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ΧΗΥΙΜΑ ΣΗ Γ..  

Ζ Γεληθή ζπλέιεπζε ηεο ΠΔ-ΝΑΣ 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 
22/3/2016 ζηελ αίζνπζα ηεο ΠNO 
ζηελ Κνινθνηξώλε 132,  

Γηαπηζηώλεη όηη νη ζπληαμηνύρνη 
βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε κηα ηδηαίηε-
ξα έληνλε θαη γεληθεπκέλε επίζεζε 
ελάληηα ζηα ιατθά ζπκθέξνληα από 
όιεο ηηο πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο 
θαη από ηελ ζεκεξηλή  πνπ ςήθηζε θαη 
εθαξκόδεη ην ηξίην κλεκόλην ζηα πιαί-
ζηα ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ κε απνηέιε-
ζκα ηελ θαηεδάθηζε ηεο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο 
πγείαο θαη ηελ άγξηα θνξνινγία πνπ 
εθαξκόδεηαη πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη 
ην κεγάιν θεθάιαην 

Δθθξάδνληαο ηελ έληνλε αληίζεζε 
ηεο ζηελ αληηιατθή απηή πνιηηηθή ζε 
βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπ-
ληαμηνύρσλ, πνπ ζην όλνκα ηεο  αληα-
γσληζηηθόηεηαο θάλεη ηνπο πινύζηνπο 
πινπζηόηεξνπο θαη ηνπο θησρνύο  
θησρόηεξνπο.  

Καηαγγέιιεη ηελ εηζθνξνδηαθπγή, 
θαη ηελ εηζθνξναπαιιαγή ησλ κνλν-
πσιίσλ θαη ησλ εθνπιηζηώλ, ηελ καύ-
ξε αλαζθάιηζηε εξγαζία πνπ επζύλν-
ληαη κεηαμύ άιισλ γηα ηα ηεξάζηηα  
ειιείκκαηα ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ 
Σακείσλ. 

Διεκδικούμε:  

 Να Απνζπξζεί θαη λα κελ θαηαηεζεί 
ζηε βνπιή ην ζρέδην γηα ην αζθαιηζηηθό. 

 Απνθιεηζηηθά Καζνιηθή Γεκόζηα θαη 
Γσξεάλ πγεία θαη πξόλνηα. 

 Καηάξγεζε ησλ πεξηθνπώλ ησλ ζπ-
ληάμεσλ θαη επαλαθνξά ηεο 13εο θαη 
14εο ζύληαμεο. 

 Άκεζε λαπηνιόγεζε ζε όια ηα πινία 
ηνπ λνκνύ 27 ηνπ 1975 «δειαδή ειιε-
λόθηεησλ πινίσλ πάλσ από εθαηό θνρ 
πνπ νη εηαηξίεο δηαηεξνύλ γξαθεία 
ζηελ Διιάδα» λαπηεξγαηώλ κε πιήξε 
αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα θαη πιιν- 
γηθέο πκβάζεηο. 

ΔΗΛΨΝΟΤΜΕ:  

Όηη νη πληαμηνύρνη καδί κε ηνπο ελ 
ελεξγεία λαπηεξγάηεο θαη ην ηαμηθό  
εξγαηηθό θίλεκα δελ ζα επηηξέςνπλ   
ζε θακία πεξίπησζε λέεο πεξηθνπέο 
θαη ζα δηεθδηθήζνπλ όηη κέρξη ζήκεξα 
ηνπο  έρεη  αθαηξεζεί. 

Πεηξαηάο 22/03/2016 
Ο Πξόεδξνο ηεο  Γ.. 

Καξαιηώθεο Γεκήηξηνο 

πλάδειθνη - πλαδέιθηζεο 

Ζ ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ ηελ 
ώξα πνπ θιηκαθώλεη από θνηλνύ κε ηελ 
ΔΔ θαη ην ΓΝΣ ηελ ηζνπέδσζε ησλ  
αζθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ, ηελ 
νινκέησπε επίζεζε ελάληηα ζηα εξγαηη-
θά ιατθά δηθαηώκαηα, δξνκνινγεί θαη 
ηελ πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο 
ζηα επηθίλδπλα ηκπεξηαιηζηηθά ζρέδηα 
πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηελ πεξην-
ρή. Γελ πξόθεηηαη γηα δπν επηζέζεηο πνπ 
είλαη άζρεηεο ε κία κε ηελ άιιε.  

Ζ αληηιατθή επίζεζε “κέζα” θαη ε 
ζπκκεηνρή ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο ζρε-
δηαζκνύο “έμσ” είλαη δύν όςεηο ηνπ ίδηνπ 
λνκίζκαηνο. Ζ αζηηθή ηάμε ηεο Διιάδαο 
όζν ζπκθέξνλ έρεη λα κεηώζεη θη άιιν 
ηελ αμία ηεο εξγαηηθήο δύλακεο, λα ξίμεη 

