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Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις 
και επισκέψεις στις ΑΕΝ για το 2023και επισκέψεις στις ΑΕΝ για το 2023

■ Γιορτή για τα Παιδιά των Μηχανικών  στην Χίο Κυριακή 15 Γενάρη 2023.
■ Επίσκεψη  σε ΑΕΝ/Χίου Δευτέρα 16 Γενάρη 2023.

■ Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Ένωσης την Πέμπτη 19 Γενάρη 2023.
■ Γιορτή για τα Παιδιά  των Μηχανικών  στον Πειραιά, Σάββατο  21 Γενάρη 2023.

■ Επίσκεψη στην ΑΕΝ/Μακεδονίας  Δευτέρα 23 Γενάρη 2023.
■ Επίσκεψη σε ΑΕΝ/Κρήτης Τρίτη 31 Γενάρη 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ εκφράζει τις ευχαριστίες του για την πολύτιμη προσφορά του 
συνάδελφου ναυτοδιδάσκαλου Α’ Μηχανικού Σβύρου Θεμιστοκλή  

στη λειτουργία  των σεμιναρίων «ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT (SIMULATOR)» και «OIL 
RECORD BOOK», που πραγματοποιούνται δωρεάν στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ.

Επίσης για την δωρεά 4 πινάκων ζωγραφικής από την προσωπική του δημιουργία και συλλογή και οι 
οποίοι εκτίθενται στα γραφεία του σωματείου μας.
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Συνάδελφοι,
Πραγματοποιούμε τη Β’ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ για το 

2022, με απολογισμό και προγραμματισμό δράσης, καθορίζουμε 
το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων μας για το 2023.

Οι εξελίξεις που διαμορφώνονται διαρκώς χειροτερεύουν τις 

συνθήκες που ζούμε, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με 
τις ΣΣΕ, την χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας, την προστασία 
της υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

Με την ακρίβεια, τις τιμές στην ενέργεια, στα είδη κατανάλωσης 
και τον πληθωρισμό να καλπάζουν, τη φοροληστεία και τους 
πλειστηριασμούς της εργατικής λαϊκής οικογένεια. Με τις 

επικίνδυνες εξελίξεις που διαμορφώνονται από την συνέχιση του 
ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία μεταξύ των δυνάμεων 
ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ε.Ε - Ρωσία. 

Σε αυτές τις συνθήκες, που «ακονίζονται μαχαίρια» σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη, διέξοδο για τους λαούς δίνει η πάλη για την 
απεμπλοκή τους από τους σχεδιασμούς, τις λυκοσυμμαχίες και 
τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. 

Οι λαοί έχουν τη δύναμη να ορθώσουν ανάστημα απέναντι 
στην ακρίβεια που καλπάζει, στην προσπάθεια να φορτωθεί για 
μία ακόμη φορά στις πλάτες των εργαζόμενων ο λογαριασμός 
για την απλόχερη στήριξη του κεφαλαίου, όπως το δυσβάσταχτο 
κόστος της ενεργειακής μετάβασης, τα υπέρογκα ποσά των 
στρατιωτικών εξοπλισμών στη δίνη του ιμπεριαλιστικού πολέμου 
που κλιμακώνεται, οι «αναταράξεις» στη διεθνή οικονομία. 

Απέναντι σε αυτήν την καπιταλιστική βαρβαρότητα, πληθαίνουν 
οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο. Το απεργιακό 
κύμα που απλώνεται σε όλη την Ευρώπη σε μια σειρά κλάδους 
όπως και οι άλλες πολύμορφες κινητοποιήσεις είναι η απάντηση 
στην πολύμορφη κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης, με 
τις δυσβάσταχτες συνέπειες της ακρίβειας και της έκρηξης του 
πληθωρισμού στα εισοδήματα των εργαζόμενων. 

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία,  Γερμανία, 
Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία επιλέγουν 
το δρόμο του απεργιακού αγώνα. 

