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Μ ε το νέο φορολογικό νόμο, που ψηφίζεται 
από τους βουλευτές της συγκυβέρνησης 

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, από την 1/1/2013 καταργού-
νται για όλους τους συνταξιούχους, το Δώρο Χρι-
στουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας σε 
όλα τα ταμεία των κύριων συντάξεων, ενώ καταρ-
γούνται και τα δώρα των επικουρικών συντάξεων. 
Συνολικά η περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης 
κύριων και επικουρικών στερεί από τους συνταξιού-
χους πάνω από 2,3 δισ. ευρώ το 2013, ενώ το 2016 
το ποσό αυτό θα ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ. 

Επιβάλλεται νέα μείωση στις κύριες και επικου-
ρικές συντάξεις 5% - 20%. Το χαράτσι επιβάλλεται 
στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης ή 
άλλης σύνταξης (χηρείας, από άλλο Ταμείο), ως 
εξής: 

 

   5% στις συντάξεις από 1.000 μέχρι 1.500 € 

 10% στις συντάξεις από 1.500 μέχρι 2.000 € 

 15% στις συντάξεις από 2.000 μέχρι 3.000 € 

 20% στις συντάξεις πάνω από 3.000 € 
 

Η μείωση αφορά όλους τους συνταξιούχους και 
πιο πολύ τους χαμηλοσυνταξιούχους, (βλέπε πίνα-
κα με παραδείγματα σελ.3 και ένθετο με όλες τις 
κρατήσεις για τις συντάξεις του ΝΑΤ). 

ΕΚΑΣ: Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης 
(ΕΚΑΣ), που σήμερα χορηγείται στο 60ό έτος των 
συνταξιούχων, θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμέ-
νος κλείσει το 65ο έτος, δηλαδή στα 66 του χρόνια. 

 ΕΦΑΠΑΞ: Μειώνεται έως 83% το εφάπαξ σε 21 
ταμεία πρόνοιας, που καταβάλλουν υψηλότερες πα-
ροχές σε σχέση με τις εισφορές που έχουν εισπράξει 
(δεν περιλαμβάνονται τα ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ). Από 
1η Γενάρη 2014 πρόκειται να αλλάξει ο τρόπος υπο-
λογισμού του. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ με διαχειριστικές προτάσεις, καλλιερ-
γεί  αυταπάτες πως μια κυβέρνηση με πυρήνα τον 
ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να φέρει ένα δίκαιο φορολο-
γικό και να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Αντίστοιχη 
είναι και η θέση των ΑΝ.ΕΛ., ενώ η δήθεν 
«αντισυστημική» ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έδειξε για μια ακόμα 
φορά το πραγματικό της προσωπείο, ζητώντας 
προστασία των Ελλήνων εφοπλιστών και των του-
ριστικών ομίλων. Μόνο το ΚΚΕ καταψηφίζει με βά-
ση τα συμφέροντα της εργατικής λαϊκής οικογένειας. 

Νέες μειώσεις στις συντάξεις 

Μ προστά σε όσα δύσκολα 
βιώνουμε και στην α-

ντεργατική λαίλαπα που έρχεται 
από το νέο μνημόνιο της τρικομ-
ματικής κυβέρνησης, η ΠΕΣ-ΝΑΤ 
καλεί τους συνταξιούχους σε δι-
αρκή αγωνιστική ετοιμότητα για 
δράση, μαζί με την Εργατική τάξη 
τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, 
αντιπαλεύοντας το σύνολο των 
αντεργατικών πολιτικών, απαιτώ-
ντας την κατάργηση όλων των 
αντεργατικών, αντιασφαλιστικών, 
αντιλαϊκών, νόμων και διατάξε-
ων, μνημονίων, εφαρμοστικών 
διατάξεων και δανειακών συμβά-
σεων, που μας έχουν καταδικά-
σει στη φτώχεια, την δυστυχία, 
την εξαθλίωση. 

Η κατάργηση των εναπομει-
νάντων δώρων, οι νέες μειώσεις 
στις συντάξιμες αποδοχές, οι 
αυξήσεις στην φορολογία εισοδή-
ματος, οι αλλαγές στον κανονι-
σμό του ΕΟΠΥΥ, με νέες αυξή-
σεις σε νοσήλια, φάρμακα, για-
τρούς, σε συνδυασμό με τα χα-
ράτσια, τις αυξήσεις στα είδη 
πρώτης ανάγκης και στο πετρέ-
λαιο θέρμανσης, μας τσακίζουν. 
Μαζί τσακίζουν τους εργαζόμε-
νους τις νέες γενιές, με την κα-
τάργηση των Συλλογικών Συμβά-
σεων Εργασίας τα απάνθρωπα 
ωράρια εργασίας τους οδηγούν 
στην μισθωτή σκλαβιά. 

