου
σύμφωνα με το άρ.16 του ν. 4172/2013,
ο φορολογούμενος απαιτείται να κάνει
δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης
υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ, οι οποίες να
έχουν εξοφληθεί με κάρτες κ.ά. τρόπους
πληρωμών μέσω λογαριασμών.
Το ελάχιστο ποσό των ηλεκτρονικών
πληρωμών ορίζεται με την κλίμακα εισοδήματος: α) από 1 έως 10.000 ευρώ
δαπάνη 10%, β) από 10.000,01 έως
30.000 ευρώ δαπάνη 15%, γ) από
30.000,01 και άνω δαπάνη 20%.
Λαμβάνονται υπόψη πληρωμές για διατροφή, ποτά, ένδυση, στέγαση (εκτός ενοικίου), μεταφορές, επικοινωνίες, αναψυχή,
ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια κ.ά. υπηρεσίες.

Ε

ξαιρούνται από την υποχρέωση
ηλεκτρονικών πληρωμών αλλά
υποχρεούνται να προσκομίσουν απόδείξεις ίσης αξίας:
Οι φορολογούμενοι 70 ετών και
άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί
κάτοικοι της ΕΕ ή του ΕΟΧ καθώς και
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που
διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή
(χωρίς να διευκρινίζεται αν περιλαμβάνονται και οι ναυτεργάτες), ανήλικοι, μόνιμοι κάτοικοι χωριών έως
500 κατοίκων και νησιών έως 3.100
κατοίκων (εκτός των τουριστικών),
όσοι βρίσκονται σε νοσηλεία πέραν
των 6 μηνών κ.ά. κατηγορίες.
Μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν
δαπανούν το ελάχιστο απαιτούμενο όριο
εισοδήματος με τραπεζικό μέσο πληρωμής θα χρεώνονται με πρόσθετο χαράτσι
22% επί του ποσού που υπολείπεται,
ανάλογα με το κλιμάκιο εισοδήματος.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Συνεχίζουν το «ξήλωμα» εργασιακών
και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Ν

αυτεργάτες χωρίς συγκροτημένα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα θα μπορούν να απασχολούν
τα πλοία που ανήκουν στην κατηγορία των
«Επαγγελματικών, Τουριστικών Ημερόπλοιων», όπως
προβλέπεται σε προσχέδιο νόμου του υπουργείου
Ναυτιλίας, που πρωτοδόθηκε στη δημοσιότητα 30 Μάη
2016 και το επανέφεραν 27 Γενάρη 2017 διαμορφωμένο
σύμφωνα με τις αξιώσεις των εφοπλιστών.
«Αύξηση» στο επίδομα ανεργίας από τα 297 ευρώ στα
350 ευρώ, που αποτελεί κοροϊδία για τους ναυτεργάτες
και ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους, ενώ δεν
γίνεται καμία αναφορά για την πρόταση των σωματείων
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ: «το σύνολο
των ελληνόκτητων πλοίων να καταθέτουν στο ΓΕΝΕ τις
καταστάσεις πληρώματος (crew list) και σε κάθε αντικατάσταση του πληρώματος να ναυτολογούνται από το ΓΕΝΕ
όλοι οι ναυτεργάτες, με ΣΣΕ και κοινωνικοασφαλιστική
προστασία».

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ:
Αντικατάσταση του άρθρο 208α του ΚΔΝΔ (ν.δ.
187/1973) που προστέθηκε με το άρθρο 4 του
ν.1711/1987 (Α΄ 109), με νέα διάταξη η οποία προβλέπει ποινή φυλάκισης 1 έτους χωρίς δικαίωμα μετατροπής για ναυτικό που έχει ναυτολογηθεί αλλά δεν
εργάζεται σ’ αυτό καθώς και για συνταξιούχο του ΝΑΤ
ή άλλου φορέα, αν επαναλαμβάνει το ναυτικό επάγγελμα χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.
Για την παροχή προστασίας από τον Οίκο Ναύτου,
ως μέλη οικογενείας ναυτικού λογίζονται επιπροσθέτως
και: α. τα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους
της ηλικίας τους, εφόσον είναι άνεργα, β. τα τέκνα που
συμπλήρωσαν το 18ο έτος και σπουδάζουν σε ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και εάν συνεχίζουν τις
σπουδές τους για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών
τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέραν από τη
συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους. Η προστασία λόγω σπουδών αφορά στη φοίτηση σε δημόσιες
ή ιδιωτικές σχολές οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης.
Ως τέκνα θεωρούνται και οι προγονοί.