Και στη χώρα μας όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις, απεργιακοί αγώνες και διεργασίες 
που δείχνουν ότι μεγαλύτερο κομμάτι εργαζόμενων, νεολαίας, 
λαϊκών στρωμάτων συνειδητοποιούν την ανάγκη σύγκρουσης με 
αυτήν την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή και τα δικαιώματά τους για 
τη στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας. 

Χαρακτηριστικές είναι οι πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις 
στις 25 Οκτώβρη και 9 Νοέμβρη.

Στις 25 Οκτώβρη με την συμμετοχή ναυτεργατών, 
λιμενεργατών και μεταλλεργατών, από το μεγαλύτερο λιμάνι 
της χώρας τον Πειραιά, στείλαμε δυναμικό μήνυμα αντίστασης 
και ανυπακοής σε εργοδοσία και κυβέρνηση, απαιτώντας κάτω τα 
χέρια από τις ΣΣΕ και τα δικαιώματα, ουσιαστικές αυξήσεις στους  
μισθούς ενάντια στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας.

Με αγωνιστική αισιοδοξία για την υπεράσπιση 
και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας

Στις 30 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Β΄ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ για το 2022.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διοικητικό πλαίσιο αιτημάτων για το 2023 και το πρόγραμμα 

δράσης. Σημαντική ήταν η παρουσία σπουδαστών από την ΑΕΝ Ασπροπύργου  και συνέβαλαν με τις 
τοποθετήσεις τους.

Την εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης με τον απολογισμό και τον προγραμματισμό παρουσίασε ο 
Πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Θανάσης Ευαγγελάκης. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ 2022
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Η μαζική συμμετοχή των ναυτεργατών όλων των ειδικοτήτων 
τόσο στην προετοιμασία αλλά και κατά την διάρκεια της 
απεργίας στις 25 Οκτώβρη, παρότι η Παμπειραϊκή απεργία 
προκηρύχτηκε από 5 ναυτεργατικά σωματεία (ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ, 
ΠΕΑΘΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ) και υπονομεύτηκε από 
την πλειοψηφία της ΠΝΟ, σηματοδότησε την εξέλιξη στην 
αναθεώρηση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.

Συγκεκριμένα στο προσχέδιο της αναθεώρησης ανέφερε στο 
άρθρο 162, ότι: «Η Σύμβαση ναυτολόγησης, οι όροι εργασίας 
και τα δικαιώματα του ναυτικού, ρυθμίζονται από τη Διεθνή 
Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (ΔΣΝΕ) MLC 2006»!!!

Σε περίπτωση ψήφισης αυτού του άρθρου και σε μη ανανέωσης 
των ΣΣΕ, θα έβαζε σε εφαρμογή τις διεθνείς συμβάσεις ITF, IBF, κά, 
που καθορίζουν τα ελάχιστα, με μισθούς πείνας, με υποχρεωτική 
48ωρη εργασία την εβδομάδα, περικοπές σε επιδόματα, άδειες, 
ασφαλιστικές εισφορές. 

Ο απεργιακός αγώνας των ναυτεργατών οδήγησε την 
κυβέρνηση και το Υπουργείο Εμπορικής  Ναυτιλίας σε υποχώρηση  
από το αρχικό σχέδιο για την αναθεώρηση του ΚΙΝΔ. Έφερε την 
τροποποίηση στην οποία αναγράφει «Η Σύμβαση ναυτολόγησης, 
οι όροι εργασίας και τα δικαιώματα του ναυτικού, ρυθμίζονται 
από τις Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας, που έχουν 
εφαρμογή». 

Αντίστοιχα η απεργία στις 9 Νοέμβρη και η  μαχητική – μαζική 
συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις πανελλαδικά, 
έστειλε μήνυμα ξεσηκωμού και απάντηση σε όσους κάνουν τη ζωή 
του λαού «κόλαση» με την ακρίβεια και το δυσβάσταχτο κόστος 
ζωής, τους καθηλωμένους μισθούς, τη διάλυση των Συλλογικών 
Συμβάσεων και των εργασιακών σχέσεων, τη δραματική 
υποβάθμιση της Υγείας και της Παιδείας. 