Αποδείχνεται ότι φιλολαϊκή 
διέξοδο από την καπιταλιστική 
κρίση δεν υπάρχει, τα μνημόνια 
τα αντεργατικά μέτρα θα είναι 
ατελείωτα με οποιαδήποτε δια-
χείριση είτε κεντροδεξιά είτε κε-
ντροαριστερά.   

Απάντηση μπορεί μόνο να 
δοθεί μέσα από ένα μαζικό μαχη-
τικό οργανωμένο εργατικό λαϊκό 
κίνημα, που θα αναδεικνύει τις 
αιτίες τους υπεύθυνους, τις αιτίες 
τις κρίσης, την Ε.Ε., τα μονοπώ-
λια, τις πολιτικές και συνδικαλι-
στικές δυνάμεις που το υπηρε-
τούν. Κίνημα ρήξης ανατροπής 
για οικονομία και εξουσία που θα 
υπηρετεί τις ανάγκες του λαού 
και όχι τα κέρδη των μονοπωλια-
κών ομίλων.    

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
 

● Να δοθούν άμεσα τα φάρμακα 
δωρεάν χωρίς προαπαιτούμενα 
και περιορισμούς. Να μην εφαρ-
μοστεί η απόφαση για τη δραστι-
κή ουσία γιατί εγκυμονεί κινδύ-
νους για την υγεία και τη ζωή των 
ασφαλισμένων. 

● Να καταργηθεί ο φόρος ειδικής 

κατανάλωσης στο πετρέλαιο και 
να δοθεί φθηνό πετρέλαιο στο 
λαό που κινδυνεύει να παγώσει.  

● ΟΧΙ στο νέο κούρεμα των απο-

θεματικών των ταμείων που θα 
τα στραγγίσουν για ακόμη μία 
φορά.  

● Απορρίπτουμε τα  ψέματα, την 
μαύρη προπαγάνδα της τρικομ-
ματικής κυβέρνησης ότι τάχα τα 
μέτρα αυτά θα είναι τα τελευταία 
και ψεύτικη ευφορία για την εί-
σπραξη της δόσης. 

● Τα δισεκατομμύρια που ει-

σπραχτήκαν και εμείς τα πληρώ-
νουμε με το αίμα της ζωής μας, 
πάνε για την ανακεφαλαίωση των 
τραπεζών την καρδιά του εκμε-
ταλλευτικού συστήματος για να 
υπηρετήσουν τις ανάγκες του 
κεφαλαίου και όχι για τις λαϊκές 
ανάγκες. 

● Δεν θα συμφιλιωθούμε με την 

φτώχεια, την ανέχεια, τα αντερ-
γατικά, αντιλαϊκά μέτρα δεν θα τα 
νομιμοποιήσουμε ποτέ στην συ-
νείδησή μας. 

● Δεν χρωστάμε σε κανέναν, 
αντίθετα μας χρωστάνε, όλος ο 
πλούτος που έχουν στα  σεντού-
κια τους οι τραπεζίτες, οι εφοπλι-
στές, οι μεγαλοβιομήχανοι είναι 
δικός μας.    

● Έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε 

καλύτερα και εμείς και τα παιδιά 
μας. Έχουμε δικαίωμα να έχουμε 
τις συντάξεις  μας, τα φάρμακα 
και όλες τις ασφαλιστικές παρο-
χές που έχουμε πληρώσει και 
μας έχουν με την βία αρπάξει. 

 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΛΑΟΥ Η ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ  

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
Οι πολιτικές του κεφαλαίου - Ε.Ε. - συγκυβέρνησης  

μας εξοντώνουν μας ρίχνουν στον καιάδα στέλνουν τα  

παιδιά μας στην ανεργία τη φτώχεια τη μισθωτή σκλαβιά.  



 

 

Βυθίζουν στο σκοτάδι  

τα λαϊκά νοικοκυριά  

Η  ΔΕΗ μπορεί να συνεχίσει 
να εισπράττει το τέλος ακι-

νήτων μέσω των λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος, δεν μπορεί 
όμως να κόβει το ρεύμα στους κα-
ταναλωτές που δεν θα καταβάλ-
λουν το τέλος αυτό.  Σε διαφορετι-
κή περίπτωση υποχρεούται να κα-
ταβάλει σε κάθε καταναλωτή για 
κάθε ημέρα διακοπής το ποσό των 
300 ευρώ, όπως προβλέπει η από-
φαση του Πρωτοδικείου της Αθή-
νας. 