Κατασχέσεις για «οφειλές»

Α

πό την 1η Γενάρη 2017 ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός
έχει ξεκινήσει πληθώρα κατασχέσεων για τις ληξιπρόθεσμες «οφειλές» λαϊκών νοικοκυριών, από χαράτσια νέας και
παλαιότερης κοπής. Έτσι, τα λαϊκά νοικοκυριά εκβιάζονται να
«κόψουν το λαιμό τους» και να καταβάλουν όσα περισσότερα
μπορούν από τους φόρους και τα άλλα χαράτσια που φορτώθηκαν στις πλάτες τους κατά τη διάρκεια της «μνημονιακής περιόδου» (από φορολογία εισοδήματος με την κατάργηση αφορολόγητου ορίου, καθώς και την κατάργηση σειράς φοροελαφρύνσεων για τις λαϊκές δαπάνες, τον ΕΝΦΙΑ, το τέλος αλληλεγγύης
και το τέλος επιτηδεύματος κ.ο.κ.).
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συνταξιούχου του ΙΚΑ η
οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με κατάσχεση αναδρομικών ποσών
από συντάξεις και, μάλιστα, λόγω ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών τρίτου συγγενικού της προσώπου με το οποίο
διατηρούσε κοινό τραπεζικό λογαριασμό.