Η συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων γίνεται με 
το Συλλαλητήριο το Σάββατο 17 Δεκέμβρη, στις 12:30 στο 
Σύνταγμα.

Απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, να μην υπάρχει ανοχή. Ούτε 
αναμονή για αυτούς που μας υπόσχονται ξανά προεκλογικά λύσεις 
στα προβλήματά μας. Κάθε κυβέρνηση παίρνει την αντιλαϊκή 
σκυτάλη από την προηγούμενη και τη δυναμώνει. Σωτηρία για το 
λαό μπορεί να υπάρξει μόνο από τον ίδιο τον λαό.

Η πείρα που έχουμε αποκτήσει δεν αφήνει χώρο για νέες 
αυταπάτες.

Θα είναι επιζήμια κάθε αναμονή που θα παρακολουθεί 
παθητικά τις εξελίξεις μέσα στο λάκκο των υποσχέσεων, των 
ψεύτικων ελπίδων της κυβερνητικής εναλλαγής. 

Πίσω από το κάθε εργατικό πρόβλημα και αδιέξοδο, πίσω από 
την φτώχεια, την ακρίβεια, την καταστολή, τους πλειστηριασμούς, 
τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, η αιτία παραμένει ίδια και απαράλλαχτη. 
Είναι η ακόρεστη δίψα για τα κέρδη των επιχειρηματικών 
ομίλων! Για την ενίσχυση των κερδών τους νομοθετούν όλες 
οι κυβερνήσεις, για τον ίδιο λόγο δυναμώνουν την ένταση της 
εκμετάλλευσης των εργαζομένων και της καταστολής.

Η εργατική – λαϊκή οικογένεια και το 2023 θα συνεχίσει να 
βρίσκεται στη κλίνη του Προκρούστη, με βάση τον κρατικό 
προϋπολογισμό όπου στην εισηγητική έκθεση του αναφέρεται ότι:

● Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται κατά 2 δισ. Ευρώ.
● Παγώνουν οι δαπάνες για την Υγεία, παρά τα τεράστια 

προβλήματα που καταγράφονται στην ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα και στα υπό κατάρρευση νοσοκομεία, όπως και στα 

κονδύλια για την Παιδεία. 
● Οι δαπάνες για  συντάξεις,  παρότι εμφανίζονται αυξημένες, 

είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και τις απώλειες που είχαν οι 
συνταξιούχοι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η αύξηση αυτή 
αποτελεί μια ελάχιστη αναπλήρωση, με δεδομένη την έκρηξη του 
πληθωρισμού.
● Μειώνονται οι δαπάνες για τα οικογενειακά επιδόματα, 

τα επιδόματα ΑμεΑ,  τα στεγαστικά, το επίδομα ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος.

● Οι περιβόητες εξαγγελίες για τη  δήθεν «ανακούφιση» του 
λαού είναι  περίπου 4 - 5 δισ., τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν 
τις βασικές ανάγκες. 

● Συνολικά  15,3 δισ. πάνε στα ταμεία των επιχειρηματικών 
ομίλων για την «πράσινη - ψηφιακή μετάβαση». Τα 8,3 δισ. από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα υπόλοιπα από το 
Ταμείο Ανάκαμψης.

Συνάδελφοι, 
Από την προηγούμενη Γ.Σ της ΠΕΜΕΝ τον Μάρτη του 2022, 

αναπτύξαμε πολύμορφη αγωνιστική δράση για το σύνολο των 
οξυμμένων προβλημάτων των Μηχανικών, των ναυτεργατών, 
προβάλλοντας το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων μας, 
δυναμώσαμε την ταξική αλληλεγγύη σε αγώνες των εργαζομένων, 
όπως της ΛΑΡΚΟ, COSCO, ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ, κά.