Αυτό είναι και το «δια ταύτα» 
της απόφασης του Αρείου Πάγου 
που ισχύει τουλάχιστον μέχρι 22 
Μάρτη 2013, οπότε έχει προσδιορι-
στεί να συζητηθεί στο Ανώτατο 
Δικαστήριο η αίτηση αναίρεσης του 
υπουργείου Οικονομικών κατά της 
απόφασης του Πρωτοδικείου.  

Εν τω μεταξύ νέες αυξήσεις 
από 14,5% έως 48,7% στα τιμολό-
για της ΔΕΗ,  που θα επιβληθούν 
σε 3 δόσεις μέσα στο 2013, 
έρχονται να προστεθούν στις αυξή-
σεις του 2011 και 2012, βυθίζοντας 
κυριολεκτικά στο σκοτάδι τα λαϊκά 
νοικοκυριά,  δεδομένου κάθε ημέρα 
γίνονται 1.000 διακοπές ρεύματος 
γιατί αδυνατούν να πληρώσουν. 

Α ντιμέτωπα με νέα ασήκωτα χαράτσια και 
ακόμη πιο βαριά φορολογία,  θα βρεθούν 

από το Γενάρη του 2013 τα λαϊκά στρώματα, οι 
συνταξιούχοι. 

Καταργείται το κουτσουρεμένο αφορολόγητο 
(σήμερα 5.000 ευρώ) και καθιερώνεται νέα φορολο-
γική κλίμακα με τρία μόνο κλιμάκια (από 8 σήμερα) 
για μισθωτούς - συνταξιούχους, που διαμορφώνεται 
ως εξής: 

 22% για τα πρώτα 25.000 €   

 32% για ποσά  25.000-42.000 € 

 42% για τα επιπλέον ποσά. 

Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές για τα προστα-
τευόμενα παιδιά,  στοιχειώδεις δαπάνες διαβίωσης, 
τόκους στεγαστικών δανείων, νοίκια, φροντιστήρια 
παιδιών κ.ά. Τάχα σε αντικατάσταση αυτών θα δο-
θεί, υπό προϋποθέσεις, «έκπτωση φόρου» 2.100 
ευρώ για εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ. Για εισο-
δήματα πάνω από 21.000 ευρώ η «έκπτωση» θα 
μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισο-
δήματος, μέχρι να εξαντληθεί η προβλεπόμενη 
«επιστροφή» στο επίπεδο εισοδήματος πάνω από 
42.000 ευρώ. Καλά κρατεί και η ληστεία με το κόλ-
πο των «τεκμηρίων».  

Αυτοτελής φορολόγηση 10% μέχρι 33% στα 
εισοδήματα από νοίκια. Ο φόρος στους τόκους κα-
ταθέσεων αυξάνεται στο 15% (από 10%). Φόρος 

«υπεραξίας», ανά-
λογα με την παλαιό-
τητα, μπαίνει στις 
αγοραπωλησίες 
ακινήτων.  
Αυξάνεται η φορο-
λογία των Ελλή-
νων ναυτεργατών 
που φτάνουν το 
15%, από 10% που 
ήταν για τους αξι-
ωματικούς, και σε 
10%, από 3% που 
ήταν για τα κατώ-

τερα πληρώματα, για τις αμοιβές που θα απο-
κτήσουν από το ημερολογιακό έτος 2013 και τα 
επόμενα. 

 

Α ντίθετα, προβλέπονται παραπέρα ελαφρύν-
σεις για τα μονοπώλια, ισχυρούς επιχειρη-

ματικούς ομίλους, εφοπλιστές και άλλα σαπρόφυτα, 
μέχρι και η διά νόμου κατάργηση κάθε φόρου για 
τους τραπεζίτες για περίοδο 30 χρόνων!  

Η επιβολή φόρου (αυτόν τον ελάχιστο που πλη-
ρώνουν τα πλοία με ελληνική σημαία με βάσει το 
αμφιλεγόμενο μέτρο των κόρων καθαρής χωρητικό-
τητας) και στα υπό ξένη σημαία πλοία εφ’ όσον τα 
διαχειρίζεται εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα 
με τις διατάξεις του άρθ. 25 του ν. 27/75, αντισταθ-
μίζεται με την εξυπηρέτηση για τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων, βάσει του συνταγματικά κατοχυρω-
μένου ν. 2687/53 (παρ. 3), με τις πολλές φοροα-
παλλαγές και με την παραγραφή του φόρου στην 
5ετία...! 