Δραστηριότητες

3μήνου

της ΠΕΣ-ΝΑΤ

20 Γενάρη Συνάντηση αντιπροσωπείας των Συνεργαζόμενων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με τον πρωθυπουργό
ως συνέχεια της κινητοποίησης της 3ης Νοέμβρη, από πλευράς ΠΕΣ-ΝΑΤ παρέστη ο αντιπρόεδρος.
 09 Φλεβάρη Ενημερωτική σύσκεψη με σωματεία του χώρου
και στην συνέχεια παρέμβαση στο Δ.Σ. του ΝΑΤ και απαιτήσαμε εφαρμογή ευνοϊκής δικαστικής απόφασης για όλους τους
συνταξιούχους ναυτεργάτες. Αφορά τις περικοπές του νόμου
4093/2012.
 14 Φλεβάρη σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης
είμαστε παρόντες στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του συντονιστικού των αγροτικών μπλόκων.
 13 Φλεβάρη συμμετείχαμε σε οργανωτική σύσκεψη της
γραμματείας ΠΑΜΕ Πειραιά μπροστά στην κινητοποίηση της
21ης Φλεβάρη.
 21 Φλεβάρη μαχητικά
Είναι παρών στους ταξικούς
παρόντες στο συλλαλητήαγώνες όποιος εργάτης
παλεύει ενάντια σε ασθένεια
ριο του ΠΑΜΕ.
 23 Φλεβάρη με πρόσκληση «Αγαπητοί συνάδελφοι,
της γραμματείας Αττικής του με ιδιαίτερη προσοχή και
ΠΑΜΕ πήραμε μέρος σε μεγάλη αγωνία παρακολουθώ
σύσκεψη σωματείων για την τους αγώνες, που δίνουν
οργάνωση της αντίστασης της σχεδόν σε καθημερινή βάση
θα μπορούσα να πω οι
Εργατικής Τάξης απέναντι συνάδελφοί μας.
στην επίθεση κυβέρνησης - Δυστυχώς για εμένα δεν μπορώ
ΕΕ - επιχειρηματικών ομίλων.
να συμμετέχω ενεργά στους
Στα πλαίσια σύσφιξης σχέ- αγώνες αυτούς, όπως
σεων με τα μέλη μας και γνωρίζετε, διότι είμαι
άλλες συνταξιουχικές και πρω- καρκινοπαθής και τρέχω
τοβάθμιες ενώσεις είχαμε εκ- συνεχώς στα νοσοκομεία,
συγκεκριμένα στο νοσοκομείο
δηλώσεις κοπής πίτας, όπως:
του Ρίου Πατρών, για
 13 Γενάρη στον ΣΤΕΦΕΝ- χημειοθεραπείες και είναι
ΣΩΝ.
αδύνατον να ταξιδέψω -έστω
 19 Γενάρη στην ΠΕΜΕΝ.
και αν θέλω- για μέρες ή και
 20 Γενάρη στον χώρο της ώρες στην Αθήνα - Πειραιά
ΠΕΣ-ΝΑΤ και στην ομο- ή και οπουδήποτε αλλού.
σπονδία συνταξιούχων ΙΚΑ. Όμως, όσο είμαι εν ζωή
ακόμη θα είμαι όσο μπορώ
 21 Γενάρη στους συντα- μέλος της ΠΕΣ-ΝΑΤ, θα
ξιούχους ΟΣΕ.
υποστηρίζω τους αγώνες των
 28 Γενάρη στους συντα- συναδέλφων μου θα συμμετέχω
ενεργά με το να πληρώνω την
ξιούχους ΙΚΑ Πειραιά.
 05 Φλεβάρη στην ΠΟΣΕ - συμμετοχή μου για να βοηθήσω
ΟΑΕΕ και ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ την ΠΕΣ-ΝΑΤ να ανταπεξέλθει
στο δύσκολο έργο της και
παράρτημα Πειραιά.
πιστεύω ότι έστω κι έτσι μια
 Σημαντική δραστηριότητα ελάχιστη βοήθεια από την
είχαμε και στο αντιρατσι- πλευρά μου θα μπορέσω να την
στικό - αντιναζιστικό μέτω- προσφέρω.
πο με αφορμή την φοίτηση Ζητώ ταπεινά συγνώμη που
προσφυγόπουλων στο δημο- δεν μπορώ να είμαι παρών και
κοντά σας και παρακαλώ να
τικό σχολείο.
συνεχίσετε δυναμικά και με
 18-19 Γενάρη με τα ταξικά πείσμα το δύσκολο έργο σας.
σωματεία του Πειραιά Εγώ θα είμαι σαν να είμαι μαζί
εκδώσαμε ανακοινώσεις σας αν και έχει μεγάλη διαφορά
ενάντια στις ναζιστικές το να είμαι πραγματικά κοντά
πρακτικές της Χ.Α.
από το να απέχω αλλά η μοίρα
 21 Γενάρη πήραμε μέρος σε μου έπαιξε αυτό το παιχνίδι και
αντιφασιστική συγκέντρωση τώρα πλέον αγωνίζομαι για να
κρατηθώ στην ζωή.
στο Πέραμα.
Καλή χρονιά σε όλους εύχομαι
 02 Φλεβάρη περιφρουρήσυγχωρείστε με αν σας κούρασα.
σαμε το δημοτικό σχολείο
25 Γενάρη 2017
νέου Ικονίου και υποδεχΜε τιμή
θήκαμε 22 προσφυγόπουλα
Δημακόπουλος Στυλιανός»
που άρχισαν εκεί σχολείο.
 27 Φλεβάρη γιορτάσαμε τα «κούλουμα» μαζί με τους
απλήρωτους ξενοδοχοϋπάλληλους του «ATHENS LEDRA».
 Για ενημέρωση των μελών μας εκδόθηκαν και διακινήθηκαν
ανακοινώσεις, έγιναν τηλεφωνήματα, στάλθηκαν μηνύματα
SMS και e-mail για τις κινητοποιήσεις, που συμμετείχαμε.
 Ειδικά γι’ αυτό το 3μηνο, κλείσαμε την ύλη στις αρχές του
Μάρτη, προκειμένου να ταχυδρομήσουμε το Ενημερωτικό
πριν τη Γενική Συνέλευση.

Ταξική παρέμβαση στο Δ.Σ. του ΝΑΤ για τα
ασφαλιστικά δικαιώματα των ναυτεργατών

Π

αρέμβαση στο Δ.Σ. του
ΝΑΤ για τα
ασφαλιστικά δικαιώματα των ναυτεργατών, πραγματοποίησαν,
την Πέμπτη 9 Φλεβάρη, τα
ταξικά
σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ
και ΠΕΣ/ΝΑΤ, με αφορμή και

την απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά, το οποίο έκανε
αποδεκτή την προσφυγή 3
ναυτεργατών ενάντια στο ν.
4093/2012, με τον οποίο περικόπηκαν η κύρια και η επικουρική τους σύνταξη, όπως
και τα δώρα Χριστουγέννων
Πάσχα και το επίδομα άδειας.
Προηγήθηκε σύσκεψη στην
αίθουσα της ΠΕΜΕΝ και στη
συνέχεια
πράγματοποιήθηκε η παρέμβαση
στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
του ΝΑΤ, απαιτώντας να
εφαρμοστεί για όλους τους
συνταξιούχους του ΝΑΤ και
για το σύνολο των ναυτεργατών η δικαστική απόφαση
που εφαρμόστηκε για τους
3 συνταξιούχους ναυτεργάτες
με επιστροφή των χρημάτων
από τις περικοπές των
δώρων
Χριστουγέννων,
Πάσχα, επιδόματος αδείας.
Η καθαρή αυτή πρόταση των
ταξικών σωματείων
απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του Δ.Σ. που υιοθέτησε την αντιπρόταση του
διορισμένου από την κυβέρνηση πρόεδρου του ΝΑΤ
Ανδρέα Κομματά, η οποία
αναφέρεται αόριστα σε επέκταση εφαρμογής της δικαστικής απόφασης.
Έχει σημασία να σημειώσουμε ότι οι εκπρόσωποι, της
ένωσης θαλαμηπόλων ΠΕΑΘΕΝ, των συνταξιούχων
πλοιάρχων ΠΕΣΠΕΝ και των
υπαλλήλων του ΝΑΤ, ταυτίσθηκαν για άλλη μια φορά με
τους εκπρόσωπους των εφοπλιστών και της κυβέρνησης.

Τ

Κατά την παρέμβασή τους
τα ταξικά σωματεία των ναυτεργατών ζήτησαν και ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο
του ΝΑΤ ότι από τις 12-52016 που εφαρμόζεται ο
νόμος λαιμητόμος 4387/2016,
δεν έχει εκδοθεί καμία οριστική απόφαση συνταξιοδότησης και δεν έχει καταβληθεί
κανένα εφάπαξ, παρά μόνο
προσωρινές συντάξεις που
κυμαίνονται
από
384
έως
768
ευρώ, ενώ
παρά την
δ έ σ μ ε υσ η
του Υφυπουργού
Εργασίας
Τάσου Πετρόπουλου
στις 9-1-2017
ότι μέσα σε
15 μέρες θα έχουν εκδοθεί οι
ερμηνευτικές εγκυκλίους του
ν. 4387/2016, αυτό δεν έχει
γίνει μέχρι σήμερα.

Διεκδικούμε:
 Κατάργηση των αντεργα-

Εμπορευματοποίηση & υποχρηματοδότηση
αιτίες της τραγικής κατάστασης στην Υγεία

Μ

ε ψέματα και διαστρεβλώσεις, η κυβέρνηση επιχειρεί να αποκρύψει
τη βαθιά ταξική πολιτική
της, που στερεί από το λαό
ακόμη και τα στοιχειώδη
σε ό,τι αφορά την Υγεία.
Η προσπάθεια εξωραϊσμού
της τραγικής κατάστασης,
που βιώνουν καθημερινά
χιλιάδες ασθενείς, καταρρίπτεται με την είσοδό τους
σε κάποιο νοσοκομείο, όπου

ημερομηνία λήξης όχι μόνο
δεν προστίθενται, αλλά ούτε
καν αντικαθιστούν εκείνους
που απολύονται ή συνταξιοδοτούνται), με ιατρικό εξοπλισμό ξεπερασμένο, προγραμματισμένα χειρουργεία
να ακυρώνονται, τους επιχειρηματίες της Υγείας να αλωνίζουν και τους ασφαλισμένους
να βάζουν το χέρι όλο και πιο
βαθιά στις όλο και πιο άδειες
τσέπες τους.
ΠΕΣ-ΝΑΤ θα συνεχίσει
να πρωτοστατεί στον
αγώνα, μαζί με το ταξικό
εργατικό κίνημα και τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές
Οργανώσεις, για το δικαίωμα
του λαού στη δημόσια και
δωρεάν Υγεία, ενάντια στην
εμπορευματοποίησή της, για
φάρμακο χωρίς διαχωρισμό
σε λίστες, δωρεάν, χωρίς
καμιά επιβάρυνση για τους
ασθενείς, με πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και πλήρη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, και με
κατάργηση των ασφαλιστικών
εισφορών στον κλάδο Υγείας
από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η

βρίσκονται αντιμέτωποι με την
τραγική πραγματικότητα, που
με λίγα λόγια έχει ως εξής:
Δομές Υγείας με ελάχιστους
- κακοπληρωμένους γιατρούς
και νοσηλευτές (οι «προσλήψεις» προσωπικού με

τικών αντιλαϊκών νόμων.