ζηα ηάξηαξα κηζζνύο, ζπληάμεηο,        
δηθαηώκαηα θαη λα εληζρύζεη ηελ θεξδν-
θνξία ηεο, άιιν ηόζν επηδηώθεη λα αλα-
βαζκίζεη ηνλ ξόιν θαη ηελ παξέκβαζή 
ηεο δηεζλώο. πκκεηέρνληαο ζηα επηθίλ-
δπλα ηκπεξηαιηζηηθά ζρέδηα πνπ βξίζθν-
ληαη ζε εμέιημε ζηελ πεξηνρή επηδηώθεη 
λα απνθνκίζεη θη από εθεί νθέιε. Κη όια 
απηά ελώ ε πξνθιεηηθόηεηα ηεο Σνπξθί-
αο κεγαιώλεη, ην ΝΑΣΟ εληζρύεη ηελ 
ηνπξθηθή αεξάκπλα, θαη έρεη απνθαζη-
ζηεί ζρέδην γηα “θνηλέο πεξηπνιίεο” ζηα 
ζαιάζζηα ζύλνξα Διιάδαο – Σνπξθίαο 
κε αθνξκή ην πξνζθπγηθό, δεκηνπξγώ-
ληαο ζθεληθό ζπλνιηθήο ακθηζβήηεζεο 
ησλ θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ θαη ζπλό-
ξσλ ηεο ρώξαο ε θπβέξλεζε πξνζπνη-
είηαη όηη “δελ ηξέρεη θάζηαλν”. 

πλάδειθνη - πλαδέιθηζεο           
     Ζ ζεκεξηλή γεληθή καο ζπλέιεπζε 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα Πεξίνδν πνπ  
γηα 8ε ρξόληα ζπλερίδεηαη ε επίζεζε ησλ 
Κπβεξλήζεσλ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ ζηνπο 
ζπληαμηνύρνπο, ηνπο εξγαδόκελνπο θαη 
γεληθόηεξα ζηελ ιατθή νηθνγέλεηα.  

Ζ βάξβαξε  απηή  επίζεζε  ηεο  
ειιεληθήο θαη μέλεο πινπηνθξαηίαο έρεη 
ζαλ ζηόρν όιεο ηηο θαηαθηήζεηο θαη   
δηθαηώκαηα πνπ κε αγώλεο θαη  ζπζίεο 
είρακε θαηαθηήζεη.  

Ζ  κείσζε  ηνπ  βνησηηθνύ  επηπέδνπ  
ε  αύμεζε  ηεο  αλεξγίαο  ε δηάιπζε ηεο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ εξγαζηα-
θώλ ζρέζεσλ είλαη κεξηθά από ηα πξν-
βιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ιατθή  
νηθνγέλεηα.  

Σν αθαζάξηζην εζληθό πξντόλ ΑΔΠ 
ζύκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή ππεξεζία 
κεηώζεθε θέηνο ην 2015 θαηά 0,7% θαη 
έθηαζε από ηελ αξρή ηεο θξίζεο λα 
μεπεξλά ην 27%. Οη αληηιατθέο πνιηηηθέο 
γηα ην αζθαιηζηηθό θαη όρη κόλν, πνπ 
εθαξκνζηήθαλ κέρξη ηα ζήκεξα αιιά 

θαη απηέο πνπ ζρεδηά-
δνληαη λα εθαξκνζηνύλ 
από ηελ ζεκεξηλή         
ιεγόκελε «αξηζηεξή» 
θπβέξλεζε ζπλδένληαη 
άκεζα κε απνθάζεηο ηεο 
ΔΔ πνπ βαζηθό ζηόρν 
έρνπλ ηελ εμαζθάιηζε 
κεγαιύηεξεο αληαγσλη-
ζηηθόηεηαο πνπ κεηαθξά-
δεηαη κε κεγαιύηεξν με-
δνύκηζκα ησλ εξγαδνκέ-
λσλ, ησλ ζπληαμηνύρσλ. 

Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
όισλ ησλ ηακείσλ πεξηιακβαλόκελνπ 
θαη ηνπ ΝΑΣ είλαη κεζνδεπκέλε θαη νξ-
γαλσκέλε δνπιεία όισλ ησλ πξνεγνπ-
κέλσλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο ζεκεξηλήο 
πνπ ηνπιάρηζηνλ από ην 1950 ρξεζηκν-
πνηνύλ ηα απνζεκαηηθά ησλ γηα λα       
ρξεκαηνδνηήζνπλ ηνπο επηρεηξεκαηί-
εο εθνπιηζηέο  βηνκήραλνπο. 

Δλδεηθηηθά κεξηθέο από απηέο:        
Η θαηάζρεζε απνζεκαηηθώλ από ην 
θξάηνο γηα ζηξαηησηηθέο αλάγθεο.        
Η δηάζεζε ησλ ζην ρξεκαηηζηεξηαθό 
ηδόγν ηελ δεθαεηία ηνπ 1990. Σν θνύ-
ξεκα κε ην PSI. H καύξε αλαζθάιη-
ζηε εξγαζία. H κείσζε ηνπ πνζν-
ζηνύ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη 
εηζθνξνδηαθπγή. H κείσζε κηζζώλ 
θαη εκεξνκηζζίσλ. H επέθηαζε ησλ 
ειαζηηθώλ ζρέζεσλ εξγαζίαο, είλαη 
κεξηθά κόλν από ηα κέηξα πνπ πάξζε-
θαλ θαηόπηλ εληνιώλ ησλ κνλνπσιίσλ 
από ηηο θπβεξλήζεηο Γεμηέο θαη Αξηζηε-
ξέο πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηα ππεξ-
θέξδε ησλ.                             
              (πλέρεηα ζηε ζειίδα 2)                                            

Η ΕΙΗΓΗΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ Γ..  