 

Μ ε επόμενο ν/σχ ετοιμάζουν το νέο χαράτσι 
στη λαϊκή κατοικία και μικρή περιουσία με 

την επέκτασή του σε κάθε σπιθαμή γης.  
Δεν πρόκειται να σταματήσουν πουθενά αν 

δε βρουν απέναντί τους ισχυρό λαϊκό κίνημα 
αντίστασης και  ανυπακοής, τέτοιο που να αντι-
στοιχεί στη σημερινή κατάσταση. 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ  
Την Τετάρτη, 9 Γενάρη 2013, στις 11 το πρωί  
κόβουμε την πίτα της ΠΕΣ-ΝΑΤ για το 2013 

στα γραφεία της Ένωσής μας  
Κολοκοτρώνη 99, (3ος όροφος), Πειραιάς. 

 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ   
Για την πολιτιστική προσφορά προς τα μέλη μας  

η ΠΕΣ-ΝΑΤ και η ένωση συνταξιούχων ΙΚΑ Πειραιά 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Πειραιά  

η «Πρόοδος», που έχει δημιουργήσει ερασιτεχνική 
θεατρική ομάδα, διοργανώνουμε θεατρική παράσταση 

με το γνωστό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη  
«ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ»,  

το Σάββατο, 19 Γενάρη 2013, ώρα 6:30 μ.μ.  
στον Πολιτιστικό Χώρο «Κ. Κωσταράκος», 

Μαντινείας 61 και Θήρας, Καμίνια - Πειραιάς.  

Ασήκωτοι φόροι & χαράτσια 
 

Υπογράφω, απαιτώ, διεκδικώ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 

 

Η απαίτηση να συζητηθεί και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια  
της Βουλής η πρόταση νόμου του ΚΚΕ πρέπει να γίνει  

ακόμη πιο ισχυρή.  
Την κατάργηση όλων των Μνημονίων, των Εφαρμοστικών  
Νόμων και των Δανειακών Συμβάσεων, έχει χρέος να τη  

στηρίξει κάθε εργαζόμενος, νέος, γυναίκα, συνταξιούχος.  

Όλοι αυτοί που θέλουν να πουν το δικό τους ΟΧΙ στην  
εξαθλίωση για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας και Ε.Ε. 

 

Συλλογή υπογραφών από την ΠΕΣ-ΝΑΤ και στο διαδίκτυο: 

km.kke.gr ή katargisimnimonion.kke.gr  

Βραβείο ...ειρήνης στα 

γεράκια του πολέμου ! 

 

Μ ε αφορμή την απονο-
μή του Βραβείου Νό-

μπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, αντιπροσωπεία 
της ΠΕΣ-ΝΑΤ συμμετείχε 10 
Δεκέμβρη στην παράσταση 
διαμαρτυρίας έξω από τα γρα-
φεία της Ε.Ε. στην Αθήνα, που 
οργάνωσαν η ΕΕΔΥΕ, ΕΕΔ-
ΔΑ, το ΠΑΜΕ, η ΟΓΕ, το 
ΜΑΣ, η ΠΑΣΥ και η ΠΑΣΕΒΕ, 
που σε ανακοίνωσή τους τονί-
ζουν απαιτώντας άμεσα: 

 Να σταματήσει τώρα κάθε 
ιμπεριαλιστική επέμβαση 
ενάντια στους λαούς της πε-

ριοχής. 

 Να μη συμμετάσχει η Ελλά-
δα με κανέναν τρόπο ή μέσο 
στους ιμπεριαλιστικούς πο-

λέμους. 

 Να επιστρέψουν τώρα όλα 
τα ελληνικά στρατεύματα 
που βρίσκονται σε ιμπερια-
λιστικές αποστολές εκτός 

συνόρων. 

 Να διακοπεί οποιαδήποτε 
στήριξη ή διευκόλυνση στην 
ιμπεριαλιστική πολεμική 

μηχανή. 