Σε απεργίες, συλλαλητήρια, παρεμβάσεις, αναδείξαμε τα 
προβλήματα σε ΣΣΕ με τους εφοπλιστές να μην τις εφαρμόζουν, 
τη διαρκή χειροτέρευση της κατάστασης των  ναυτεργατών, από 
τις μειώσεις σε μισθούς - οργανικές συνθέσεις, την εντατικοποίηση 
της εργασίας, την ανεργία, την κοινωνική ασφάλιση, την 
εξάπλωση ασθενειών και ατυχημάτων που δεν καταγράφονται, 
την φορολογία, τις συνθήκες στην ναυτική εκπαίδευση και τις 
δυσκολίες στην απόκτηση διπλωμάτων – πιστοποιητικών.

Στη συνεδρίαση της Ε.Ε την Παρασκευή 25 Νοέμβρη, 
επισημάναμε ότι παρότι βρισκόμαστε στα τέλη Νοέμβρη, 
καμία συνάντηση μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί με τις 
εφοπλιστικές ενώσεις, για την ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ, 
ενώ όπως ενημέρωσε ο Γ.Γ της ΠΝΟ, προβλέπεται μια πρώτη 
συνάντηση με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού 
Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) πριν τα Χριστούγεννα!!!

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
πρότειναν  να πραγματοποιήσουμε 48ωρη Προειδοποιητική 
Πανελλαδική Απεργία στις 7 και 8 Δεκέμβρη, ενάντια στην 
αδιαλλαξία και προκλητική στάση των εφοπλιστών για τις ΣΣΕ. 

Επίσης πρότειναν κατά τη διάρκεια της απεργίας να 
πραγματοποιηθούν παραστάσεις διαμαρτυρίας στα γραφεία της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε), που αρνείται οποιαδήποτε 
συνάντηση από το 2010 για τις ΣΣΕ και στο υπουργείο Ναυτιλίας 
προβάλλοντας τα οξυμμένα προβλήματα αλλά και την άρνηση του 
υπουργείου Εργασίας να διανείμει στις ναυτεργατικές οικογένειες 
το αδιάθετο ποσό των 9 εκατ. ευρώ του Ειδικού Λογαριασμού 
Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ).

 Η πρόταση των σωματείων μας, ψηφίστηκε με 4 υπέρ και 
10 κατά, με την πλειοψηφία της ΠΝΟ, να επαναλαμβάνει στις 
κατευθύνσεις των εφοπλιστών, την τακτική της κωλυσιεργίας, 
του συμβιβασμού, υπονομεύοντας τις αγωνιστικές διαθέσεις των 
ναυτεργατών.

Μεταξύ των παρεμβάσεων το προηγούμενο διάστημα 
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συμμετείχαμε και αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ενάντια στην 
απογοήτευση η μαζική κινητοποίηση των ναυτεργατών όλων 
των ειδικοτήτων στον καταπέλτη του Ε/Γ-Ο/Γ  πλοίου «ΚΥΔΩΝ 
ΠΑΛΛΑΣ». Με τον ανυποχώρητο αγώνα τους, εξασφάλισαν το 
σύνολο των αιτημάτων, αναγκάζοντας την εταιρεία να δεσμευτεί 
και να καταβάλλει τα προβλεπόμενα της ΣΣΕ, για τα 8 εξπρές 
δρομολόγια του Ιουλίου, τα 8 εξπρές του Αυγούστου και  τις 
δεδουλευμένες υπερωρίες. 

Πραγματοποιήσαμε διαδοχικές παρεμβάσεις από την πρώτη 
στιγμή της ομηρείας από το Ιράν των 2 υπό ελληνική σημαία 
δεξαμενοπλοίων, «DELTA POSEIDON» της ναυτιλιακής εταιρείας 
DELTA TANKERS και «PRUDENT WARRIOR»  της ναυτιλιακής 
εταιρείας POLEMBROS SHIPPING LTD, που πριν λίγες μέρες 
αποδεσμεύτηκαν.