 



 

(Συνέχεια από ηη ζελίδα 1) 

Η  θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ 
αθινπζώληαο ηελ πάγηα ηαθηηθή  

όισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ θπβεξλήζεσλ 
πξνζπαζεί λα ζπγθαιύςεη ηνπο πξαγ-
καηηθνύο ελόρνπο θαη ηνλ ηαμηθό ραξα-
θηήξα ησλ κέηξσλ. Παξνπζηάδνπλ ην 
αζθαιηζηηθό ζαλ ηερλνθξαηηθό πξόβιε-
κα ελώ γλσξίδνπλ πνιύ θαιά όηη πξό-
θεηηαη γηα θαζαξά ηαμηθό. Αμηνπνηνύλ ηελ 
θξίζε, ηελ ππεξρξέσζε ηνπ θξάηνπο ηηο 
ζπλέπεηεο  ηνπ ίδηνπ  ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ 
δξόκνπ αλάπηπμεο ζηνρεύνληαο ζηελ 
κεηαθνξά ησλ αζθαιηζηηθώλ βαξώλ ηνπ 
θξάηνπο θαη ησλ ηδησηηθώλ επηρεηξήζε-
σλ ζηνπο εξγαδόκελνπο κέζα από  ηελ  
ζύλδεζε εηζθνξώλ – παξνρώλ θαη ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ αζθαιηζηηθνύ  ζπζηήκα-
ηνο ζηελ  βάζε ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο. 

Πξνζπαζεί λα απνπξνζαλαηνιίζεη 
ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζπληαμηνύρνπο 
πξνβάιινληαο δήζελ θάπνηεο ςειέο 
ζπληάμεηο θαη παξάλνκεο παξνρέο ζαλ 
ηελ αηηία ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηακείσλ. 

Ζ πξνπαγάλδα απηή έρεη ζαλ ζηόρν 
εθηόο ησλ άιισλ λα θαιιηεξγήζεη ηνλ 
θνηλσληθό απηνκαηηζκό, λα δηαηξέζεη ζε 
παιαηνύο θαη λένπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο 
λα δηαζπάζεη ην θίλεκα ώζηε λα κεηώζεη 
ηηο αληηδξάζεηο πνπ ζα έρεη λα αληηκε-
ησπίζεη. 

ε  θάζε  πεξίπησζε  ε  θπβεξλεηηθή  
πξνπαγάλδα  όηη  ε  κεηαξξύζκηζε πνπ 
πξνσζεί ζα επηθέξεη «ηζνλνκία θαη   
δηθαηνζύλε» ζην ζύζηεκα είλαη πέξα γηα 
πέξα θάιπηθε. Όπσο ύπνπιε θαη ςεύηη-
θε είλαη θαη ε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλε-
ζεο όηη κε ηελ δηθή ηεο πξόηαζε όρη 
κόλν δελ επηθέξεη θακία κείσζε ζηηο 
ζπληάμεηο, πέξα από απηέο πνπ  έρνπλ  
γίλεη  κέρξη ηώξα, αιιά θαη ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηώζεηο  ζα  απμεζνύλ. 

ηνρεύνπλ ζηελ δηαζθάιηζε θεξδν-
θόξσλ επελδύζεσλ ζηελ ηδησηηθή πγεία. 
ηνρεύνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ απνζε-
καηηθώλ ησλ ηακείσλ γηα ηελ ρξεκαην-
δόηεζε επηρεηξήζεσλ κε «δαληθά θαη 
αγύξηζηα». 

Με ηελ πξόηαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα 
ην λέν αζθαιηζηηθό νη αζθαιηζκέλνη 
όισλ ησλ θιάδσλ θαη ηακείσλ νη ζεκε-
ξηλνί ζπληαμηνύρνη αιιά θαη νη ζπληα-
μηνύρνη ησλ επόκελσλ γελεώλ βξίζθν-
ληαη κπξνζηά ζε έλα βαζηά ηαμηθό ζρέ-
δην θαηάξγεζεο όζσλ αζθαιηζηηθώλ 
δηθαησκάησλ είραλ απνκείλεη κεηά από 
κηα 20εηηα ζπλερνύο ζθπξνθνπήκαηνο 
από ην θεθάιαην θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ. 

Ζ θπβέξλεζε λνκηκνπνηεί ηελ ιεεια-
ζία ησλ ζπληάμεσλ πνπ έγηλε από ΠΑ-
ΟΚ θαη ΝΓ θαη ηαπηόρξνλα κε ηελ λέα 
πξόηαζε ηεο αλακέλεηαη  λα γίλεη αθόκα 
ρεηξόηεξν ζε βαζηθέο παξακέηξνπο  
κεηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε πνπ ζα γίλεη 
ην επόκελν  δηάζηεκα κε ην θνπαξηέην. 
Όκσο αθόκα θαη έηζη λα παξακείλεη, 
όπσο παξνπζηάζηεθε, θηάλεη γηα λα βάιεη 
ηαθόπιαθα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

Ζ θπβέξλεζε όρη κόλν λνκηκνπνηεί 
ηελ ιεειαζία ησλ ζπληάμεσλ πνπ 
έγηλαλ από ΠΑΟΚ θαη ΝΓ αιιά κε ην 

ζρέδην πνπ έρεη θαηαζέζεη θάλεη απηέο 
ηηο πεξηθνπέο ζπζηαηηθό ζηνηρεηό 
ηνπ λένπ «κνληέινπ» πνπ ζα ηζρύεη 
ζην  δηελεθέο.  