 

 

Αποδοχές από συντάξεις  
(Κύρια και Επικουρική)  

Ποσοστό 
μείωσης 

Μηνιαία             
απώλεια 

Τελικές αποδοχές 
μετά τις περικοπές 

Ετήσια απώλεια μαζί με 
τις καταργήσεις δώρων  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1-1-2013 
(Βλέπε επίσης στο ένθετο φύλλο, εδάφιο 8 του πίνακα, που αναφέρει όλες τις κρατήσεις)  

► Πήραμε μέρος στη μαζική, παρά 

το κρύο και την απεργία στα MMM, 

συγκέντρωση 20 Δεκέμβρη, που δι-

οργάνωσαν οι Συνεργαζόμενες Συ-

νταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ, ΕΛ-

ΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΣΕ, ΟΑΕΕ, Ο-

ΤΑ, ΠΕΣ/ΝΑΤ και ΤΑΕ, με κεντρικό 

σύνθημα: «Όλοι στο δρόμο ξεσηκω-

μός - να μην πτωχεύσει ο λαός». 

Στην Αθήνα ακολούθησε πορεία μέ-

σα από την κεντρική αγορά προς το 

Σύνταγμα. Μαζικές συγκεντρώσεις 

πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Θεσ-

σαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και Νάουσα 

και Κρήτη (18/2), Πάτρα κ.α. πόλεις. 
 

 

► Ανθρώπινες συντάξεις και φάρμα-

κα φτηνά, αυτά ζητούν τα γηρατειά, 

βροντοφωνάξαμε με τις Συνεργαζό-

μενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις σε 

μαζική παράσταση διαμαρτυρίας και 

στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ την Πέ-

μπτη 13 Δεκέμβρη. 
 

► Αποδίδοντας στην επέτειο του 

Πολυτεχνείου σύγχρονο αντιιμπερια-

λιστικό περιεχόμενο συμμετείχαμε 

στις κινητοποιήσεις για την επέτειο 

της εξέγερσης με κατάθεση στεφά-

νου και πορεία στην πρεσβεία των 

ΗΠΑ και στα πλαίσια της διεθνιστι-

κής αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο 

παλαιστινιακό λαό συνεχίσαμε στην 

πρεσβεία του Ισραήλ, που συνέχιζε 

τους βομβαρδισμούς στη Γάζα. 

► Στα πλαίσια των δράσεων της 

Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομο-

σπονδίας (ΠΣΟ), 3 Οκτώβρη, με 

σύνθημα: «Η τροφή, το καθαρό 

νερό, τα βιβλία, τα φάρμακα και η 

στέγαση είναι δικαίωμα  για όλους 

τους εργαζόμενους και για όλους 

τους ανθρώπους», στην ομάδα του 

ΠΑΜΕ στην συγκέντρωση και πο-

ρεία που έγινε στην Ρώμη στα γρα-

φεία του FAO (Παγκόσμιος Οργανι-

σμός Τροφίμων) συμμετείχε και η 

ΝΣΚ με τους Μιχάλη Κεραμόπουλο 

και Μιχάλη Χαμπουλίδη  αντιπρόε-

δρο της ΠΕΣ-ΝΑΤ. 
 

► Μαζί με χιλιάδες απεργούς εργά-

τες, άνεργους, αυτοαπασχολούμε-

νους και μικρούς ΕΒΕ, φτωχούς α-

γρότες, νέους και γυναίκες, οι συντα-

ξιούχοι διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη 

χώρα με το ΠΑΜΕ, στις γενικές α-

περγίες 18 Οκτώβρη, 6-7 Νοέμβρη 

και 19 Δεκέμβρη. Στον Πειραιά η 

παρουσία της ΠΕΣ-ΝΑΤ στις απεργι-

ακές φρουρές στους καταπέλτες των 

πλοίων ήταν πολυάριθμοι και ολοή-

μερη. 

► Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 

18 Δεκέμβρη 2012, από τα ταξικά 

ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, 

ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 

ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ και την Επιτρο-

πή Ανέργων Ναυτεργατών, ακολού-

θησε παρέμβαση στον ΟΙΚΟ ΝΑΥ-

ΤΟΥ, όπου απαιτήσαμε: Να παρθούν 

άμεσα μέτρα για την επικίνδυνη για 

τους ασφαλισμένους κατάσταση της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Από τη πλευρά της η πρόεδρος του 

Ο.Ν. ανέφερε ότι από τα 20 εκατομ. 

ευρώ μηνιαίως της χρηματοδότησης 

του Ο.Ν. από το ΝΑΤ, δίδονται μόνο 

5 εκατομ. Ευρώ, που για τον Δεκέμ-

βρη έχουν πέσει στα 4 εκατομ. ευρώ 

και αυτό το ποσό στα χαρτιά…! 

