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ΝΑΤ: Πποϋπολογισμόρ για την 
εξςπηπέτηση τος μησανισμού 

των ευοπλιστών ! 

Σ ηελ εθαξκνγή ηεο αληηαζθαιηζηηθήο 
πνιηηηθήο ζε βάξνο ησλ λαπηεξγαηώλ 

πξνρώξεζε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ 
ΝΑΤ κε ηελ ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
ηνπ Τακείνπ γηα ην 2017. 

Οη εθπξόζσπνη ησλ εθνπιηζηώλ, ηνπ 
θπβεξλεηηθνύ-εξγνδνηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ 
θαη ηα δηνξηζκέλα από ηελ θπβέξλεζε 
ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΝΑΤ, ηελ       
Πέκπηε 29/12/2016, ςήθηζαλ νκόθσλα 
πξνϋπνινγηζκό, πνπ πξνβιέπεη εηήζηα 
έμνδα 177,5 εθαη. επξώ, από ηα νπνία 
νύηε ΕΝΑ επξώ δελ πξννξίδεηαη γηα ηηο  
ζπληάμεηο ησλ λαπηεξγαηώλ, θαζώο απηέο 
ζα απνδίδνληαη -ςαιηδηζκέλεο- από ην λέν 
θνξέα, ηνλ ΕΦΚΑ, ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη 
ην ΝΑΤ από ηελ 1ε Γελάξε ηνπ 2017.  

Η ΠΕΜΕΝ (εθπξόζσπνο ηεο νπνίαο 
ζπκκεηέρεη ζην Δ.Σ. ηνπ ΝΑΤ κε απόθαζε 
ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο) κε αλα-
θνίλσζή ηεο θαηήγγεηιε ηε ζπλεδξίαζε 
ηνπ Δ.Σ. ηνπ ΝΑΤ θαη ν εθπξόζσπόο ηεο 
δελ πήξε κέξνο ζε απηήλ, αξλνύκελνο λα 
ζπκκεηάζρεη ζηνλ ζθαγηαζκό ησλ δηθαη-
σκάησλ ησλ λαπηεξγαηώλ. 

Από ην Μάε, πνπ ςεθίζηεθε ν λ. 
4387/2016, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθδν-
ζεί θακία ζύληαμε ζηνπο λαπηεξγάηεο 
πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηα ραξηηά ηνπο     
θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 
ΝΑΤ γηα ην 2017 πξνβιέπεη έμνδα πνπ 
ππεξβαίλνπλ ηα 177 εθαηνκ., πνπ πξννξί-
δνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ κερα-
ληζκνύ ησλ εθνπιηζηώλ ζε βάξνο ησλ     
δηθαησκάησλ ησλ λαπηεξγαηώλ. 

Οη ζπληαμηνύρνη, νη λαπηεξγάηεο πνπ 
πάιεςαλ ελάληηα ζην λόκν - ιαηκεηόκν 
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε εηνηκόηεηα θαη 
επαγξύπλεζε, ώζηε κε θαιύηεξε νξγά-
λσζε λα ζπλερίζνπλ θαη λα θιηκαθώζνπλ 
ηνλ αγώλα ηνπο ην επόκελν δηάζηεκα. 

Μ ε ηα ραξάηζηα ηνπ ΔΝΦΗΑ ζηε 
ιατθή ζηέγε θαη κε ηα ηέιε     

θπθινθνξίαο νρεκάησλ «έθιεηζε» ην 
2016, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ε ζπγ-
θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, ζε ζπλέρεηα 
ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ, 
κείσζε ην αθνξνιφγεην φξην, αχμεζε 
ηνλ ΦΠΑ, πνιιαπιαζίαζε ηνλ ΔΦΚ 
ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, κείσζε ηηο 
επηθνπξηθέο ζπληάμεηο, έθνςε ην ΔΚΑ, 
γηα λα πεηχρεη ην καησκέλν πιεφλα-
ζκα, απφ ην νπνίν πέηαμε θάπνηα     
ςίρνπια ζε ρακεινζπληαμηνχρνπο θαη 
απφ πάλσ επηδίδεηαη ζ’ έλα άζιην      
εκπφξην πξνζδνθηψλ θαη ειπίδαο. 

Οη δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε ε θπβέξ-
λεζε -θαη κε ηελ επηζηνιή Σζαθαιψηνπ- 
πηζηνπνηνχλ φηη ε ςήθηζε ηνπ λφκνπ - 
ιαηκεηφκνπ ήηαλ κφλν ε  αξρή ησλ αληη-
αζθαιηζηηθψλ αλαηξνπψλ. Οη εγθχθιηνη 
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 4387 / 2016 
επηβεβαηψλνπλ φηη ε … «δίθαηε αλά-
πηπμε» παηάεη ζηελ θιηκάθσζε ηεο  
επίζεζεο ζε ζπληαμηνχρνπο θαη αζθα-
ιηζκέλνπο. 

Σαπηφρξνλα, ε θπβέξλεζε δεζκεχ-
εηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ «απηφ-
καηνπ θφθηε» θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
πιενλαζκάησλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο 
«ζεζκνχο» κφλν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 
αθξαίαο θηψρεηαο θαη ηελ εμππεξέηεζε 
ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο, πνπ φια ηα αζηη-
θά θφκκαηα επηρεηξνχλ λα εκθαλίζνπλ 
σο "παλεζληθφ ζηφρν". Όκσο, νη ζπλ-
ηαμηνχρνη, νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ λα 
θεξδίζνπλ ηίπνηε απ’ απηφ.  

Ζ θπβέξλεζε ηζρπξίδεηαη πξνθιεηη-
θά φηη ζηφρνο ηεο είλαη ε δηαζθάιηζε 
ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ξίρλεη ηηο επζχλεο ζηνπο 
πξνεγνχκελνπο, ελψ ΝΓ θαη ΠΑΟΚ, 
κε ηε ζεηξά ηνπο, θαηαγγέιινπλ ηνλ 
ΤΡΗΕΑ φηη θάλεη θη απηφο κεηψζεηο. 
Καλείο ηνπο, φκσο, δελ ακθηζβεηεί ην 
επηρείξεκα ηεο βησζηκφηεηαο, πνπ ρξε-
ζηκνπνηείηαη ζαλ κνριφο γηα ηηο αληηα-
ζθαιηζηηθέο αλαηξνπέο, θαη φινη θξχ-
βνπλ φηη ην Αζθαιηζηηθφ χζηεκα ζπληε-
ξείηαη κφλνλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Αλάινγεο κεηαξξπζκίζεηο γίλνληαη 
ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, πνπ έρεη 
ζηξαηεγηθή ηελ ελίζρπζε ηεο αληα-
γσληζηηθφηεηαο ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ     
θεθαιαίνπ κε ηε κείσζε ηνπ «κηζζνιν-
γηθνχ» θαη «κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο», 
ελψ κε πξφζρεκα ηελ θξίζε επηηα-
ρχλνπλ ηηο αλαηξνπέο εξγαζηαθψλ θαη 
θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, 
πνπ θαηαθηήζεθαλ κε αγψλεο. 

Δίλαη, ινηπφλ, βέβαην φηη ε αληη-
ιατθή επίζεζε ζα ζπλερηζηεί, είηε ζε 
πεξίπησζε «επηηπρίαο» ησλ αληηια-
τθψλ ζηφρσλ είηε ζε πεξίπησζε 
«απνθιίζεσλ». Ο θξαηηθφο πξνυπν-
ινγηζκφο ηνπ 2017 θαη νη ζπκθσλίεο 
ζην Eurogroup, δελ αθήλνπλ θαλέλα 
πεξηζψξην γηα απηαπάηεο. 

’ απηή ηελ άζρεκε θαηάζηαζε  
βξίζθεη ηα ιατθά λνηθνθπξηά, ηνπο    
ζπληαμηνχρνπο ν θαηλνχξγηνο ρξφλνο, 
2017, πνπ απ’ ηελ 1ε κέξα ηνπ δηνγθψ-
λεηαη ε θνξνιεζηεία, ζθίγγεη ε «ζειηά» 
ζηηο ιεμηπξφζεζκεο «νθεηιέο», ζπκπη-
έδνληαη νη θξαηηθέο δαπάλεο αθφκε     
θαη γηα ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ηεο ιατθήο 
νηθνγέλεηαο. 

Σα πξάγκαηα ζα ήηαλ πνιχ ρεηξφ-
ηεξα αλ δελ ππήξρε ε αληίζηαζε,       
ε αληίδξαζε ησλ ηαμηθψλ δπλάκεσλ, 
πνπ παιεχνπλ κε ην ΠΑΜΔ ζηελ 
πξψηε γξακκή φια απηά ηα ρξφληα.  
Γη’ απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία ε      
ελίζρπζε ηνπ ηαμηθνχ πφινπ ζην      
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα πνπ κάρεηαη     
γηα ηελ αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ απφ     
ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, ηελ θαηάξγεζε 
φισλ ησλ αληεξγαηηθψλ αληηαζθαιη-
ζηηθψλ λφκσλ, ζαλ βάζε γηα ηελ παξα-
πέξα αλάπηπμε ησλ αγψλσλ. 

Γηα λα βγνχκε απ’ ηνλ βάιην ηεο 
θξίζεο, πξέπεη λα θαηαξγήζνπκε ην 
θαπηηαιηζηηθφ θέξδνο σο γλψκνλα     
ηεο πνξείαο αλάπηπμεο θαη λα πξνηά-
μνπκε ζαλ βαζηθφ θξηηήξην αλάπηπμεο 
ηεο νηθνλνκίαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ      
ιατθψλ αλαγθψλ. Μφλν έηζη ππάξρεη 
ειπίδα θαη κπνξεί λα ππάξμεη δηέμνδνο 
γηα ην ιαφ. 

ΜΗΝΤΜΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΦΡΟΝΟ  

τους ΣΑΞΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ η ΕΛΠΙΔΑ  

για ΔΙΕΞΟΔΟ προς ΟΥΕΛΟ του ΛΑΟΤ  

http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/117821/na-min-efarmosei-i-dioikisi-toy-nat-nomo-laimitomo-gia-asfalistiko
http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/117821/na-min-efarmosei-i-dioikisi-toy-nat-nomo-laimitomo-gia-asfalistiko
http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/117821/na-min-efarmosei-i-dioikisi-toy-nat-nomo-laimitomo-gia-asfalistiko


 

Μ ε αβάζηαρηα βάξε, απφ αχμεζε θφξσλ θαη  
κείσζε δαπαλψλ, θνξηψλεη ηα εηζνδήκαηα ηεο 

ιατθήο νηθνγέλεηαο ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 
2017, πνπ ςεθίζηεθε απφ ηνπο βνπιεπηέο ηεο ζπγθπ-
βέξλεζεο ΤΡΙΕΑ - ΑΝΔΛ, 10 Γεθέκβξε, κεηά απφ ζπδή-
ηεζε ζηε Βνπιή φπνπ αλαδείρζεθε ε ζχκπιεπζε ησλ 
αζηηθψλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηνλ ζηφρν ηεο 
αλάθακςεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο πξν-
ζέιθπζεο επελδπηψλ. 

Οη δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο γηα ην 2017, αλέξρνληαη 
ζε 4,011 δηζ. επξψ γηα ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Απφ 
απηά ηα 3,051 δηζ. επξψ ζα πξνέιζνπλ απφ απμήζεηο ησλ 
θνξνινγηθψλ εζφδσλ, πνπ γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ζα είλαη 
14,5% παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ην 2016, αιιά θαη νη έκκεζνη  
θφξνη, πνπ επηβαξχλνπλ ηδηαίηεξα ηα ιατθά εηζνδήκαηα ζα  
απμεζνχλ θαηά  5,3% ζε ζρέζε κε ην 2016.  

Σαπηφρξνλα ηα θνξνινγηθά έζνδα απφ ηηο επηρεηξήζεηο, 
ζα κεησζνχλ θαηά 7% ζε ζρέζε κε ην 2016.  

Σα ιατθά ζηξψκαηα ζα πιεξψζνπλ κεξηθά εθαηνκκχξηα 
επξψ παξαπάλσ ζε αληαπνδνηηθά ηέιε πξνο ηνπο δήκνπο, 
πξνθεηκέλνπ ην θξάηνο λα κεηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 
ρξεκαηνδφηεζε πξνο απηνχο. 

 

Ζ θνξνιεζηεία ηνπ ιανχ ζπλδπάδεηαη κε ηε δηαξθή ζπ-
κπίεζε ησλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θάιπςε 
αθφκε θαη ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, 
πνπ εθθξάδεηαη κε δξαζηηθέο πεξηθνπέο ζηα θνλδχιηα γηα 
ηελ θάιπςε δσηηθψλ ιατθψλ αλαγθψλ, φπσο γηα ζπληάμεηο, 
Πξφλνηα θ.ά. 

Πξνβιέπνληαη, επίζεο, αχμεζε ησλ εηζθνξψλ γηα ηελ 
θνηλσληθή αζθάιηζε θαηά 928 εθ., κείσζε ησλ ζπληάμεσλ 
θαηά 717 εθ επξψ, κε ηα 375 εθ. επξψ λα αθνξνχλ ηηο επη-
θνπξηθέο ζπληάμεηο θαη άιια 586 εθ. επξψ απφ ηε κείσζε 
ηνπ ΔΚΑ. 

Ζ θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί ηε δηαηήξεζε νξηζκέλσλ 
θνλδπιίσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηελ Τγεία - 
Πξφλνηα ζηα πεξζηλά επίπεδα, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη 
φηη απηφ δήζελ ζεκαηνδνηεί αληηζηξνθή ηεο άζρεκεο 
θαηάζηαζεο.  

Απηή ε θαζήισζε ησλ θνλδπιίσλ ηε ζηηγκή πνπ νη αλά-
γθεο απμάλνληαη θαηαθφξπθα θαη ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ είλαη εθξεθηηθή, ζεκαηνδνηεί 
νπζηαζηηθά ηελ εδξαίσζε ηνπ ζεκεξηλνχ, απαξάδεθηνπ θαη 
επηθίλδπλνπ θαζεζηψηνο ησλ ηεξάζηησλ ειιείςεσλ ζε πξνζσ- 
πηθφ, ζε εμνπιηζκφ, ζε θάξκαθα, ζε αλαιψζηκα, ηεο εληαηη-
θνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ. 

«Ζ ςήθνο ηνπ ΚΚΔ ζηνλ αληηιατθφ απηφ πξνυπνιν-
γηζκφ είλαη έλα κεγάιν θαη ζηεληφξεην ΟΥΙ. Έλα ΟΥΙ πνπ 
πξέπεη λα αληερήζεη θαη ζαλ θακπάλα πξνεηδνπνίεζεο 
ζε φιε ηελ Διιάδα, ζεκαηνδνηψληαο αθχπληζε ηνπ 
εξγαηηθνχ ιατθνχ θηλήκαηνο, ζε ζπκκαρία φισλ ησλ 
θνηλσληθψλ δπλάκεσλ ηεο αλαηξνπήο, κε κεγάινπο 
ηζρπξνχο αγψλεο δηαξθείαο», ηφληζε κηιψληαο ζηε Βνπιή 
ν ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ  Γ. Κνπηζνχκπαο. 

ΕΥΑΡΜΟΣΙΚΕ ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ  

ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ - ΛΑΙΜΗΣΟΜΟΤ  
Με ηξεηο εγθπθιίνπο «θσηηά» γηα ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ 

λέσλ ζπληάμεσλ, ηελ «πξνζσπηθή δηαθνξά» ησλ ήδε θαηαβαι-
ιόκελσλ ζπληάμεσλ θαη ηηο ζπληάμεηο ρεξείαο, ην ππνπξγείν  
Δξγαζίαο ζέηεη ζε εθαξκνγή ην λόκν - ιαηκεηόκν 4387/2016. 

υντάξεις στα όρια της φτώχειας 

Με ηελ εγθχθιην πνπ αθνξά ηνπο φξνπο θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 
ηεο «αληαπνδνηηθήο» ζχληαμεο ζην λέν ζχζηεκα (απφ 13/5/2016), 
δειαδή ηνπ κέξνπο εθείλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο εηζθνξέο ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ, απνδεηθλχεηαη φηη κε 35 θαη 40 ρξφληα αζθάιηζεο, ηα 
πνζά πνπ ζα απνδίδνληαη θπκαίλνληαη απφ 300 έσο 500 επξψ! 

Αθφκε θαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο «εζληθήο ζχληαμεο», πνπ ζα θπ-
καίλεηαη απφ 345 (γηα ηα 15 ρξφληα) έσο 384 επξψ (γηα 20 ρξφληα θαη 
πιένλ), νη πεξηζζφηεξεο ζπληάμεηο ζα είλαη θάησ απφ ηα 700 επξψ θαη 
κάιηζηα ρσξίο λα αθαηξεζνχλ νη εηζθνξέο αιιειεγγχεο θαη Τγείαο. 

ηηο ζπληάμεηο απηέο νδεγνύκαζηε θαζώο: 
α) Οη ζπληάμηκεο απνδνρέο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ απνδνρψλ 

φινπ ηνπ εξγάζηκνπ βίνπ θαη άξα είλαη κηθξφηεξεο, αληί ηεο ηειεπηαίαο 
πεληαεηίαο ή δηεηίαο πνπ ίζρπε κε ην παιηφ ζχζηεκα. 

β) Σν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο κε ην νπνίν ππνινγίδνληαη νη ζπ-
ληάμηκεο απνδνρέο γηα λα νξηζηεί ην πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληα-
μεο, κεηψλεηαη απφ ην 80% ζην 42,8% γηα ηηο 12.000 κέξεο αζθάιηζεο 
(40 ρξφληα), ζηελ πεξίπησζε 35εηίαο απφ ην 70% ζην 33,85%, ζηελ 
πεξίπησζε ησλ 30 ρξφλσλ αζθάιηζεο απφ ην 60% ζην 26,37% κε ην 
λέν ζχζηεκα θ.ιπ. 

Οη λέεο ζπληάμεηο είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξεο φζν κεγαιχηεξεο είλαη 
νη ζπληάμηκεο απνδνρέο θαη πεξηζζφηεξα ηα έηε αζθάιηζεο, σζάλ ν 
ζπληαμηνχρνο λα «ηηκσξείηαη» γηα ηνλ ζπγθξηηηθά θαιχηεξν κηζζφ πνπ 
έπαηξλε, παξά ηνπ φηη πιήξσζε πην πνιιά! Σν ίδην, φκσο, ζίγνληαη 
θαη νη αζθαιηζκέλνη κε ιίγα ρξφληα θαη ρακειέο απνδνρέο, θαζψο ην 
ζχλνιν ηεο «εζληθήο» θαη «αληαπνδνηηθήο» ζχληαμεο βξίζθεηαη θάησ 
απφ ηηο θαηψηεξεο ζπληάμεηο πνπ απνδίδνληαλ κε ην παιηφ ζχζηεκα. 

Σσεκούρι στην «προσωπική διαφορά» 

Με ηνλ «επαλππνινγηζκφ» ησλ ήδε απνδηδφκελσλ ζπληάμεσλ, 
ζηξψλεηαη ην έδαθνο γηα λα πξνρσξήζεη ε θαηάξγεζε ηεο  
«πξνζσπηθήο δηαθνξάο», θαζψο κε ηελ ζρεηηθή εγθχθιην ππνρξεψ-
λνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο θαηά ηνλ επαλππνινγηζκφ ησλ ζπληά-
μεσλ «να πποσωπήζοςν ζηον καθοπιζμό πποζωπικήρ διαθοπάρ 
ανά ζςνηαξιούσο πος αθοπά ζηην ειζθοπά ςπέπ ΑΚΑΓΕ και 
ζηην ειζθοπά αζθενείαρ»!  