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη κε δεδν-
κέλν όηη ε Κνηλσληθή αζθάιηζε καο 
αθνξά όινπο γηα όια ηα δεηήκαηα θάξ-
καθα, αζθάιεηα, αλαπεξίεο, πξόλνηα, 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ηαηξηθέο 
εμεηάζεηο δελ είλαη δήηεκα κνλό ησλ 
ζπληαμηνύρσλ αιιά όισλ ησλ εξγαδν-
κέλσλ θαη ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ, 
όισλ ησλ ειηθηώλ θαη είλαη ιάζνο απηό 
ην κεγάιν δήηεκα λα αληηκεησπίδεηαη 
απνζπαζκαηηθά, λα ζπδεηηέηαη κνλό ην 
ζέκα πνπ αθόξα ηηο ζπληάμεηο θαη όια 
ηα αιιά κεγάια πξνβιήκαηα, λα εμαθα-
λίδνληαη θαη λα κελ είλαη ζην θέληξν ησλ 
ζπδεηήζεσλ θαη ηεο δξάζεο  καο. 

πλδέζακε ηελ δξάζε καο κε ηελ 
δξάζε ησλ ηαμηθώλ ζσκαηείσλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ ΠΑΜΔ θαη εηδηθόηεξα 
ησλ λαπηεξγαη ηθώλ ζσκαηε ίσλ  
ΠΔΜΔΝ,  ΣΔΦΔΝΩΝ,   ΜΑΓΔΙΡΩΝ. 

πλερίζακε ηελ ζπκκεηνρή καο ζηελ 
ζπληνληζηηθή επηηξνπή αγώλα ησλ         
ζπληαμηνύρσλ ζσκαηείσλ όισλ ησλ 
αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ηδησηηθνύ θαη 
δεκνζίνπ  ηνκέα. 

  Πεξηιεπηηθά ζπκκεηείρακε: 

 ε όιεο ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηεο εξγαηη-
θήο ηάμεο.  

 Πήξακε κέξνο ζε ζπζθέςεηο γηα νξγά-
λσζε  αγώλσλ. 

 πκκεηείρακε ζε πεξηθξνπξήζεηο      
απεξγηώλ.  

Μαδί κε ην ζπληνληζηηθό ζπληαμηνπ-
ρηθώλ ζσκαηείσλ ζπλδηνξγαλώζακε 
ζπγθεληξώζεηο θαη πνξείεο ζε ππνπξ-
γεία θαη ζην ΜΑΞΗΜΟΤ απαηηώληαο 
από ηνλ πξσζππνπξγό θαη ηνπο       
ππνπξγνύο λα κελ παξζνύλ κεηξά ζε 
βάξνο καο θαη λα κελ θαηαηεζεί ην ζρέ-
δην γηα ην αζθαιηζηηθό κε ηειεπηαία ηελ 
Παλαηηηθή ζπγθέληξσζε θαη πνξεία ζην 
Τπνπξγείν εξγαζίαο ζηεο 10 Μάξηε. 

Πήξακε κέξνο ζηελ ζπγθέληξσζε 
θαη πνξεία ζηελ Ακεξηθαληθή Πξεζβεία 
ζηα πιαίζηα ηνπ αγσληζηηθνύ ενξηα-
ζκνύ γηα ηε κέξα ηεο γπλαίθαο ζηεο       
8 Μάξηε. πλερίζηεθε ε απνζηνιή ηνπ 
ελεκεξσηηθνύ  δειηίνπ. 

εκαληηθή ήηαλ επίζεο ε παξνπ-
ζία καο ζηηο εθδειώζεηο ηηκήο θαη 
Μλήκεο, όπσο: 

 ηελ εθδήισζε ηεο 1ε Μάε κε ζπκκε-
ηνρή ζηελ πνξεία θαη θαηάζεζε ζηεθά-
λνπ ζην κλεκείν πνπ επξίζθεηαη ζην 
Παζαιηκάλη ηηκώληαο ηνπο λεθξνύο πνπ 
δνινθόλεζαλ ζηελ κεγάιε απεξγία   
ηνπ 1923 αλάκεζα ηνπο ζπλάδειθνπο  
λαπηεξγάηεο. 

 ηελ εθδήισζε γηα ηελ επέηεην ηνπ 
πνιπηερλείνπ θαηάζεζε ζηεθάλνπ θαη 
ζπκκεηνρή ζηελ πνξεία ζηελ ακεξη-
θαληθή πξεζβεία. 