Σ ε μια περίοδο που τα ασφαλιστικά 
Ταμεία «αιμορραγούν», από την 

ανεργία, τη μείωση μισθών, τις ελαστικές 
εργασιακές σχέσεις, το «κούρεμα» των α-
ποθεματικών τους και τις οφειλές κράτους κι 
εργοδοτών, η κυβέρνηση, με το νέο Κανονι-
σμό του ΕΟΠΥΥ, φορτώνει στη λαϊκή οικο-
γένεια ακόμη 300 εκατ. ευρώ στις περικο-
πές ύψους 1,2 δισ. ευρώ που έχουν ήδη 
γίνει. 

 Διατηρείται το χαράτσι 45% συμμετοχής 

σε εξετάσεις σε περίπτωση που κάποιος 
νοσηλευτεί σε συμβεβλημένη ιδιωτική κλινι-
κή.  

 Επιβάλλεται 25% συμμετοχή του ασφαλι-

σμένου σε συσκευές υψηλού κό-
στους, όπως είναι οι αναπνευστικές 
συσκευές.  

 Επίσης μειώνει δραματικά τις απο-

ζημιώσεις για τις μετακινήσεις των 
νεφροπαθών  από και προς τις Μο-
νάδες Τεχνητού Νεφρού.  

 Το 85% των φαρμάκων που συντα-

γογραφεί ένας γιατρός πρέπει υπο-
χρεωτικά να γίνεται  με βάση τη δρα-
στική ουσία και μόνο το 15% με βά-
ση την εμπορική ονομασία. Αυτό 
σημαίνει αύξηση των πληρωμών 
από τους ασθενείς, αφού πληρώνουν και τη 
συμμετοχή 25% και τη διαφορά μεταξύ της 
τιμής πρωτότυπου και αντίγραφου. 

 Από 1/1/2014 οι ασθενείς θα πληρώνουν 

1 ευρώ για κάθε συνταγή στο φαρμακοποιό, 
το οποίο θα αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ και 25 
€ για την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.  

Αυτό που προέχει είναι να πιέσει το λαϊ-
κό κίνημα, μαζί με το κίνημα των υγειονομι-
κών, για πλήρη κρατική χρηματοδότηση του 
ΕΟΠΥΥ και των δημόσιων νοσοκομείων. 
Να μην επιτρέψουν να καταργηθεί -στο 
όνομα της «εξοικονόμησης» και των 
«οικονομικών δυσκολιών»- κανένα κρεβάτι, 
κανένα τμήμα, καμιά παροχή.  

Η λύση είναι μία και απλή. Ο κλάδος 
Υγείας - Πρόνοιας να είναι αποκλειστική 
ευθύνη του κράτους και να παρέχονται οι 
υπηρεσίες και το φάρμακο σε όλους δω-
ρεάν, ανεξάρτητα αν εργάζονται και σε ποιο 
κλάδο.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ 

1. Οι μειώσεις θα αρχίσουν να κρατούνται από την σύνταξη του Μάρτη, που θα καταβληθεί 28/2 και θα 

περιλαμβάνει επίσης μέρισμα των αναδρομικών μειώσεων στις συντάξεις Γενάρη και Φλεβάρη, που 

επιμερίζονται στις στάξεις Μάρτη, Απρίλη, Μάη, Ιούνη.  

2. Από το 2013 οι συντάξεις όλων των Ταμείων και του ΝΑΤ θα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη  

κάθε μήνα, αρχίζοντας από την σύνταξη του Φλεβάρη που θα καταβληθεί την Πέμπτη 31 Γενάρη. 

1300 €   5%   65 € 1235 € 2180 € 

1700 € 10% 170 € 1530 € 3440 € 

2300 €  15% 345 € 1955 € 5640 € 

3400 €  20% 680 € 2720 € 9960 € 

Βάρβαρες περικοπές  

για την ΥΓΕΙΑ του λαού  



 

 

Μ ε το σχέδιο νόμου 
Υπουργείου Ναυτι-

λίας & Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις», για πρώτη φορά 

μετά το 1944 της Κυβέρνησης 
του Καΐρου, στο άρθρο 17, 
καταργούνται οι Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας για τα 
κατώτερα πληρώματα στα 
ποντοπόρα και τα ιδιωτικά 
σκάφη αναψυχής, ενώ ανοίγει 
ο δρόμος και για τις υπόλοι-
πες κατηγορίες πλοίων. 