Αυτό το γεγονός συνδέθηκε με την κατάσχεση στην θαλάσσια 
περιοχή της Καρύστου, μεγάλου φορτίου ιρανικού πετρελαίου, 
που μεταφερόταν με ρωσικό πλοίο και το οποίο δεσμεύτηκε, με 
εντολή των ΗΠΑ, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε 
Ρωσία, Ιράν.

Το γεγονός αυτό ήταν απόρροια της εμπλοκής της Ελλάδας 
στους  ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς,  επιβεβαιώνοντας για μία 
ακόμα φορά τις επισημάνσεις μας ότι η εμπόλεμη κατάσταση στην 
Ουκρανία πυροδοτεί επικίνδυνες εξελίξεις για όλους τους λαούς, 
όπως και για τους ναυτεργάτες που λόγω της ιδιαιτερότητας του 
επαγγέλματος, έχουν πληρώσει πολύ ακριβά, ακόμα και με τη ζωή 
τους τα ταξίδια σε εμπόλεμες ζώνες.

Η ΠΕΜΕΝ ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΜΕ, με απόφαση 
της συμμετείχε στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, που  
πραγματοποιήθηκε  στις 18 – 19 Ιούνη με κεντρικό σύνθημα 
«Στην οργάνωση η δύναμη στον αγώνα η ελπίδα, όπλο μας η 
αλληλεγγύη».

Στην Πανελλαδική Σύσκεψη συμμετείχαν 2.000 συνδικαλιστές, 
εκπροσωπώντας 506 συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Τον λόγο πήραν πάνω από 
100 εργαζόμενοι, μεταφέροντας πλούσια πείρα από τη δράση για 
την οργάνωση της πάλης στους χώρους δουλειάς. Οι αποφάσεις 
της Πανελλαδικής Σύσκεψης αποτελούν οδηγό δράσης για κάθε 
εργαζόμενο, συνδικάτο, για την ενίσχυση της  οργανωμένης 
συλλογικής δράσης, κόντρα στη μοιρολατρία και την υποταγή.

Με Εργατικά Κέντρα, σωματεία, φορείς, πραγματοποιήσαμε 
στις 4 Ιούλη, παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Ναυτιλίας 
για τις διαδοχικές αυξήσεις – φωτιά των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, 
για μέτρα προστασίας στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με βάση τις 
ανάγκες των επιβατών, των ναυτεργατών.

Στην ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση συνεχίζεται η 
υποβάθμιση και με την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου 
να υπάρχει οξυμμένο πρόβλημα από τις μεγάλες ελλείψεις σε 
εκπαιδευτικό προσωπικό.

Παρότι η κυβέρνηση, ο υπουργός ναυτιλίας και οι υπηρεσίες 
του, το γνωρίζουν το πρόβλημα και παρά τις δεσμεύσεις τους 
λόγω των κινητοποιήσεων των συναδέλφων στο ΚΕΣΕΝ στον 
προηγούμενο κύκλο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πλήρη κάλυψη 
των κενών θέσεων.

Η κυβέρνηση, το υπουργείο ναυτιλίας, δεν προχωράνε σε 
προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, παρά μόνο 
σε επαναλαμβανόμενες άκαρπες προκηρύξεις για πρόσληψη 
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το αποτέλεσμα είναι να πραγματοποιούνται μαθήματα και 
εργαστήρια από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για 
να καλυφθεί το ωρολογιακό πρόγραμμα, ενώ ενδέχεται και η 
παράταση της διάρκειας του χρόνου ολοκλήρωσης του κύκλου 
μαθημάτων. Επίσης από τις 5 Σεπτέμβρη λόγω έλλειψης 
εκπαιδευτικού, δεν πραγματοποιείται το ειδικό σχολείο Simulator 
«Engine Room Management».