Η ΕΙΗΓΗΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΓΕΝΙΚΗ  

Θανάζης Σιδηρόποσλος, μέλος 

Γημήηρης Μηηρόποσλος, μέλος 

Σηα πρακηικά ο Γενικός  

Γραμμαηέας Μιτάλης Χαμποσλίδης 

Σηην καηαγραθή ηφν παρόνηφν  

ο Ταμίας Γιάννης Τζιοσδάκης και  

ο Γιώργος Λαγάρας μέλος ηοσ ΓΣ  

Σηο βήμα ο Πρόεδρος ηης ΠΔΣ-ΝΑΤ 

Γιώργος Βρανάς, καθήμενος ο Πρόε-

δρος ηης ΓΣ Γημήηρης Καραλιώκης 



 

 πκκεηνρή ζηηο αληηθαζηζηηθέο εθδε-
ιώζεηο όπσο απηή ηεο επεηείνπ ηνπ 
κπιόθνπ ζηελ θνθθηληά ηηκώληαο ηνπο 
αγώλεο θαη ηνπο λεθξνύο πνπ δνινθν-
λήζεθαλ από ηνπο Γεξκαλνύο θαζίζηεο 
θαηαθηεηέο θαη ζην Κεξαηζίλη γηα ηηο 
δνινθνλία ηνπ Παύινπ Φύζα από ηελ 
λενθαζηζηηθή – εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 
ηεο Υξπζήο Απγήο. 

 Δπίζεο ζπκκεηείρακε θαη ζε άιιεο 
γεληθόηεξεο εθδειώζεηο όπσο γηα πα-
ξάδεηγκα απηή πνπ νξγάλσζε ην ΚΚΔ 
ζην πινίν ΛΗΜΠΔΡΣΖ ζηνλ Πεηξαηά. 

Σέινο θάλνληαο  απηόλ  ηνλ ζύληνκν 
απνινγηζκνύ δξάζεο ζα πξέπεη λα 
αλαθέξνπκε ηηο αξραηξεζίεο πνπ είρακε 
γηα αλάδεημε λέαο δηνίθεζεο. ηελ θα-
ηεύζπλζε ηεο όζν δπλαηό καδηθόηεξεο 
ζπκκεηνρήο ζηείιακε πέξα από ηελ 
πξόζθιεζε γηα ηελ πλέιεπζε εθινγήο 
εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη επηζηνιή  
ζε όια ηα κέιε πνπ δελ ρξσζηνύζαλ 
πάλσ από 2 ρξόληα. Θεηηθόο λνκίδνπκε 
πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί ν αξηζκόο ησλ 
ςεθηζάλησλ 420 ζ/θνη, ε ζπκκεηνρή 
ζην Γ θαη άιισλ εηδηθνηήησλ όπσο 
Μάγεηξνη, Λνγηζηέο, Οηθνλνκηθνί αμησ-
καηηθνί, θαζώο θαη ε αιιαγή ηνπ πξνε-
δξείνπ θαηά 75%. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 

ήκεξα ζηελ ζπλέιεπζε καο πξέπεη       
λα ζπδεηήζνπκε όιεο ηηο πιεπξέο πνπ       
δηακνξθώλνληαη λα πξνγξακκαηίζνπκε 
θαη λα ζρεδηάζνπκε ηελ δξάζε καο 
ώζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηελ θαιύηεξε 
ζπκκεηνρή ησλ ζπληαμηνύρσλ ζηελ 
δξάζε θαη ηνπο αγώλεο ώζηε λα δώ-
ζνπκε ηελ απάληεζε πνπ ρξεηάδεηαη. 

Πξέπεη λα γίλεη θαζαξό όηη νξγαλσ-
κέλνο αγώλαο εξγαηώλ - αγξνηώλ - 
ζπληαμηνύρσλ θαη γεληθόηεξα όισλ ησλ 
ιατθώλ ζηξσκάησλ πνπ πιήηηνληαη 
από απηή ηελ αληηιατθή πνιηηηθή είλαη ε 
κνλή απάληεζε ζε απηήλ ηελ επίζεζε. 
ΠΡΔΠΔΙ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα βνε-
ζήζνπκε λα πεηζηνύλ όινη νη εξγαδόκε-
λνη θαη ζπληαμηνύρνη όηη δηέμνδνο γηα 
ηνλ ιαό δελ ζα έξζεη από ελαιιαγέο 

αζηηθώλ θπβεξλήζεσλ. Αιιαγέο ζα  
έξζνπλ κόλν κέζα από ηνλ νξγαλσκέ-
λν ηαμηθό  θίλεκα. 

Να γίλεη θαζαξό όηη πξέπεη λα αγσ-
ληδόκαζηε ΟΥΗ κνλό γηα λα ζώζνπκε όηη 
κπνξνύκε αιιά θαη λα αλνίμνπκε ην 
δξόκν γηα ηελ νξηζηηθή ιύζε ηνπ πξν-
βιήκαηνο γηα πιήξε δηθαηώκαηα ζηελ 
πγεία, ηελ πξόλνηα, πξόιεςε.                                                     

ε απηή ηελ θαηεύζπλζε λα δνπιεύ-
νπκε κε πξόγξακκα νξγαλώλνληαο ηελ 
δνπιεηά καο παίξλνληαο ππόςε θαη ηνλ 
ζρεδηαζκό θαη πξόγξακκα δξάζεο ηό-
ζν ησλ ηαμηθώλ ζσκαηείσλ ησλ ελ ε-
λεξγεία ζ/θσλ θαη θύξηα ηνπ ρώξνπ καο 
όζν θαη ηνπ ζπληνληζηηθνύ ζπληαμηνπρη-
θώλ ζσκαηείσλ. 

Να δξάζνπκε κε ελεξγεηηθόηεηα γηα 

λα εμαζθαιίζνπκε ηελ όζν ην δπλαηό 

κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ζηηο θηλεηνπνηή-

ζεηο πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί γηα ηελ 

κέξα πνπ ζα θαηαζέζεη ε θπβέξλεζε ην 

ζρέδην λνκνύ γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιη-

ζε. Ζ Γξάζε καο λα έρεη ζηαζεξό ζηό-

ρν ηελ καδηθνπνίεζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ δσή θαη 

δξάζε ηνπ ζσκαηείνπ καο. 