 Επαναφορά των ΣΣΕ και

αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές, με κριτήριο την κάλυψη των απωλειών και τις
σύγχρονες ανάγκες ζωής.
 Μέτωπο ενάντια στην
άγρια φοροληστεία που
ροκανίζει το λαϊκό εισόδημα.
 Κανένας συμβιβασμός με
τη φτώχεια την ανεργία
την δουλειά χωρίς δικαιώματα.
 Να πληρώσουν οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι και
οι τραπεζίτες με αύξηση
της φορολογίας στο 45%.

α ναυτεργατικά σωματεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ και ΠΕΣ/ΝΑΤ, χαιρετίζουν την κινητοποίηση των αγροτών,
που οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων 23 Γενάρη 2017, ενάντια
στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέτρα
που προωθεί η Τρόϊκα με τη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ως συνέχεια, των
εξοντωτικών μέτρων, των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Αυτές οι δυνάμεις που προωθούν και
ξεκληρίζουν τη μικρομεσαία αγροτιά
υπονομεύουν το βιοτικό επίπεδο των
ναυτεργατών, των εργατικών λαϊκών
στρωμάτων, είναι το μεγάλο κεφάλαιο,
τα μονοπώλια και οι ιμπεριαλιστικές
ενώσεις.

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Η

γενικευμένη εφαρμογή του λεγόμενου «Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο για την διαχείριση της ακραίας φτώχειας, που
διευρύνθηκε στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης από την
αντιλαϊκή πολιτική για το ξεπέρασμά της υπέρ του κεφαλαίου.
Γι' αυτό άλλωστε το ΚΕΑ δεν είναι επινόηση της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά συνέχεια του «Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος» που θέσπισε η προηγούμενη συγκυβέρνηση ΝΔ
- ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο πρόγραμμα εφαρμόζονται με διάφορες
παραλλαγές σε όλα τα κράτη - μέλη της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ.
Όσο προχωρά η εφαρμογή του, το ΚΕΑ θα λειτουργεί - είτε
στο όνομα των «επικαλύψεων» με άλλα επιδόματα, είτε στο
όνομα του «εξορθολογισμού» και της «καλύτερης στοχοθέτησης» του συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας - ως όχημα για το
παραπέρα πετσόκομμα όσων κοινωνικών και προνοιακών
επιδομάτων έχουν απομείνει.

ΕΡΓΑΤΙΑ - ΑΓΡΟΤΙΑ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ
Μετά τον 9ημερο απεργιακό αγώνα
των ναυτεργατών, ενάντια στον 4387/16
για το ασφαλιστικό και το φορολογικό,
το νόμο λαιμητόμο, για το δικαίωμα
στην εργασία με συγκροτημένα εργασιακά κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα,
ενάντια στη μαύρη ανασφάλιστη εργασία και την επίθεση που δεχτήκαμε από
κυβέρνηση, κεφάλαιο προωθώντας τον
κοινωνικό αυτοματισμό, είμαστε βέβαιοι ότι τις ίδιες μεθόδους θα χρησιμοποιήσουν και στον αγώνα που ξεκινάτε.
Αυτό που θέλουμε να διακηρύξουμε είναι ότι είμαστε στην ίδια πλευρά
για την αντιμετώπιση των λαϊκών
προβλημάτων. Ζούμε την ίδια βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική.

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους
εργαζόμενους, τα συνδικάτα τους, να
απομονώσουν αυτές τις δυνάμεις του
κεφαλαίου και το πολιτικό τους προσωπικό, με ενότητα, αλληλεγγύη και
αγώνα, για την ανατροπή αυτής της
βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής που
ζούμε.
Να πάρουν θέση τα ναυτεργατικά
συνδικάτα και να καλέσουμε τους
ναυτεργάτες και τους άλλους
εργαζόμενους σε νέους απεργιακούς
αγώνες.
Απάντηση θα δώσουμε
στο δρόμο του αγώνα.
20 Γενάρη 2017
Οι Διοικήσεις των Σωματείων