Πξνθαλψο απηφ είλαη ην πξψην βήκα, κεηά ηνλ επαλππνινγηζκφ 
φισλ ησλ ζπληάμεσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ επηέκβξε ηνπ 2017,  ψζηε 
λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ηερληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμάιεηςε 
ηεο «πξνζσπηθήο δηαθνξάο» φηαλ θξηζεί θαηάιιεινο ν ρξφλνο, ρσξίο 
λα ρξεηαζηεί άιινο έλαο ρξνλνβφξνο θχθινο επαλππνινγηζκψλ. 

Φωρίς προστασία οι ανάπηροι 

Καηψηεξα φξηα ζην λέν ζχζηεκα πξνβιέπνληαη κφλν ζηελ πεξί-
πησζε ηεο ζχληαμεο ιφγσ αλαπεξίαο, εμαηηίαο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο 
ή επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο θαη απηφ νξίδεηαη ζηα 768 επξψ. Όκσο, 
θαη εδψ, ε «πξνζηαζία» πνπ παξέρεη ν λένο λφκνο ζε απηή ηελ νκά-
δα είλαη απαηειή.  

χκθσλα κε ην παξάδεηγκα πνπ δίλεη ε ίδηα ε εγθχθιηνο, έλαο 
κηζζσηφο, ν νπνίνο ζπληαμηνδνηείηαη κε ην λέν ζχζηεκα ιφγσ αλαπε-
ξίαο, κε πνζνζηφ 80% κεηά απφ 34 ρξφληα εξγαζίαο θαη αζθάιηζεο 
κε ζπληάμηκεο απνδνρέο 1.450 επξψ, ζα ιάβεη ζπλνιηθή ζχληαμε 
798,14 επξψ! 

Άξα, ε ζχληαμε πνπ ζα ιάβεη ζα είλαη ε κηζή απφ ην κεληαίν εηζφδεκα 
πνπ είρε σο εξγαδφκελνο! Σν θπξηφηεξν είλαη πσο αθξηβψο εμαηηίαο 
ηεο αλαπεξίαο ηνπ, ρξεηάδεηαη ηψξα πξφζζεηε θξνληίδα θαη πξνζηαζία. 

τη μέγγενη και οι συντάξεις χηρείας 

Οη ζπληάμεηο ρεξείαο κεηά ηηο 13/5/2016, ζα ππνινγίδνληαη κε ην 
λέν ηξφπν (εζληθή θαη αληαπνδνηηθή), ρσξίο ηελ πξνζσπηθή δηαθνξά. 
Έηζη, ν (ε) δηθαηνχρνο εθφζνλ πιεξνί ηηο ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο, 
ζα ιάβεη ην 50% ηεο λέαο κηθξφηεξεο ζχληαμεο θαη φρη ην 50% ηεο  
ζχληαμεο ηνπ ζαλφληνο, αληί γηα 70% ζην παιηφ ζχζηεκα. 

α) ηελ πεξίπησζε πνπ ν (ε) δηθαηνχρνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηα 
52 έηε, ηφηε ιακβάλεη ηε ζχληαμε κφλν γηα ηξία ρξφληα, θη απηή ζην 50%. 

β) ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξψζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο 
κέζα ζηελ ηξηεηία, ηφηε ζα ιάβεη ην κεησκέλν πνζφ ηεο ζχληαμεο κεηά 
ην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

γ) ηελ πεξίπησζε πνπ ν (ε) δηθαηνχρνο έρεη εηζφδεκα απφ άιιε 
πεγή, κεηά ηελ πάξνδν ηεο ηξηεηίαο, ην πνζφ πνπ ζα ιακβάλεη        
κεηψλεηαη εθ λένπ θαηά 50%.  

Οη εθαξκνζηηθέο εγθύθιηνη επηβεβαηώλνπλ όηη ε... «δίθαηε            
αλάπηπμε» ζα παηήζεη ζηελ παξαπέξα θιηκάθσζε ηεο           

επίζεζεο ζε ζπληαμηνύρνπο θαη αζθαιηζκέλνπο. 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 
δυναμώνει τη φοροληστεία του λαού 



 

Ζ  θπβέξλεζε κε λφκν "ζθνχπα" - 
εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4387/2016, πνπ ςήθηζε 12 Γεθέκβξε, 
εμεηδηθεχεη αληεξγαηηθά  κέηξα, πνπ πεξη-
ιακβάλνληαη ζην  λφκν - ιαηκεηφκν. Σν 
άξζξν 26 θέξλεη λέα κείσζε ζηα εθάπαμ 
ησλ Σακείσλ Πξνλνίαο Αμησκαηηθψλ θαη 
Πιεξσκάησλ ελψ ηα άξζξα 50 θαη 57 
αθνξνχλ ηελ έληαμε ηνπ ΝΑΣ ζηνλ ΔΦ-
ΚΑ, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ λαπ-
ηεξγαηψλ λα πεγαίλνπλ ζηνλ ΔΦΚΑ. 

ρεηηθά κε ην λέν ηξφπν ππνινγη-
ζκνχ ησλ εθάπαμ θαη πξνθεηκέλνπ λα 
μεδηαιχλνπκε ην πξνπέηαζκα θαπλνχ ηεο 
θπβεξλεηηθήο πξνπαγάλδαο πνπ αλαπα-
ξάγνπλ ηα θεξέθσλα ηνπ εξγνδνηηθνχ - 
θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, παξαζέ-
ηνπκε ηε γλψκε ηνπ εηδηθνχ γηα αζθαιη-
ζηηθά δεηήκαηα δηθεγφξνπ Νίθνπ Σξηα-
ληάθπιινπ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

ΙΦΤΟΝ ΚΑΘΕΣΩ  

χκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηά-
μεηο ηνπ ΣΠΑΔΝ (ΝΓ 2736 / 1957) ν ππν-

ινγηζκφο ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο γίλεηαη 
σο αθνινχζσο: 

Πνιιαπιαζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ 
κελψλ θαηά ηνπο νπνίνπο ν δηθαηνχρνο 
δηαηέιεζε αζθαιηζκέλνο ζην ΣΠΑΔΝ 
κε ηε κέζε ηαθηηθή κεληαία εηζθνξά ηνπ 
ηειεπηαίνπ 24κήλνπ θαη ην πξνθχπηνλ 
γηλφκελν πνιιαπιαζηάδεηαη επί 10%.  

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν 
δηθαηνχρνο ερεη ππεξβεί ηελ 15εηία ηφηε γηα 
θάζε ρξφλν πέξα ηεο 15εηίαο ην παξαπά-
λσ γηλφκελν πνιιαπιαζηάδεηαη επί  2%. 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ 

χκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ππφ 
ςήθηζε λνκνζρεδίνπ ε εθ’ άπαμ παξνρή 
ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 4% (εηζθν-
ξά) Υ 60% ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ Υ 
έηε αζθάιηζεο κέρξη ηελ 31/12/2013. 

Ωο ζπληάμηκεο απνδνρέο νξίδνληαη νη 
εηζθνξέο κηαο 20εηηαο πξνζαπμαλφκελεο 
κε ην επηηφθην επηζηξνθήο εηζθνξψλ    
(ην επηηφθην πνπ δίδεη ε Σξάπεδα Διιάδαο 
γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ απνζεκαηηθψλ 
ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ).  

Σν πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη πξνζαπ-
μάλεηαη απφ 1.1.2014 κε ην πνζνζηφ 
εηήζηαο κεηαβνιήο κηζζψλ πνπ ππνιν-
γίδεηαη απφ ηελ ηαηηζηηθή Αξρή (ζ.ζ. 
κεδεληθή πξνζαχμεζε). 

ΕΚΣΙΜΗΗ 

Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη αδχλαηνο 
ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο εθ’ άπαμ 
παξνρήο ηνπ ππφ ςήθηζε λνκνζρεδίνπ, 
ζην βαζκφ πνπ δελ είλαη γλσζηέο νη    
ζπληάμηκεο απνδνρέο πνπ ζα ιεθζνχλ      
ππ’ φςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνρήο. 

Δθηηκάηαη φκσο φηη ε πεξηθνπή ζα 
είλαη κεγάιε ελδερνκέλσο θαη πιένλ ηνπ ½ 
θαη ηνχην γηαηί θαηαξγνχληαη φινη νη ζπληε-
ιεζηέο πνπ ζπλέβαιαλ ζηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ ζηα ζεκεξηλά επίπεδα (ζπληάμηκεο 
απφ-δνρέο 24κελνπ, πξνζαχμεζε 10% γηα 
ηα πξψηα 15 ρξφληα, πξνζαχμεζε 2% γηα 
θάζε έλα απφ ηα 15 ρξφληα θαη κεηά).   

Νίθνο Σξηαληάθπιινο  
Γηθεγφξνο  

Λνπθά Ράιιε 90, Πεηξαηάο 
Σει:  210 - 41 71 787 

Μ ε ζχλζεκα «Υηίδνπκε καρεηηθό, ηαμηθό 
ζπλδηθαιηζηηθό - εξγαηηθό θίλεκα,  

ειπίδαο θαη αλαηξνπήο», 1.224 αληηπξφζσπνη 
απφ 536 ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίνη 
αλαδείρζεθαλ κέζα απφ καδηθέο ζπιινγηθέο   
δηαδηθαζίεο, ζπκκεηείραλ 19 - 20 Ννέκβξε, ζηελ 
4ε Παλειιαδηθή πλδηάζθεςε ηνπ ΠΑΜΔ. 