Στο άρθρο 36, ξεπουλάει 
τα λιμάνια και τις υποδομές 
της χώρας, που τα διαιρεί σε 4 

δίκτυα (Αττικής, Β. Ελλάδας, 
Δ. Ελλάδας, Ηρακλείου Κρή-
της) και δημιουργεί Γενικές 

Διευθύνσεις Αξιοποίησης και 
Ανάπτυξης (ΓΔΑΑ) με σκοπό:  

«Η επιχειρησιακή και τεχνι-
κή υποστήριξη της Διοίκησης 
της εταιρείας και του αρμόδιου 
Υπουργού Ναυτιλίας στις δια-
δικασίες ανάπτυξης επενδύσε-
ων, αποκρατικοποιήσεων, 
ιδιωτικοποιήσεων, παραχω-
ρήσεων, συνεργασιών, και 
συνεργειών με ιδιώτες και 
κάθε μορφής επιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας που συνδέεται 
με την ανάπτυξη και αξιοποίη-
ση των λιμένων του Δικτύου». 

Στο άρθρο 43, καταργεί 
την Πλοηγική Υπηρεσία, την 
ιδιωτικοποιεί και ιδρύει την 
«Πλοηγική Α.Ε.» απολύοντας 
όλο το προσωπικό που υπη-
ρετεί μέχρι σήμερα. 

Στο άρθρο 27, 
«Εγκατάσταση αλλοδαπών 
επιχειρήσεων», διατηρεί τα 
προνόμια του νόμου 27/1975 
«Περί φορολογίας πλοίων», 
τον επεκτείνει και για την ε-
γκατάσταση γραφείων ή υπο-
καταστημάτων αλλοδαπών 
επιχειρήσεων και δίνει επίσης 
αυτή την δυνατότητα να παρέ-
χεται κατ’ εξαίρεση και σε ναυ-
τιλιακές επιχειρήσεις, πλοιο-
κτήτριες ή διαχειρίστριες, ναυ-
αγοσωστικών ή ρυμουλκών 
πλοίων υπό ξένη σημαία ο-
ποιασδήποτε χωρητικότητας. 

Το νομοσχέδιο επαναφέρει 
το Λιμενικό Σώμα στο ΥΝΑ 
αλλά ταυτόχρονα στο άρθρο 
11 «Έλεγχος Διαχείρισης Α-
σφάλειας Πλοίων και Λιμενι-
κών Εγκαταστάσεων» δίνει 
την δυνατότητα να παρέχουν 
υπηρεσίες και ιδιωτικές εται-
ρείες φύλαξης. 

Στο άρθρο 33, δύναται να 
επιτάσσονται πλοία και πλη-
ρώματα που δεν εκτελούν 
δρομολόγια ακόμα και σε πε-
ρίπτωση «κατάσχεση του 
πλοίου, απεργιακή κινητοποί-
ηση του πληρώματος έως και 
κάθε άλλη αιτία εξαιτίας της 
οποίας το πλοίο διέκοψε την 
εκτέλεση των δρομολογίων». 

Και αυτό το νομοσχέδιο 
του ΥΝΑ είναι διαμορφωμένο 
στα πλαίσια της Δανειακής 
Σύμβασης και των Μνημονίων 
προς όφελος του μεγάλου 
κεφαλαίου, συνθλίβει εργασια-
κά, κοινωνικοασφαλιστικά 
δικαιώματα των ναυτεργατών, 
των εργαζομένων. Είναι το 
προανάκρουσμα της οριστικής 
άρσης του Cabotage στα Επι-
βατηγά πλοία, παραδίδονται 
υποδομές και ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες με αποτέλεσμα 
την απομόνωση των νησιω-
τών, την εκποίηση και παρά-
δοση του πλούτου της χώρας 
στις ορέξεις των μονοπωλίων. 

Η χώρα μας βρίσκεται στη 
συμβολή 3 ηπείρων, με γεω-
στρατηγική σημασία και τερά-
στιες πλουτοπαραγωγικές 
δυνατότητες. Με αυτή την πο-
λιτική οξύνονται οι ιμπεριαλι-
στικοί ανταγωνισμοί και οι 
πόλεμοι για τον έλεγχο της 
περιοχής με θύματα τους 
λαούς. 