ΔΙΕΚΔΙΚΨΤΜΕ: 

 Σελ απόζπξζε ηνπ ζρεδίνπ λνκνύ 
γηα ην αζθαιηζηηθό θαη ηελ απνθα-
ηάζηαζε όισλ ησλ πεξηθνπώλ θαη 
αλάθηεζε όισλ ησλ απσιεηώλ 
πνπ καο επηβιήζεθαλ  ηα  ηειεπηαία  
ρξόληα.  

 Να ρξεκαηνδνηεζνύλ άκεζα θαη 
επαξθώο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 
από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό 
θαη ηελ θνξνινγία ησλ εθνπιη-
ζηώλ. 

 Καζνιηθή απνθιεηζηηθά δεκόζηα 
πνηνηηθή δσξεάλ πγεία γηα όινπο. 

πλάδειθνη - πλαδέιθηζεο  
Σν εύξνο θαη ε έληαζε ηεο επίζεζεο 

πνπ δερόκαζηε θαζηζηά αλαγθαίν λα 
κελ ππάξρεη θακία επαλάπαπζε.  

 

Υξεηάδεηαη επαγξύπλεζε θαη αληνρή 
ώζηε λα αληηκεησπίζνπκε θαη λα αλα-
ηξέςνπκε απηή ηελ ηαμηθή αληηιατθή 
πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο πνπ εθαξκό-
δεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ ειιεληθνύ θαη 
μέλνπ θεθαιαίνπ  ηελ  ΔΔ  θαη  ην  ΓΝΣ. 

Κιείλνληαο λνκίδνπκε όηη ην       
βαζηθό ζύλζεκα θαη ζηόρνο πξέπεη  
λα είλαη: 

 ΠΑΡΣΔ ΠΙΩ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΑΙΜΗΣΟΜΟ 

ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΠΕ-ΝΑΣ 22 ΜΑΡΣΗ 2016 

Άπουη ηοσ ζώμαηος ηης Γενικής Σσνέλεσζης ηης ΠΔΣ-ΝΑΤ 

8 Μάξηε: Με ηελ ΟΓΔ ζπγθέληξσζε 
ζηα πξνπύιαηα θαη πνξεία ζηελ ακεξη-
θάληθε πξεζβεία ηηκώληαο ηελ εκέξα           
ηεο γπλαίθαο. 
9 Μάξηε: Γηαθίλεζε αλαθνίλσζεο γηα 
ζπγθέληξσζε ζπληαμηνύρσλ 10 Μάξηε 
θαη παξάιιεια απνζηνιή κελπκάησλ 
θαη ηειεθσλήκαηα. 
10 Μάξηε: Ζ παλαηηηθή παλζπληαμηνπ-
ρηθή ζπγθέληξσζε θαη πνξεία ζην    
ππνπξγείν  Δξγαζίαο.  
21 Μάξηε: Γειηίν Σύπνπ θαηαγγειία 
γηα ηελ απνθπιάθηζε ηνπ ρξπζαπγίηε 
δνινθόλνπ  Ρνππαθηά. 
22 Μάξηε: Πξαγκαηνπνηήζεθε ε Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κειώλ ηεο ΠΔ-ΝΑΣ. 

23 Μάξηε: Γειηίν Σύπνπ θαηαγγειί-
α γηα ην πξόζηηκν ηνπ Γήκνπ Θέξ-
κεο ζηνπο απεξγνύο ηεο Coca Cola. 

23 Μάξηε: Αλαθνξά ηνπ ΚΚΔ ζηε  

Βνπιή γηα λα κελ θαηαηεζεί ζηε Βνπιή 
ην λνκνζρέδην γηα ην αζθαιηζηηθό σο          
απαίηεζε ζε ςήθηζκα ηεο Γ.. ηεο  
ΠΔ-ΝΑΣ. 
6 θαη 21 Μάξηε: ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 
κε ηα ηαμηθά λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία θαη 
ην ΠΑΜΔ πξνζθέξακε ζηνπο  πξόζθπ-
γεο θαη κεηαλάζηεο ηε βνήζεηα πνπ ζπ-
γθεληξώζακε ηηο πξνεγνύκελεο κέξεο.  
31 Μάξηε: πκκεηείρακε ζην ζπιια-
ιεηήξην ηνπ ΠΑΜΔ ζηνλ Πεηξαηά,      
δπλακώλνληαο ην κπιόθ ησλ ηαμηθώλ                
λαπηεξγαηηθώλ ζσκαηείσλ, δηαδε-
ιώλνληαο ηελ απόθαζή καο λα     
κελ πεξάζεη ην αζληηαζθαιηζηηθό       
λνκνζρέδην. 