Το Δ.Σ της ΠΕΜΕΝ σε συνεδρίαση του εξέτασε ιδιαίτερα το 
σοβαρό ζήτημα των εγγραφών νέων μελών, απευθύνοντας 
κάλεσμα σε κάθε Μηχανικό για να συμβάλει με την συμμετοχή 
του, στις συλλογικές διαδικασίες, στην οργάνωση  της πάλης, στην 
δημιουργία προϋποθέσεων για να βάλουμε εμπόδια στην επίθεση, 
που δεχόμαστε στο σύνολο των δικαιωμάτων μας. Σε αυτή την 
κατεύθυνση από τις αρχές καλοκαιριού προχωρήσαμε στην 
έκδοση 4σελιδου και με τίτλο «Γίνε μέλος της ΠΕΜΕΝ – Δώσε  
Δύναμη στη Δύναμη σου – Όλοι για Έναν και Ένας για Όλους». 
Το έχουμε διακινήσει  σε πλοία, στο ΚΕΣΕΝ, την ΑΕΝ/Ασπροπύργου, 
συνεχίζοντας και το επόμενο διάστημα σε περιοδείες σε λιμάνια 
και σε άλλες ναυτικές σχολές.

Συνάδελφοι,
Η επόμενη χρονιά είναι χρονιά αρχαιρεσιών για το σωματείο μας 

και μας βρίσκει με αυξημένα καθήκοντα και υποχρεώσεις.
Ταυτόχρονα και παράλληλα προγραμματίζουμε τροποποίηση 

του καταστατικού που θα ενισχύσει και θα διευρύνει την συμμετοχή 
στη ζωή και τη δράση του σωματείου.

Προτείνουμε σήμερα να εκλεγεί επιτροπή για την τροποποίηση 
του καταστατικού που θα εισηγηθεί στη διοίκηση την παρουσίαση 
του σχεδίου και θα κατατεθεί σε έγκριση από τους Μηχανικούς. 

Προτείνονται για μέλη της Επιτροπής για την Τροποποίηση του 
Καταστατικού της ΠΕΜΕΝ οι κάτωθι συνάδελφοι:

    1. ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
    2. ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
    3. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
    4. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
    5. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
    6. ΡΑΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι τροποποιήσεις στο καταστατικό μας να συμβάλουν στις 
συνθήκες που διαμορφώνονται να απαντούν στις αλλαγές που 
συντελούνται από την σκοπιά της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης 
και των συμφερόντων των Μηχανικών. 

Σε αυτή την διαδικασία πρέπει όλοι να συμμετέχουμε:
1.- Κανένας Μηχανικός να μην είναι έξω από την ΠΕΜΕΝ.
2.- Να συμβάλλουμε με τις σκέψεις μας για ισχυρή Ένωση 

Μηχανικών που καθορίζει την ατομική, οικογενειακή, 
επαγγελματική και κοινωνική θέση όλων των Μηχανικών.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΠΕΜΕΝ να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, να εκτιμήσει και 
να αποφασίσει για πολύμορφες αγωνιστικές και απεργιακές 
κινητοποιήσεις, για το σύνολο των οξυμμένων προβλημάτων 
μας, με βάση και το εξώδικο που έχει αποσταλεί από τις 17-10- 
2022.



 Το Διοικητικό Συμβούλιο της  
ΠΕΜΕΝ παράλληλα με την ανάπτυξη 
πολύμορφων αγώνων, στην υπεράσπι-
ση των δικαιωμάτων των Μηχανικών, 
των ναυτεργατών, των εργαζομένων 
και παρά τις οικονομικές δυσκολίες, με 
αίσθημα ευθύνης για την τεχνική βοή-
θεια και υποστήριξη των Μηχανικών, 
λειτουργούν για τα μέλη της “ENGINE 
ROOM RESOURCE MANAGEMENT 
(SIMULATOR)” και  “OIL RECORD BOOK 
(PART ONE)” με πιστοποίηση LLOYD’S 
REGISTER στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ. 

Η παρακολύθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ, δι-
καίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμεια-
κά εντάξει μέλη της ΠΕΜΕΝ και στην 
παρακολούθηση τηρείται διαδικασία 
προεγγραφής. 