Η ΠΕΣ-ΝΑΤ μαζί με τα 
ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
καλούμε τους ναυτεργάτες, 
τους εργαζόμενους, τις ναυ-
τεργατικές κ.ά. συνδικαλι-
στικές οργανώσεις, τους 
φορείς να οργανώσουμε 
την πάλη μας με πολύμορ-
φους αγώνες και απεργια-
κούς, να απαιτήσουμε μια 
άλλη πολιτική προς όφελος 
της εργατικής λαϊκής οικο-
γένειας. 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΤΡΟΪΚΑ 

Συνθλίβουν τα εργασιακά κοινωνικοασφαλιστικά                

δικαιώματα των ναυτεργατών και παραδίνουν              

το νησιωτικό σύμπλεγμα βορά στα μονοπώλια. Η  συγκυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ συνεχί-
ζοντας την αντιλαϊκή – αντιναυτεργατική πολιτική, 

με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που συζητήθηκε 22 
Οκτώβρη στη βουλή, για την «Τροποποίηση του τελευταί-
ου εδαφίου της πργ 1 του άρθρου 3 του Ν. 3986/2011. 
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και ειδικότερα 
στις σχετικές ρυθμίσεις που προβλέπονται για την αξιοποί-
ηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. 

Παραχωρούν στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) την ακίνητη περιουσία 
του ΝΑΤ και των άλλων ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, 
για να μαζέψουν όπως-όπως τα ποσά που απαιτούνται για 
να προωθηθεί και να εφαρμοστεί η Δανειακή Σύμβαση, τα 
Μνημόνια και οι εφαρμοστικοί νόμοι. 

 

Άμεση ήταν η αντίδραση των ταξικών ναυτεργατικών 
σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, 
ΠΕΣ/ΝΑΤ και Επιτροπής Ανέργων Ναυτεργατών, που 
πραγματοποίησαν πλατιά σύσκεψη και στη συνέχεια πα-
ράσταση διαμαρτυρίας στο ΝΑΤ. 

Να σημειωθεί ότι το θέμα αυτό συζη-
τήθηκε τη Δευτέρα 22 Οκτώβρη ε-
κτός ημερήσιας διάταξης στο Δ.Σ. 
του ΝΑΤ, το οποίο με ομόφωνο ψή-
φισμα εξέφρασε την αντίθεσή  του 
στην τροπολογία, που βρίσκει αντίθε-
τους και το σύνολο του ναυτεργατι-
κού κόσμου εν ενεργεία και συντα-
ξιούχους. 
Τελικά αυτό που πέρασε μετά τη θύ-
ελλα αντιδράσεων έγινε τροποποίη-
ση που προβλέπει την μεταβίβαση  
όλων των ακινήτων σε ένα νέο φορέα 
(ΕΤΑ) και στη συνέχεια με υπουργι-

κές αποφάσεις θα μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ, όσα ακίνη-
τα δεν χρησιμοποιούνται για ιδία χρήση από τα Ταμεία. 

Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουν να βγουν στο σφυρί όλα 
τα ακίνητα του ΝΑΤ - ΤΠΑΕΝ - ΤΠΚΠΕΝ, δεδομένου ότι 
μόνο το νεοκλασικό κτίριο όπου στεγάζεται το ΝΑΤ τελεί σε 
ιδιοχρησία.  

Μέρος της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ, είναι και το 
Ναυτικό Νοσοκομείο (ΝΙΕΝ) στα Μελίσσια, το οποίο οι 
κυβερνήσεις των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ το άφησαν να ρημάξει για να 
έρθει η σημερινή συγκυβέρνηση να το βγάλει και στο σφυ-
ρί.  

Για το Ναυτικό Νοσοκομείο το ταξικό ναυτεργατικό κί-
νημα έχειν καταθέσει επεξεργασμένη πρόταση που προ-
βλέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο ως πανεπιστημιακή 
κλινική, κλάδος για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 
επαγγελματικών ασθενειών των ναυτεργατών, των οικογε-
νειών τους, των εργαζομένων, με τη συμμετοχή και σύ-
μπραξη των άλλων δημόσιων ταμείων Κοινωνικής Ασφάλι-
σης. 

Τα ταξικά σωματεία καλούν τους εν ενεργεία και συντα-
ξιούχους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, να αναπτύξουν 
την πάλη τους και να απαιτήσουν την κατάργηση της δα-
νειακής σύμβασης, των μνημονίων και των εφαρμοστικών 
νόμων.   

ΟΧΙ στην εκποίηση της ακίνητης 

δημόσιας περιουσίας του ΝΑΤ 

Ν Α Τ     (20 ακίνητα)  126.781.745  ευρώ 

ΤΠΑΕΝ    (3 ακίνητα)   18.782.163  ευρώ 

ΤΠΚΠΕΝ  (4 ακίνητα)   13.378.529  ευρώ 

Σύνολο  (27 ακίνητα) 158.942.437  ευρώ 

Αντικειμενική Αξία (2007) Ακίνητης Περιουσίας 