 



 

ΧΗΥΙΜΑ  

ΚΑΣΑΔΙΚΗ ΣΨΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΙΚΨΝ  

ΕΠΕΜΒΑΕΨΝ ΚΑΙ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

ΣΗ ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΕΝΨΗ  

ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΥΤΓΕ 

 Η Γενική Σσνέλεσζη ηων μελών ηης ΠΕΣ-ΝΑΤ, ποσ ζσνήλθε 
ζήμερα ζηην αίθοσζα ηης ΠΝΟ, Τρίηη 22 Μάρηη ηοσ 2016:      
Διαπιζηώνει με ένηονη ανηζστία ηην ζσνετιζόμενη απώλεια 
ανθρωπίνων ζωών ζηις θάλαζζες μας, ανάμεζα ηοσς και μικρά 
παιδιά, ζηον δρόμο για ηον «παράδειζο»  ηης  ΕΕ. 

Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε: 

 Σηο ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο θαη πόιεκνπο ζηελ επξύηεξε πεξην-
ρή ηεο Μεζνγείνπ θαη απαηηνύκε ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ ζηξα-
ηησηηθώλ δπλάκεσλ ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηκπεξηαιηζηη-
θό πόιεκν ζηελ πξία θαη ζπλέρηζε ηεο  επέκβαζεο  ζηελ Ληβύε    
 Σελ δήζελ «πνιπδηάζηαηε  εμσηεξηθή» πνιηηηθή  ηεο  Κπβέξλεζεο 
ΎΡΘΖΑ - ΑΝΕΛ πνπ αθνινπζώληαο ηελ επηθίλδπλε πνιηηηθή ησλ 
πξνεγνπκέλσλ θπβεξλήζεσλ εκπιέθεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηελ 
Ειιάδα ζηελ δίλε ησλ ηκπεξηαιηζηηθώλ επεκβάζεσλ θαη πνιέκσλ, 
βάδεη ζε κεγάιν θίλδπλν ηα θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα ηεο ρώξαο θαη  
ηνλ ιαό  καο ζε  κεγάιεο  πεξηπέηεηεο. 
 Σελ αληηκεηαλαζηαηεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΕΕ πνπ νδήγεζε ζηελ    
εκπινθή ηεο FRONTEX γηα ηελ «θξνύξεζε» ησλ ζπλόξσλ ηεο       
ρώξαο  καο.  
 Σελ εκπινθή ησλ Ναηντθώλ πνιεκηθώλ πινίσλ γηα πεξηπνιίεο 
θξνύξεζεο θαη αλάζρεζεο ησλ πξνζθπγηθώλ ξνώλ ζην Αηγαίν, 
εληζρύνληαο έηζη ηηο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο Σνπξθίαο θαη ηελ 
δεκηνπξγία γθξίδσλ δσλώλ κε όηη απηό ζεκαίλεη γηα ηα θπξηαξρηθά 
δηθαηώκαηα ηεο ρώξαο καο.   

Απορρίπτουμε:  

 Σε δεκηνπξγία θέληξσλ δηαινγήο όπνπ ζα γίλεηαη επηινγή πόζνη 
θαη πνηνί ζα επηηξέπεηαη λα κείλνπλ ζηελ Επξώπε αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο ησλ  θαπηηαιηζηώλ  γηα  θηελνύο  θαη  ρσξίο  δηθαηώκαηα  
εξγαδόκελνπο.  
 Σε δεκηνπξγία θέληξσλ θξάηεζεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην λα       
εγθισβηζηεί  έλαο  κεγάινο αξηζκόο κεηαλαζηώλ κεηαηξέπνληαο ηελ 
ρώξα καο ζε ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο.  

τεκόμαστε αλληλέγγυοι  στα  θύματα 

της  ιμπεριαλιστικής  πολιτικής  και απαιτούμε: 

 Αζθαιείο αλζξσπίλνπο ρώξνπο πξνζσξηλήο θηινμελίαο, κε ηαηξν-
θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ζίηηζε, κέρξη λα θύγνπλ ζε ρώξεο ηεο 
επηινγήο  ηνπο.  
 Σελ απεπζείαο κεηαθνξά ησλ κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ ζηε 
ρώξα  πξννξηζκνύ ηνπο κε επζύλε θαη ρξεκαηνδόηεζε ΕΕ θαη ΟΗΕ 
ρσξίο εκπινθή ΜΚΟ, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ζπλζήθεο έγθελ 
θαη ηνπ Δνπβιίλνπ 2.  
 Σελ ρνξήγεζε αζύινπ ζε όζνπο θηλδπλεύνπλ ζηελ ρώξα ηνπο θαη 
ηε λνκηκνπνίεζε ζε όζνπο εξγάδνληαη ζηελ ρώξα καο. 

Πεηξαηάο, 22/03/2016 
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.. Καξαιηώθεο Δεκήηξηνο 

Εδώ και τώρα, δράση 

για να μην περάσει  

η επίθεση στη ζωή μας! 

 

Σ ν ηειηθό λνκνζρέδην γηα ην Αζθαιηζηηθό, έξρεηαη 
ηηο επόκελεο κέξεο, είλαη αθόκα πην άζιην από 

ην αξρηθό ζρέδην. Γηαιύεη όηη έρεη απνκείλεη από ηνλ 
θνηλσληθό ραξαθηήξα ηεο Αζθάιηζεο, θαηαδηθάδεη        
ηε λέα γεληά, ηζαθίδεη ηνπο ζπληαμηνύρνπο, δελ εμαηξεί 

θαλέλα  θιάδν! 