Παξαβξέζεθαλ 36 ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 
άιισλ ρσξψλ, κε πάλσ απφ 50 αληηπξνζψπνπο, 
γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηελ εκβέιεηα ηνπ ΠΑΜΔ 
δηεζλψο, ράξε ζηνπο αγψλεο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη 
ζην δηεζλέο εξγαηηθφ θίλεκα, θαζψο θαη ζηε ζηαζε-
ξή δηεζληζηηθή ηνπ αιιειεγγχε ζηνπο αγψλεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ φπνπ Γεο.  

ε κηα δσληαλή ζπδήηεζε, ζε αληίζεζε κε... ηηο 
άδεηεο θαξέθιεο θαη ηηο εθθπιηζηηθέο δηαδηθαζίεο 
ηνπ εξγνδνηηθνχ - θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, 
αθνχζηεθαλ 80 νκηιίεο πξνβιεκαηηζκνί, θαηάζεζε 
εκπεηξηψλ δξάζεο, απφςεσλ, πξνηάζεσλ κηα ζπ-
δήηεζε  πνπ γεληθά θηλήζεθε ζε αληηθαπηηαιηζηηθή 
θαηεχζπλζε. Απφ ηνπο λαπηεξγάηεο κίιεζε ν πξφ-
εδξνο ηεο ΠΔΜΔΝ άββαο Σζηκπόγινπ θαη απφ 
ηνπο  ζπληαμηνχρνπο ν πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδί-
αο ζπληαμηνχρσλ ΗΚΑ Γήκνο Κνπκπνύξεο. 

Μέζα απφ απηέο ηηο δεθάδεο νκηιίεο, εκπινπ-
ηίζηεθαλ θαη εληζρχζεθαλ θαη ςεθίζηεθαλ νκφθσ-
λα ηφζν ε εηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηεί-
αο, πνπ παξνπζίαζε ν Γηώξγνο Πέξξνο, φζν θαη 
ην πιαίζην πάιεο, πνπ ζα απνηειέζεη ηνλ νδεγφ 
ησλ δηεθδηθήζεσλ ην επφκελν δηάζηεκα.  

Δπίζεο ζπδεηήζεθε ην ζνβαξφ δήηεκα ηεο 
αλαζχληαμεο ηνπ εξγαηηθνχ - ζπλδηθαιηζηηθνχ 
θηλήκαηνο. 

Σν κήλπκα πνπ αβίαζηα βγαίλεη είλαη όηη ην 
ΠΑΜΔ είλαη θαηάθηεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη 
δελ κπνξεί θαλέλαο λα ην αθπξώζεη.  

πκπεξάζκαηα, ρξεηάδεηαη αλάπηπμε αγψλσλ 
λένπ ηχπνπ, πεξηζζφηεξε βάζε θαη δνπιεηά ζηελ 
Νενιαία θαη ζηηο γπλαίθεο θαη πξνψζεζε ηνπο ζηα 
Γ.. ησλ ζσκαηείσλ λα γίλνπλ θίλεκα. Μαδηθνπνί-
εζε ησλ ζσκαηείσλ κε ζσκαηεία «βηδσκέλα» 
ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. Αγψλαο  γηα άιινπ είδνπο 
αλάπηπμε κε ηνλ ιαφ ζην ηηκφλη ηεο εμνπζίαο. 

Απφ ηελ ΠΔ-ΝΑΣ ζπκκεηείραλ 3 αληηπξφ-
ζσπνη: ν πξφεδξνο Γηώξγνο Βξαλάο θαη ν γ.γ.    
Μηράιεο Υακπνπιίδεο θαη ν Μηράιεο Κεξακό-
πνπινο κέινο ηνπ Γ. Απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο 
εθιέρηεθε ζηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ν Γήκνο 
Κνπκπνύξεο πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο    
πληαμηνχρσλ  ΗΚΑ. 

ΜΕΙΩΕΙ στα ΕΥΑΠΑΞ των ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΩΝ ΦΣΙΖΟΤΜΕ ΜΑΦΗΣΙΚΟ  
ΣΑΞΙΚΟ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΟ  

- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  
ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΡΟΠΗ  

Φ ηέζηα εγθαηλίσλ ηεο κν-
λάδαο πγείαο ηνπ ΠΔΓΤ 

πάλσ ζηα εξείπηα ηνπ «Οίθνπ  
Ναχηνπ» ζηνλ Πεηξαηά έζηεζε ε 
Γηνίθεζε ηεο 2εο ΤΠΔΠΔΓΤ.  

Γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλν-
ρή ησλ λαπηεξγαηψλ θπβέξλεζε - 
εθνπιηζηέο ζε αγαζηή ζπλεξγαζία 
κε ηνλ εξγνδνηηθφ - θπβεξλεηηθφ 
ζπλδηθαιηζκφ ηεο ΠΝΟ αλαθνίλσ-
ζαλ φηη «ζα θξαηείηαη γηα ηνπο 
αζθαιηζκέλνπο λαπηεξγάηεο ην 
πξψην ξαληεβνχ θάζε δεχηεξε ψξα 
ζε θάζε γηαηξφ ησλ 44 εηδηθνηήησλ 
πνπ ζηεγάδνληαη ζην θηίξην ηνπ 
Οίθνπ Ναχηνπ! 

 Πξφθεηηαη γηα εκπαηγκφ θαη 
θνξντδία ζε βάξνο ηεο λαπηεξ-     
γαηηθήο νηθνγέλεηαο. Πξνθιεηηθφ       
επηθίλδπλν   επθπνιφγεκα,   πνπ  

αλαπαξάγεη ηνλ ζπληερληαζκφ 
αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο,    
ηελ δηάζπαζε ηεο ηαμηθήο ελφηεηαο 
θαη πάιεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.     

Θπκίδνπκε ηηο απμεκέλεο εηζθν-
ξέο γηα ηελ Τγεία  απφ  4% ζε 6% 
ηελ παξαθξάηεζε ζηηο θχξηεο ζπ-
ληάμεηο, ελψ επέβαιαλ γηα πξψηε 
θνξά ηελ ίδηα παξαθξάηεζε θαη 
ζηηο επηθνπξηθέο, ιεειαζία πνπ 
επηηξέπεη ζηελ θπβέξλεζε λα κεηψ-
ζεη ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, 
γηα λα θαηεπζπλζεί ζηελ επηρεη-

ξεκαηηθή «δεκηνπξγηθφηεηα» ησλ 
εθνπιηζηψλ θαη ησλ βηνκεράλσλ. 

«Γελ δηαπξαγκαηεπφκαζηε 
ηελ απεκπφιεζε ησλ δηθαησκά-
ησλ ησλ λαπηεξγαηψλ», ηνλίδνπλ 
ζε αλαθνίλσζε ηα ηαμηθά ζσκαηεία 
ΠΔ/ΝΑΣ - ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - 
ΠΔΔΜΑΓΔΝ  θαη  πξνζζέηνπλ:  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ:  

Δληαίν Καζνιηθφ Απνθιεηζηηθά 
Γεκφζην θαη Γσξεάλ ζχγρξνλν 
ζχζηεκα Τγείαο - Πξφλνηαο - Πξν-
ιεπηηθήο  θαη  Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο  

γηα ηνπο λαπηεξγάηεο θαη γεληθφ-
ηεξα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο 
ζπληαμηνχρνπο. Γσξεάλ ρνξήγεζε 
θαξκάθσλ. Πξνζιήςεηο, ηαηξηθνχ - 
λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Να ιεηηνπξγήζνπλ Κέληξα 
Τγείαο, Κέληξα Μάλαο θαη Παηδηνχ, 
θιηληθέο Ννζνθνκείσλ, φζεο ππν-
δνκέο έθιεηζαλ ιφγσ πεξηθνπψλ. 
Να θαιπθζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο 
ηαηξηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηά-
ζεηο απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο.  

Τπεξάζπηζε θαη δηεχξπλζε 
ηνπ ζεζκνχ ησλ ΒΑΔ. Να ραξα-
θηεξηζηεί ην επάγγεικα ησλ        
λαπηεξγαηψλ Βαξχ Αλζπγηεηλφ θαη 
Δπηθίλδπλν θαη λα ιεθζνχλ φια     
ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πγεία 
θαη ηελ πξφλνηα ηεο λαπηεξγαηηθήο 
νηθνγέλεηαο. 

Εγκαίνια κατεδάφισης του Οίκου Ναύτου! 

Απφ ηηο 24 Οθηψβξε ιεηηνπξγεί γξακκαηεία ηαηξηθψλ ξαληεβνχ  
γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ. Καζεκεξηλά δίλνληαη 

θαηά πξνηεξαηφηεηα 190 ξαληεβνχ γηα 44 ηαηξνχο ηνπ ΔΟΠΤΤ,  
πνπ εμεηάδνπλ - ζπληαγνγξαθνχλ ζηνλ Οίθν Ναχηνπ.  

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο:  210 41 16 738  θαη  210 41 16 740 



 

Μ ε ην άξζ. 102, ηνπ λ. 
4387/2016, ΦΔΚ 85 / 

12-5-2016, Σεχρ. Α’, ζεζπίδεηαη 
κεληαία εηζθνξά 0,20 επξψ ε 
νπνία παξαθξαηείηαη απφ ηηο 
θαηαβαιιφκελεο θχξηεο ζπληά-
μεηο θαη απνδίδεηαη ζην Λνγαξηα-
ζκφ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 
άξζ. 34 ηνπ λ. 4144/2013 κε 
ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε 
Οκνζπνλδηψλ, σκαηείσλ θαη 
πλνκνζπνλδηψλ πληαμηνχρσλ. 

Γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο πνπ 
δελ επηζπκνχλ ηελ παξαθξάηε-
ζε, κε ηελ πξγ. 2 ηνπ άξζ. 102 
ηνπ λ. 4387/2016, πξνβιέπεηαη ε 
δπλαηφηεηα ππνβνιήο έγγξαθεο 
δήισζεο ζηελ αξκφδηα ππε-
ξεζία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο 
θνξέα. 

Οη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΝΑΣ, ζα        
πξέπεη λα ην δειψζνπλ εγγξά-
θσο ή πξνζεξρφκελνη νη ίδηνη 
ζην ΝΑΣ, Δζληθήο Αληίζηαζεο 1, 
ΣΚ 18531 Πεηξαηάο, ή απνζηέι-
ινληαο ηελ αίηεζε - δήισζε 
ηαρπδξνκηθά ζηελ αλσηέξσ 
δηεχζπλζε: “Γηα Γξαθείν Δμπ-
πεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε”, ην 
νπνίν έρεη νξηζηεί γηα ηελ ζπγθέ-
ληξσζε ησλ αηηήζεσλ θαη ηελ 
πξνψζεζή ηνπο αξκνδίσο. 

Πάγηα ζέζε ηνπ ηαμηθνχ 
λαπηεξγαηηθνχ θηλήκαηνο είλαη 
φηη ηα έζνδα ησλ ζσκαηείσλ 
πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηηο 
ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπο. 
πλεπψο ε ΠΔ-ΝΑΣ ζπκβνπ-
ιεχεη ηνπο ζπλαδέιθνπο λα κε 
πιεξψλνπλ απηφ ην ραξάηζη! 

ΠΔ-ΝΑΣ: ΓΔΝ πιεξψλνπκε ην ραξάηζη ησλ 0,20 επξψ ! 

Μ ε Κνηλή Τπνπξγηθή 
Απφθαζε (ΚΤΑ), πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 20/12 
θαη εθαξκφζζεθε κε ηελ θαηα-
βνιή ηεο ζχληαμεο ηνπ Γελάξε 
2017, ε θπβέξλεζε κείσζε θαηά 
50% ην ΔΚΑ γηα πάλσ απφ 
250.000 ρακεινζπληαμηνχρνπο, 
ελψ κέρξη ην 2019 ην ΔΚΑ 
θαηαξγείηαη νξηζηηθά θαη νη   
ρακεινζπληαμηνχρνη ζα ράζνπλ 
2,4 δηζ.  επξψ!  

Οη πεξηθνπέο ηνπ ΔΚΑ γηα 
ην 2017 αθαηξνχλ απφ ηνπο 
ρακεινζπληαμηνχρνπο πεξίπνπ 
440 εθαη. επξψ, ελψ καδί κε ηα 
πνζά πνπ έραζαλ νη δηθαηνχρνη 
ηνπ κέζα ζην 2016, ε ζπλνιηθή 

απψιεηα αλεβαίλεη ζηα 570 
εθαη.  επξψ.  

πλνιηθά θαη κέρξη ην  

2019, νπφηε ζα πέζεη ε ηειεη-   

σηηθή  ηζεθνπξηά  ζην  ΔΚΑ,  

νη ρακεινζπληαμηνχρνη ζα 

ράζνπλ 2,4 δηζ. επξψ. Γειαδή 

πνζφ ηεηξαπιάζην ζρεδφλ    

απφ απηφ πνπ ν πξσζππνπξγφο 

εκθάληζε πξνθιεηηθά σο       

«επηζηξνθή ηεο 13εο ζχληαμεο»! 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

ΚΤΑ, ε θπβέξλεζε ηειηθά δελ 

αιιάδεη ηα εηζνδεκαηηθά θξηηή-

ξηα θαη επηβάιιεη ηελ πεξηθνπή 

αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο κέρξη 

ηψξα δηθαηνχρνπο. 
Έηζη, νη ρακεινζπληαμηνχ-

ρνη πνπ δηθαηνχληαη ΔΚΑ θαη 
ζα ην πάξνπλ θνκκέλν ζηε κέζε 
ζα πξέπεη: Σν νηθνγελεηαθφ 
εηζφδεκά ηνπο λα κελ μεπεξλά 
ηα 11.000 επξψ θαη ην αηνκηθφ     
θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηα 8.884 
επξψ.  

Δπηπιένλ, ην αθαζάξηζην  
πνζφ πνπ ιακβάλεη ν ζπληα-
μηνχρνο απφ ζπληάμεηο (θχξηεο 
θαη επηθνπξηθέο), ζην νπνίν 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
πάζεο θχζεσο επηδφκαηα      
θαηά ην κήλα Γεθέκβξε (2016), 

λα κελ μεπεξλά ην πνζφ ησλ 
664 επξψ. 

ΚΛΙΜΑΚΕ ΚΑΙ ΠΟΑ 

Σα πνζά αλαθέξνληαη ζε 
εηζνδήκαηα ηνπ 2015, πνπ  

δειψζεθαλ κε ηε θνξνινγηθή 
δήισζε ην 2016: 

 ηελ πξψηε θιίκαθα δηθαη-
νχρσλ κε ην κεγαιχηεξν πνζφ 
κπαίλνπλ φζνη ζπληαμηνχρνη 
ιακβάλνπλ κέρξη 7.216 επξψ. 
ε απηνχο, αληί ησλ 230 επξψ 
ην κήλα, ην 2017 ζα θαηά- 

βάιιεηαη ην πνζφ ησλ 115     
επξψ. 

 ηε δεχηεξε θιίκαθα, νη ζπ-
ληαμηνχρνη πνπ ιακβάλνπλ απφ 
7.216,01 επξψ κέρξη 7.518  
επξψ, ζα ιάβνπλ 86,25 επξψ 
αληί ησλ 172,5 επξψ θέηνο. 

 ηελ ηξίηε θιίκαθα, απφ 
7.518,01 επξψ κέρξη 7.720  
επξψ, ζα ιάβνπλ 57,5 επξψ  
αληί ησλ 115 επξψ. 

 ηελ ηειεπηαία ρακειφηεξε 
θιίκαθα, απφ 7.720,01 επξψ 
κέρξη 7.792 επξψ, ζα ιάβνπλ 
28,75 επξψ αληί ησλ 57,5 επξψ. 

Δθάπαμ ην βνήζεκα - Γηαξθήο ε πεξηθνπή ηνπ ΔΚΑ ! 

Η  θπβέξλεζε εθαξκφδνληαο ηελ ηαθηηθή ηνπ «καζηηγίνπ 
θαη θαξφηνπ» ζπλερίδεη λα ιεειαηεί ηνπο ζπληαμηνχ-

ρνπο θαη ην ιαφ.  
Μεηά ην «θαξφην» δειαδή ηε δήζελ 13ε «ζχληαμε» ήξζε 

ην «καζηίγην». Πεξηθνπή ηνπ ΔΚΑ θαηά 50% θαη επηζηνιή ηεο 
θπβέξλεζεο πξνο ηνπο ιεγφκελνπο ζεζκνχο πνπ δίλεη φξθνπο      
πίζηεο θαη δηαξθή αθνζίσζε ζηηο δεζκεχζεηο ηνπ κλεκνλίνπ πνπ 
ζπλππέγξαςε κε ηα άιια θφκκαηα ηνπ επξσκνλφδξνκνπ ζηέι-
λνληαο ηνλ θησρνπνηεκέλν ιαφ ζηα ηάξηαξα ηεο εμαζιίσζεο.    

Αθφκα δελ ζηέγλσζε ην κειάλη ησλ ππνγξαθψλ γηα ην επί-
δνκα εθάπαμ κφλν γηα ην 2016 θαη έζπεπζαλ ζαλ κεηαλννχ-
ζεο Μαγδαιελέο λα δηαβεβαηψζνπλ ηνπο πάληεο φηη «ήκαξηνλ 
δελ ζα ην μαλαθάλνπκε» θαη ζπγρσξέζηε καο.  

Απηή είλαη ε θαηάληηα ηεο πνιηηηθήο ηνπο ηεο θαηά η’ άιια 
…ππεξήθαλεο. Πνηνο ηψξα παίδεη ηνλ δνπξλά θαη πνηνο ρνξεχεη 
ν θαζέλαο κπνξεί λα ην θαηαιάβεη.  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ππφζρεηαη φηη νη ειιεληθέο αξρέο 
ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηνλ έθηαθην δεκνζηνλνκηθφ κεραληζκφ 
δει. ηνλ γλσζηφ θφθηε, πέξαλ ησλ άιισλ 
θαη γηα ηηο ζπληάμεηο καο, Κχξηεο θαη Δπη-
θνπξηθέο αιιά θαη κε ηνλ επαλππνινγηζκφ 
θαη ηελ πξνζσπηθή δηαθνξά πνπ ζα δεκη-
νπξγεζεί. Σν ηη πεξηκέλεη ινηπφλ ηηο ζπληά-
μηκεο απνδνρέο καο θαη ζε φηη παξνρέο 
έρνπλ απνκείλεη είλαη νξαηφ απφ ηψξα: 
Νέεο πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο καο, αθαί-
ξεζε ηνπ ΔΚΑ, αιιά ζπλέρηζε ησλ πεξη-
θνπψλ, κεηά ην 2018, ζην φλνκα ησλ αηκα-
ηνβακκέλσλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ.   

Γελ καο θάλεη θακία εληχπσζε πάλησο 
ε αληίδξαζε ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο 
ζε κηα ζεηξά κέηξα πνπ ζπκθψλεζε φηαλ ςήθηδε ην 3ν κλεκφ-
λην. Όινη απηνί πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φηη απφ ηα πφζηα πνπ 
πξνζθπλνχλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο, ηξαπεδηθνχο, εθνπιηζηηθνχο 
νκίινπο θ.α. είλαη πεξαζηηθνί θαη φηη κφλν ν ιαφο είλαη ζηαζεξά 
θαη αγσληζηηθά παξφλ ελάληηα ζε θάζε αληηιατθή πνιηηηθή.  

Καινχκε ηνπο ζπληαμηνχρνπο έρνληαο παξαθαηαζήθε ηνπο 
αγψλεο ηνπο πνπ έθαλαλ φιν απηφ ην δηάζηεκα ελάληηα ζε 
απηέο ηηο πνιηηηθέο λα βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή, λα νξγαλσ-
ζνχλ ζηα σκαηεία ηνπο, λα εληζρχζνπλ αγσληζηηθά αθφκα 
πεξηζζφηεξν ηηο πλεξγαδφκελεο πληαμηνπρηθέο Οξγαλψζεηο 
θαη ηηο Οκνζπνλδίεο ηνπο ελ φςεη ησλ λέσλ αληηιατθψλ κέηξσλ 
πνπ εηνηκάδνληαη. Οη αγψλεο καο θαη ε παλειιαδηθή καο     
ζπγθέληξσζε είλαη έλα ηξαλφ παξάδεηγκα γηα ην πψο ζα    
πνξεπηνχκε.  

Αζήλα, 28/12/2016 
Οη πλεξγαδόκελεο πληαμηνπρηθέο Οξγαλώζεηο 

ΓΖΜΟΙΟΤ, ΙΚΑ, ΟΑΔΔ, ΔΛΣΑ, ΠΔ-ΝΑΣ, ΟΔ, ΠΟΔ-ΟΑΔΔ 

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΑΜΕΑ 
 Μπξνζηά ζηα Υξηζηνύγελλα ηελ θαηαβνιή ηεο 13εο   θαη 

14εο ζύληαμεο ζε όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο, ρσξίο 
δηαρσξηζκνύο. 

 Καηώηεξε ζύληαμε από 340 επξώ ζε 600 επξώ. 
 Καηώηεξν κηζζό γηα ηα παηδηά καο 751 επξώ θαη θαηα-

βνιή επηδνκάησλ αλεξγίαο ζηνπο αλέξγνπο. 
 Κακία πεξηθνπή ζην ΔΚΑ θαη θαλνληθή θαηαβνιή ζε 

όινπο ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ. 
 Κακηά πεξηθνπή θαη απνθαηάζηαζε ζηηο ζπληάμεηο  

ρεξείαο θαη αλαπήξσλ. 
 Καηάξγεζε θάζε πιεξσκήο ζηελ Τγεία, εμεηάζεηο, 

θάξκαθα, άκεζε πξόζιεςε ηαηξηθνύ - λνζειεπηηθνύ 
πξνζσπηθνύ θαη απαγόξεπζε θάζε επηρεηξεκαηηθήο 
δξάζεο ζηελ Τγεία. 

 Καηάξγεζε ησλ θξαηήζεσλ γηα ηελ Τγεία. 
 Καηαβνιή ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ κεξίζκαηνο θαη ηνπ 

εθάπαμ. 
 Φνξνινγηθή αλαθνύθηζε κε επαλαθνξά ηνπ αθνξν-

ιόγεηνπ ζηηο 12.000 επξώ. 
 Άκεζε είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ ζηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία από ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο. 
 Αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ καο ηακείσλ. 

Οι συνταξιούχοι δεν σκύβουμε το κεφάλι 

και διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί 



 

 15 Δεθέμβνε: Ίζςξ ε θμνο-
θαία δνάζε μαξ ημο ηνημήκμο ημ 
Πακειιαδηθό μαξ Σοιιαιεηήνημ, 
όπμο με ηεκ απμθαζηζηηθόηεηα θαη 
ημκ όγθμ μαξ οπμπνεώζαμε ηα 
ΜΑΤ κα απμζύνμοκ ημκ θναγμό 
από θιμύβεξ θαη δηαδειώζαμε 
ζηεκ Ηνώδμο Αηηηθμύ όπμο θαη ε 
θαημηθία ημο πνςζοπμονγμύ θαη 
παναδώζαμε οπόμκεμα. 

 02 Οθηώβνε θαη 03 Νμέμβνε: 
Πακαηηηθέξ ζογθεκηνώζεηξ με 
πμνείεξ πνμξ ημ Μαλίμμο. Σηε μία 
είπαμε θαη θηύπεμα από ηα ΜΑΤ 
πμο πανεμπόδηδακ ηεκ θίκεζε ηεξ 
πμνείαξ ζηεκ Αμαιίαξ. Σηεκ άιιε  
με πανάζηαζε ζημ οπ. Ενγαζίαξ  
επηζηνέραμε θαίγμκηαξ επηζημιέξ 
Καηνμύγθαιμο. 

 17 Οθηώβνε: Σογθέκηνςζε 
θαη πανάζηαζε δηαμανηονίαξ ζημ 
ΝΑΤ. 

 24 Νμέμβνε: Με ημοξ καοηεν-
γάηεξ ζηεκ 48ςνε απενγία. 

 02 - 10 Δεθέμβνε:     
Εκενγεηηθά ζομμεηείπαμε 
ζηεκ 9ήμενε απενγία ηςκ 
καοηενγαηώκ ζηεκ πενη-
θνμύνεζε, ζογθεκηνώζεηξ, 
πμνεία ζημ ΥΕΝ, ζηηξ ζοκε-
δνηάζεηξ ηεξ ΕΕ ηεξ ΠΝΟ 
θ.ιπ. 

 14 Δεθέμβνε: Με ηεκ 
Σοκημκηζηηθή Επηηνμπή 
Αγώκα ηςκ Σοκενγαδόμε-
κςκ Σοκηαλημοπηθώκ Ονγα-
κώζεςκ ζηείιαμε επηζημιή 

ζημκ πνςζοπμονγό με ηα αηηήμαηα 
μαξ, με αίηεμα ζοκάκηεζεξ. 

 27 Οθηώβνε: Σοκέκηεολε ημο 
πνμέδνμο ηεξ ΠΕΣ-ΝΑΤ ζημκ 
”real FM news” γηα ηηξ πενηθμπέξ 
ημο κόμμο Καηνμύγθαιμο. 

 01 Νμέμβνε: Επηζημιή ζημκ 
οπ. Ενγαζίαξ γηα ηηξ πενηθμπέξ 
θαη ημ απανάδεθημ γνάμμα ημο. 

 19 – 20 Νμέμβνε: Σομμεηεί-
παμε ζηεκ 4ε πακειιαδηθή ζοκ-
δηάζθερε ημο ΠΑΜΕ με ηνείξ 
ακηηπνμζώπμοξ. Ήηακ μία ζοκ-
δηάζθερε άρμγα μνγακςμέκε πμο 
με ηεκ πιεζώνα ακηηπνμζώπςκ 
αιιά θαη λέκςκ ακηηπνμζςπεηώκ, 
έδεηλε ημ θύνμξ ημο ΠΑΜΕ θαη 
εθηόξ ζοκόνςκ. Εθιέπηεθακ θαη 
μη καοηενγάηεξ Σ. Τζημπόγιμο 
από ηεκ ΠΕΜΕΝ ζηεκ Εθηειεζηη-
θή Γναμμαηεία θαη μ Γ. Ακηςκό-
πμοιμξ από ηεκ ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
ζηεκ Πακειιαδηθή Σοκημκηζηηθή  
Επηηνμπή. 

 17 Οθηώβνε: Με μμμζπμκδίεξ 
θαη ζοκδηθάηα ζογθέκηνςζε ζημ  
ζύκηαγμα θαη πανάδμζε ζηε βμο-
ιή, ζηα θόμμαηα εθηόξ ηεξ Φ.Α., 
ημ ζπέδημ κόμμο γηα ηηξ Σ.Σ.Ε. πμο 
επελενγάζζεθακ ηα ζοκδηθάηα. 

 25 Νμέμβνε: Απμζημιή ζημκ 
ΥΕΝ Κμονμομπιή ηεξ πνόηαζεξ 
μαξ γηα ημ Δ.Σ. ημο Ο.Ν. 

 15 Νμέμβνε: Με θάιεζμα ηεξ 
ΕΕΔΥΕ ζηεκ πμνεία ζηεκ Αμενη-
θακηθή πνεζβεία εκάκηηα ζηεκ πα-
νμοζία Ομπάμα ζηεκ Αζήκα. 

 16 Νμέμβνε: Σε πμμπή από 
ηεκ πι. Κάκηγγμξ πνμξ ημ πμιοηε-
πκείμ με ηα ηαληθά ζοκδηθάηα ηεξ 
Αζήκαξ θαη Πεηναηά, ακηηπνμζς-
πεία μαξ θαηέζεζε ζηεθάκη ζημ 
μκεμείμ ημο Πμιοηεπκείμο. 

 17 Νμέμβνε: Με ημκ πνμμδεο-
ηηθό θόζμμ ημο ιεθακμπεδίμο ζομ-
μεηείπαμε ζηεκ ακηηημπενηαιηζηηθή 
πμνεία πνμξ ηεκ Αμενηθακηθή 
πνεζβεία. 

 Όιμ ημ 3μεκμ: Γηα ημκ ζοκημ-
κηζμό ηςκ δνάζεςκ μαξ με ημ  
ζοκηαλημοπηθό θίκεμα αιιά θαη με 
ηα ηαληθά ζςμαηεία ημο καοηενγα-
ηηθμύ πώνμο εθδόζεθακ θαη δηαθη-
κήζεθακ εθαημκηάδεξ ακαθμηκώ-
ζεηξ θαη αθηζμθόιιεζε. Σηάιζεθακ 
δεθάδεξ e-mail θαη πναγμαημ-   

πμηήζεθακ δεθάδεξ μνγακςηηθέξ  
ζοζθέρεηξ. πςξ θαη δειηία     
ηύπμο, θαηαγγειίεξ γηα πμιιά  
δεηήμαηα π.π. γηα ημ θηύπεμα ηςκ 
ζοκηαλημύπςκ ζηηξ 3 Οθηώβνε. 
 Τέιμξ, έπμκηαξ θαηά κμο όηη 
«ηίπμηα δεκ λεπκάμε - ηίπμηα      
δεκ πανίδμομε», δηεθδηθμύμε ζημ 
αθέναημ όηη μαξ ακήθεη.  
Εοπόμαζηε θαιή θαη αγωκηζηηθή 
πνμκηά με εηνήκε πνηκ από όια. 