Ζ θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα ησλ θόθθηλσλ γξακκώλ έρεη 
ζβήζεη πξν πνιινύ! Σν ηειηθό ζρέδην έρεη ηε ζηήξημε ησλ 
βηνκεράλσλ, ησλ ηξαπεδηηώλ, ησλ εθνπιηζηώλ, ζπλνιηθά 
ησλ εξγνδνηηθώλ νξγαλώζεσλ, ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ! 

πληάμεηο θηινδώξεκα ησλ 300 θαη 400 επξώ θαη δνπ-
ιεηά σο ηνλ ηάθν γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Απηό είλαη ην λνκνζρέδην. Μαδί κε ην Αζθαιηζηηθό θαη λένη 
δπζβάζηαρηνη θόξνη γηα όπνηνλ έρεη ζηαζεξή δνπιεηά κε 
δηθαηώκαηα θαη θαιύηεξν κηζζό από ηνλ θαηώηεξν. 

Σν ρηύπεκα ησλ αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ, ε λέα ζθα-
γή ζηηο ζπληάμεηο είλαη έλαο αθόκα δξόκνο γηα λα εμαζθαιί-
ζνπλ θαη λα πνιιαπιαζηάζνπλ ηελ θεξδνθνξία  ηνπο! 

Με ηνπο καδηθνύο καρεηηθνύο αγώλεο καο ην πξνεγνύ-
κελν δηάζηεκα, νη εξγαδόκελνη, νη απηναπαζρνινύκελνη, νη 
ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο επηζηήκνλεο, νη αγξόηεο, ε λενιαία, 
θάλακε θαζαξή ηελ απόθαζή καο:  

Ο λόκνο - ιαηκεηόκνο λα κελ πεξάζεη ζηε  Βνπιή! 

Υσξίο απηνύο ηνπο αγώλεο ηα κέηξα ήδε ζα είραλ ςεθη-
ζηεί θαη ζα ήηαλ πνιύ ρεηξόηεξα. Ζ ζπκκαρία ηνπ εξγαδό-
κελνπ ιανύ έδεημε ηε δύλακή ηεο. Οη αγώλεο καο θέξλνπλ       
απνηειέζκαηα. αο θαινύκε λα ηνπο θηάζνπκε κέρξη         
ην ηέινο!  

Καλέλαο δελ πξέπεη λα μεγειαζηεί από ηνπο ηαθηη-
θηζκνύο ηεο θπβέξλεζεο, ηε βξώκηθε  πξνπαγάλδα.  

 

Π ιένλ γλσξίδνπκε όινη θαιά ηη ζεκαίλεη ε δήζελ 
ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε ηεο θπβέξλεζεο θαη         

ην απνηέιεζκά ηεο! Ξέξνπκε από ηελ ίδηα καο ηελ πείξα     
όηη θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ήξζε λα απνηειεηώζεη ηε 
βξώκηθε δνπιεηά πνπ δελ πξόιαβαλ νη πξνεγνύκελνη. 

Γπλακώλνπκε ηνλ αγώλα παληνύ! Βάδνπκε κπξν-
ζηά ην δίθην καο!  Να δνύκε όπσο καο αμίδεη κε βάζε ηελ 
επνρή καο θαη ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο καο, όρη κε ηα ειάρη-
ζηα! Γελ ππνρσξνύκε ζηε κνηξνιαηξία θαη ηελ εηηνπάζεηα. 
Έρνπκε ηε δύλακε λα θέξνπκε ηα πάλσ θάησ. 

Να απνηξέςνπκε: Σν λόκν - παθέην πνπ θέξλνπλ θαη 
πεξηέρεη όινπο ηνπο πξνεγνύκελνπο αληηαζθαιηζηηθνύο 
λόκνπο ζηελ πην επηζεηηθή ηνπο κνξθή, νη νπνίνη θαηαξγνύλ 
ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε, θαη όιεο ηηο κεηώζεηο πνπ έρνπλ 
ηζαθίζεη ην ιατθό εηζόδεκα καδί κε λέεο δπζβάζηαρηεο. 

Σν ράξηζκα όισλ ησλ θιεκκέλσλ θαη ιεειαηεκέλσλ από 
ηα θνπξέκαηα, ηηο αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ησλ ηξαπεδώλ, ηελ 
εηζθνξνδηαθπγή ηνπ  θεθαιαίνπ. 

Σε δνπιεηά σο ηα 67 ρξόληα γηα κηα ζύληαμε επίδνκα 
θηώρεηαο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, ηε κείσζε ηεο 
θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο ζπληάμεηο κε ζηόρν ηελ 
απαιιαγή ηνπ θξάηνπο. 

Σν ζθαγηαζκό ησλ θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ. 
Σελ θαηάξγεζε ηνπο ΔΚΑ, ηνπ επηδόκαηνο πνπ παίξλνπλ 
νη θησρνί ζπληαμηνύρνη, ην λέν πεηζόθνκκα ησλ αλαπεξη-
θώλ ζπληάμεσλ θαη ησλ πξνλνηαθώλ  επηδνκάησλ. 

Καλέλαο εξγάηεο λα κελ εγθισβηζηεί ζηελ ςεπηναληηπα-
ξάζεζε αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε θαη ηελ ππνθξηηηθή ζηάζε 
ηεο ΝΓ, ηνπ ΠΑΟΚ αιιά θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ πνπ 
ζηεξίδνπλ ηα θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ!  

Όλοι στον αγώνα. Θα νικήσουμε! 