Δναζηενηόηεηεξ 3μήκμο ηεξ ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Σηηξ πμιηηηθέξ πμο μαξ μαονίδμοκ ηε δωή ακηηηάζζμομε ηεκ      
εκόηεηά μαξ με μνγάκωζε θαη αγώκα. Καζήθμκ όιωκ θαη        

θαζεκόξ λεπωνηζηά ημ μνγακωηηθό δοκάμωμα ημο ζωμαηείμο 
μαξ, ε εγγναθή κέωκ μειώκ ζηεκ ΠΕΣ-ΝΑΤ.             

ΕΜΠΟΔΙΟ στη ΔΡΑΗ των        
ΝΑΤΣΕΡΓΑΣΩΝ ο εργοδοτικός          
- κυβερνητικός συνδικαλισμός 

Σ ε Γεπηέξα 17 Οθηψβξε ην πξσί, ε ΠΔ 
- ΝΑΤ πραγματοποίησε συγκέντρωση 

έμσ απφ ην ΝΑΣ κε καδηθή ζπκκεηνρή ζπληα-
μηνχρσλ λαπηεξγαηψλ θαη αληηπξνζψπσλ ησλ 
ηαμηθψλ ζσκαηείσλ, δηακαξηπξφκελνη γηαηί:   

Απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 4387/2016, απφ ην 
ΝΑΣ δελ απνδίδνληαη λέεο θχξηεο θαη επη-
θνπξηθέο ζπληάμεηο, νχηε θαλ ε πξνζσξηλή  
ζχληαμε ηνπ άξζξνπ 29, πνπ δηακνξθψλεηαη 
απφ 384 έσο 768 επξψ. Παξάιιεια, ην ππνπξ-
γείν Δξγαζίαο έρεη δψζεη γξαπηή εληνιή γηα 
θαηαγξαθή ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
ησλ Σακείσλ Πξφλνηαο ησλ λαπηεξγαηψλ, ζην 
πιαίζην θαηάξγεζεο θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζην 
λέν θνξέα (ΔΣΔΑΔΠ), κέρξη ηελ 1/1/2017. 

«Ζ δηάιπζε ηνπ ΝΑΣ απνηειεί αηηία πνιέ-
κνπ» ηφληζε ζηελ νκηιία ηνπ ν Γηώξγνο Βξα-
λάο, πξφεδξνο ηεο ΠΔ ΝΑΣ, θαη πξφζζεζε:  

«Γελ ζπκβηβαδφκαζηε κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ 
αγψλα. Έρνπκε αληνρή θαη απνθαζηζηηθφηεηα, 
γηαηί πηζηεχνπκε ζηε δχλακε ησλ λαπηεξγα-
ηψλ, ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ζηε δχλακε ηεο ηαμη-
θήο πάιεο, γηαηί απνηειεί θηλεηήξηα δχλακε γηα 
ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο, γηα 
λα αλνίμεη ν δξφκνο λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζχγ-
ρξνλεο αλάγθεο ηνπ ιανχ».  

Σν απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο ε ΠΔ-ΝΑΣ 
ζπκκεηείρε ζην κεγάιν πιιαιεηήξην Οκνζπνλ- 
δηψλ, Δξγαηηθψλ Κέληξσλ θαη σκαηείσλ ζην 
χληαγκα, φπνπ αληηπξνζσπεία θαηέζεζε ζηε 
Βνπιή θαη παξέδσζε ζε φια ηα θφκκαηα, πιελ 
ηεο λαδηζηηθήο ΥΑ, δεηψληαο λα ζπδεηεζεί, λα 
ζηεξηρζεί θαη λα γίλεη λφκνο ηνπ θξάηνπο ην 
ζρέδην λφκνπ, πνπ πξνβιέπεη: ● Σελ θαηάξ-
γεζε ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ ● Σελ επαλα-
θνξά ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο ● 
Σελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ ● Απμήζεηο ζε 
κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη θνηλσληθέο παξνρέο. 

Δ λψ νη λαπηεξγάηεο είλαη αληηκέησπνη 
κε ηελ θαηάξγεζε ησλ Δ, ην ιεπίδη 

ζην Αζθαιηζηηθφ, ηελ θνξνθαηαηγίδα θ.ιπ., ζηε 
ζπλεδξίαζε ηεο ΔΔ ηεο ΠΝΟ νη δπλάκεηο ηνπ 
εξγνδνηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ ΑΠΔΡΡΙΦΑΝ ηελ 
πξφηαζε ησλ ηαμηθψλ ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ, 
ΣΔΦΔΝΧΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, γηα ζηήξημε ηνπ 
ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηηο Δ ησλ νκνζπνλδηψλ, 
εξγαηηθψλ θέληξσλ. Οη εξγαηνπαηέξεο ηεο 
ΠΝΟ φρη κφλν έβαιαλ εκπφδηα λα κε ζπκκεηέ-
ρνπλ νη λαπηεξγάηεο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ 
νξγάλσζε ε ΠΔ-ΝΑΣ θαη ζθχιηαζαλ πνπ νη 
λαπηεξγάηεο ηνπο γχξηζαλ ηελ πιάηε θαη ζπκκε-
ηείραλ ζε απηέο.  

Τπνλνκεπηηθή ήηαλ θαη ε ζηάζε ησλ δηνη-
θήζεσλ ζπληαμηνπρηθψλ ελψζεσλ, νη νπνίεο  
ελζσκαησκέλεο ζηα γξαλάδηα ηνπ εξγνδνηηθνχ - 
θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, φρη κφλν δελ ζπκ-
κεηείραλ ζε θακηά θηλεηνπνίεζε αιιά -αθφκα 
θαη ηψξα πνπ ζαξψλνληαη φια ηα δηθαηψκαηα ησλ 
ζπληαμηνχρσλ- ππνλφκεπζαλ θάζε πξσηνβνπ-
ιία ηεο ΠΔ-ΝΑΣ γηα ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο! 



 

Πολύτιμη παρακαταθήκη η 9ήμερη ΑΠΕΡΓΙΑ των Ναυτεργατών  

Σ α λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία 
ΠΔΜΔΝ - ΣΔΦΔΝΩΝ - 

ΠΔΔΜΑΓΔΝ - ΠΔ/ΝΑΣ ραηξεηί-
δνπλ ηνπο λαπηεξγάηεο φισλ ησλ 
θιάδσλ πνπ κε ηελ θαζνιηθή - 
καρεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 
πνιπήκεξε Παλειιαδηθή Απεξγία, 
2-10 ηνπ Γεθέκβξε, έδεζαλ φια 
ηα πινία ζηα ιηκάληα ηεο ρψξαο. 

Ζ 9ήκεξε Παλειιαδηθή    
Απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε, είλαη 
παξαθαηαζήθε γηα ηνπο λαπηεξ-
γάηεο θαη ην εξγαηηθφ θίλεκα. 

Αλαδείρζεθαλ γηα άιιε κία 
θνξά νη θίινη θαη νη ερζξνί.  
Απηνί πνπ κηζνχλ ηελ νξγάλσζε 
ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ηεο εξγα-
ηηθήο ηάμεο, ηελ αλάγθε νηθν-   
δφκεζεο θνηλσληθήο ζπκκαρίαο 
ησλ θησρψλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, 
ελάληηα ζηα κνλνπψιηα θαη ην 
πνιηηηθφ – ζπλδηθαιηζηηθφ ηνπο 
πξνζσπηθφ. 

Με ηελ απνθαζηζηηθή θαη  
πξσηνθαλή  ζπκκεηνρή  ησλ       

λαπηεξγαηψλ ζηνπο ρψξνπο δνπ-
ιεηάο θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 
ΔΔ ηεο ΠΝΟ, έγηλε θαηνξζσηφ λα 
ζπλερηζηεί ν απεξγηαθφο αγψλαο. 

Σελ 9ε κέξα ζήκεξα ε πιεη-
νςεθία ηεο ΠΝΟ, κε 10 έλαληη 
4άξσλ πήξε απφθαζε γηα αλα-
ζηνιή ηεο απεξγίαο. 

Οη λαπηεξγάηεο κέζα απφ    
ηνλ πνιπήκεξν απεξγηαθφ ηνπο    
αγψλα δνθηκάζηεθαλ, απέθηεζαλ 
πείξα, αληηκεηψπηζαλ απφ- 
θαζηζηηθά ηηο δπλάκεηο ηνπ  
«θνηλσληθνχ   απηνκαηηζκνχ»,   ηε  

θαηά πξνπαγάλδα ηεο θπβέξλε-
ζεο θαη ησλ ΜΜΔ πνπ ειέγρνληαη 
απφ ην θεθάιαην, θχξηα ην      
εθνπιηζηηθφ. 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ 
δελ πξσηνηχπεζε. Αθνινχζεζαλ 
ηελ πεπαηεκέλε ησλ πξνεγνχκε-
λσλ θπβεξλήζεσλ πνπ δεκαγσ-

γνχλ αζχζηνια αιιά ηα εξγαηηθά 
– ιατθά πξνβιήκαηα δηαξθψο 
νμχλνληαη. 

Σν πνηνο είλαη κε πνηνλ       
θαη πνηα ζπκθέξνληα εμππεξεηεί 
θαζνξίδεηαη  απφ   απηφ  πνπ  ιέεη  

ν ιαφο «ή κε ην θεθάιαην ή κε 
ηνπο  εξγάηεο». 

Όζν πξνζπαζνχλ λα ζπζθν-
ηίζνπλ ηα πξνβιήκαηα καο, λα ηα 
δηαζηξεβιψζνπλ, λα ηα ππνλν-
κεχζνπλ, απηά πξνβάινπλ γηαηί  
πεγάδνπλ απφ ηελ αληηιατθή – 
βάξβαξε πνιηηηθή πνπ δνχκε. 

Σν θέξδνο απηνχ ηνπ αγψλα 
είλαη ε αλάγθε θαιχηεξεο νξγάλσ-
ζεο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ησλ 
άιισλ εξγαδνκέλσλ, κε θξηηήξην 
ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ 
καο πνπ δηαξθψο ρηππηνχληαη. 

Ζ απεξγία καο βξίζθεη αμηφκα-
ρνπο, κε απηνπεπνίζεζε γηα ην 
δίθην ηνπ αγψλα καο, ζε πνξεία 
νξγάλσζεο, αλακέηξεζεο θαη 
αλαηξνπήο. Με φιεο καο ηηο δπλά-
κεηο πξνεηνηκαδφκαζηε θαη ζχλην-
κα ζα καο βξνπλ κπξνζηά ηνπο.         

ΑΓΩΝΑ ΣΑΞΙΚΟ ΝΑ ΔΙΝΑΙ Ζ  
ΑΠΑΝΣΖΖ ΑΠΟ ΓΩ ΚΑΙ ΜΠΡΟ 

10 Γεθέκβξε 2016 
Οη Γηνηθήζεηο ησλ σκαηείσλ 

Απόκαρνη ηεο δνπιεηάο ΟΥΙ όκσο ηεο δσήο θαη ηνπ αγώλα νη ζπληαμηνύρνη 

Σ ελ ψξα πνπ, 15 Γεθέκβξε, ζηε Βνπιή 
ςεθηδφηαλ ε ηξνπνινγία γηα ηελ «13ε 

ζχληαμε - κατκνχ», ρσξίο λα ηεζεί θαλ πξνο 
ζπδήηεζε ε πξφηαζε ηνπ ΚΚΔ γηα ηελ πξαγ-
καηηθή επαλαθνξά ηεο 13εο θαη ηεο 14εο   
ζχληαμεο, ρηιηάδεο ζπληαμηνχρνη δηαδήισλαλ 
κε παλειιαδηθή ζπγθέληξσζε ζηα Πξνπχιαηα 
θαη καδηθή - καρεηηθή πνξεία, πνπ έθηαζε ζην 
Μέγαξν Μαμίκνπ, απαληψληαο ζηνλ 
θπβεξλεηηθφ εκπαηγκφ κε ηα ςίρνπια 
πνπ πέηαμε ζηνπο ρακεινζπληαμηνχ-
ρνπο θαη πξνβάιινληαο ηαπηφρξνλα ηηο 
δηεθδηθήζεηο ηνπο γηα αλάθηεζε απσ-
ιεηψλ, απμήζεηο ζε ζπληάμεηο, θαηάξ-
γεζε ησλ πιεξσκψλ ζηελ Τγεία θ.ά. 

πληεηαγκέλνη ζηα κπινθ ησλ ζσ-
καηείσλ ηεο ΔΑ κε αγσληζηηθφ παικφ 
ρηιηάδεο ζπληαμηνχρνη απφ φιε ηε  
ρψξα, παξά ηηο δπζκελείο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο θαη ηα εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα,   
αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα ησλ πλεξ- 
γαδφκελσλ πληαμηνπρηθψλ Οξγαλψζεσλ 
ΓΖΜΟΙΟΤ, ΙΚΑ, ΟΑΔΔ, ΔΛΣΑ, ΠΔ-ΝΑΣ, 
ΟΔ, ΠΟΔ/ΟΑΔΔ θαη πξφζζεζαλ αθφκε κηα 
ηζηνξηθή αγσληζηηθή ζειίδα ζηε δξάζε ηνπ 
ζπληαμηνπρηθνχ, αιιά ηνπ εξγαηηθνχ - ιατθνχ 
θηλήκαηνο ηεο ρψξαο καο. 

Με απνθαζηζηηθφηεηα, επηκνλή θαη ζάξ-
ξνο απαίηεζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα αλνίμεη 
ην "άβαην" ηεο νδνχ Ζξψδνπ Αηηηθνχ απφ ηηο 
θινχβεο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ε δηαδήισζή ηνπο 
έθηαζε ζην πξσζππνπξγηθφ γξαθείν, ρηιηάδεο 
απφκαρνπο ηεο δνπιεηάο, λα δηαδειψλνπλ 
κπξνζηά ζην Μέγαξν Μαμίκνπ, βξνληνθσ-
λάδνληαο:  

Μαο πήξαλ πίζσ δηθαηψκαηα θαη ηψξα καο 

δίλνπλ επηδφκαηα. Δίλαη δηθά καο ρξήκαηα. 

Θα δηεθδηθήζνπκε φηη καο αλαινγεί. 

Δ ίρε πξνεγεζεί, 2 Οθηψβξε, ε βάξβα-
ξε επίζεζε ησλ αζηπλνκηθψλ δπλά-

κεσλ θαη ησλ ΜΑΣ ελάληηα ζηνπο ζπληαμηνχ-
ρνπο, πνπ δηαδήισλαλ κε πνξεία πξνο ην 
Μέγαξν Μαμίκνπ γηα λα εθθξάζνπλ ηελ δηα-
καξηπξία ηνπο ζηνλ πξσζππνπξγφ, γηα φιεο 
ηηο πεξηθνπέο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζε φια ηνπο 
ηα δηθαηψκαηα. 

 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, αθνινπζψ-
ληαο ην ίδην κνλνπάηη ησλ πξνεγνχκελσλ 
θπβεξλήζεσλ, φηαλ δηαπίζησζε φηη ε θνξν-
τδία θαη ε εμαπάηεζε, ηφηε ρξεζηκνπνίεζε 
ηε γλψξηκε κέζνδν ηεο θαηαζηνιήο θαη ησλ 
ρεκηθψλ. 

Οη ζπληαμηνχρνη, απφκαρνη ηεο δνπιεηάο 
αιιά ΟΥΗ ηνπ αγψλα δελ έζθπςαλ ην θεθάιη 
θαη κε ζεκαία ηα αηηήκαηα ηνπο ζπλέρηζαλ ηνλ 
αγψλα κε ζπγθεληξψζεηο ζε φιε ηε Υψξα θαη 
ζπκκεηέρνληαο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ εξγα-
ηηθνχ θηλήκαηνο καδί κε ηα παηδηά ηνπο ελάληηα 
ζηελ θαηάξγεζε πιινγηθψλ πκβάζεσλ, ηηο 
απνιχζεηο, ηα σξάξηα ιάζηηρν θ.ά. λέα αληεξ-
γαηηθά κέηξα πνπ εηνηκάδνπλ θπβέξλεζε -     
ΔΔ - θνπαξηέην - επηρεηξεκαηηθνί φκηινη θαη 
επηδηψθνπλ λα ηα επηβάιινπλ κε ηελ βία θαη 
ηελ θαηαζηνιή, ηζαθίδνληαο θάζε δηθαίσκα 
ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπληαμηνχρσλ. 

Μ ε κεγάιε ζπκκεηνρή, καρεηηθφηεηα 
θαη πείζκα πξαγκαηνπνηήζεθε, 3 

Ννέκβξε, θαη ε παλαηηηθή παλζπληαμηνπρηθή 
ζπγθέληξσζε ζηε Πιαηεία Δζληθήο Αληίζηα-
ζεο ζηελ Αζήλα. Αθνχ νινθιεξψζεθαλ νη 
ραηξεηηζκνί αθνινχζεζε πνξεία, πνπ θαηέιεμε 
ζην χληαγκα.  

Πξνεγνχκελα ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο νη 
ζπγθεληξσκέλνη εμέθξαζαλ ηε δηακαξηπξία 
ηνπο γηα ην θφςηκν ησλ επηθνπξηθψλ  ζπληάμε-
σλ θαη δήισζαλ φηη ζα ζπλερίζνπλ ηνλ αγψλα  
κέρξη ηελ αλαηξνπή ηεο αληηζπληαμηνπρηθήο – 
αληηιατθήο πνιηηηθήο, γηα επαλαθνξά ησλ 
ζπληάμεσλ κέρξη ηα πξηλ ηελ θξίζε επίπεδα. 

ηε ζπλέρεηα έθαςαλ ζπκβνιηθά ηηο επη-
ζηνιέο κε ηηο νπνίεο ν ΤΡΗΕΑίνο ππνπξγφο, 
πξνζεισκέλνο κε εκκνλή ζην ςέκα, παξνπζί-
αδε ηε κείσζε σο έκκεζε αχμεζε, ζπγθξίλν-
ληαο ηηο λέεο ζπληάμεηο φρη κε απηέο πνπ 
έβγαηλαλ απφ ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα, αιιά 
κε απηέο πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ην  λ. 3863 / 
2010 (Λνβέξδνπ - Κνπηξνπκάλε), ν νπνίνο 
φκσο δελ εθαξκφζηεθε, αθνχ ηνλ «πξφιαβε» 
ν λφκνο  - ιαηκεηφκνο ηνπ Καηξνχγθαινπ.  

Σηο πξνεγνχκελεο κέξεο είραλ επηζηξαθεί 
καδηθά ζηνλ απνζηνιέα νη επηζηνιέο, κε ηελ 
έλδεημε «Απαξάδεθηε επηζηξέθεηαη. Αλαθξη-
βήο, απζαίξεηε, ςεπδήο», φπσο ραξαθηε-
ξηζηηθά έγξαθε ν Μηράιεο Υακπνπιίδεο,        
γ.γ.  ηεο  ΠΔ-ΝΑΣ. 