Επίσης, ολοκληρώθηκε η πιστοποί-
ηση του εκπαιδευτικού τμήματος του 
Σωματείου στους LLOYD’S REGISTER 
για ΙSO 9001:2015 

ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT (SIMULATOR)
OIL RECORD BOOK (PART ONE)

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ 

Ενημερωθείτε για τις Προϋποθέσεις, 
το Πρόγραμμα και την 
Αίτηση προ-εγγραφής
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ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

● Κατάργηση του ν.2687/1953. του Ε.Κ 4577/1992, του ν. 
4150/2013, του ν.4714/2020, του ν.4808/2021 (Χατζηδάκη) 
και του συνόλου των αντεργατικών νόμων και υπουργικών 
αποφάσεων, που επιδιώκουν την κατάργηση των ΣΣΕ, τη 
μείωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων, την ένταση 
της ανασφάλιστης εργασίας, το χτύπημα των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων.

● Ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ με ουσιαστικές 
αυξήσεις και 2% πάνω από τον πληθωρισμό που είναι 
στο 12%, 7ωρο – 35ωρο – 5ήμερο,  υποχρεωτική ασφάλιση 
στο ΝΑΤ, για όλους τους ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν 
προέρχονται. 

Κατάργηση κάθε  μέτρου που απαλλάσσει τους εφοπλιστές 

να μην εφαρμόζουν  τη  Κλαδική  Σύμβαση  Εργασίας  
● Προσαρμογή των οργανικών συνθέσεων στις αυξημένες 

ανάγκες των πλοίων  και  της  προστασίας  της  ανθρώπινης  
ζωής  στη  θάλασσα.

● Κατάργηση των ατομικών Συμβάσεων Εργασίας και των 
ενώσεων προσώπων (ν.4262/2014).

● Κανένας ναυτεργάτης, εργαζόμενος να μην πληρώνεται με 
μισθό κάτω από 825 ευρώ.

● Κατοχύρωση Α’, Β’, Γ’ και Δόκιμων Μηχανικών σε όλες τις 
κατηγορίες πλοίων.

● Αυξήσεις σε συντάξεις, κοινωνικές παροχές, επαναφορά 
13ης και 14ης σύνταξης. 

● Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Δημόσιο 

και δωρεάν, καθολικό σύστημα Υγείας – Πρόνοιας, πλήρως 
χρηματοδοτούμενο από το κράτος. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης υγείας, 
παροχές και υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας. Κατάργηση κάθε 
επιχειρηματικής δράσης στην Ασφάλιση. Κάλυψη των απωλειών 
σε συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Κατώτερη κύρια σύνταξη 
στα 660 ευρώ.

● Κατάργηση της άδικης/υψηλής φορολογίας των 
ναυτεργατών. Κατάργηση του πρόσθετου φόρου που 
πληρώνουν οι συνάδελφοι στα ποντοπόρα όταν δεν καλύπτουν 
σε ηλεκτρονικές αποδείξεις το 30% του ετήσιου εισοδήματος.

● Σωματεία ανεξάρτητα, ελεύθερα από το κράτος, την 
εργοδοσία και τους μηχανισμούς τους. Κατάργηση των νόμων 
που επιβάλλουν την παρέμβαση του κράτους στην εσωτερική 
λειτουργία των σωματείων, στο δικαίωμα στην απεργία και στη 

συνδικαλιστική δράση. Κανένας συμβιβασμός με το φακέλωμα 
της συνδικαλιστικής δράσης.

● Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος και του φυσικού αερίου και κατάργηση του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια.

● Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη 
πλατιάς κατανάλωσης (π.χ. γάλα, άλευρα, έλαια, λίπη) και 
κατάργηση του ΦΠΑ σε αυτά τα είδη. 

● Πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της 
φοροληστείας. Αφορο-λόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο 
κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

● Απαγόρευση πλειστη-ριασμών για την εργατική – λαϊκή 
οικογένεια. Κατάργηση του νόμου που απελευθερώνει τις 

Αιτήματα και  Διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΕΜΕΝ 
για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του 2023
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κατασχέσεις για χρέη προς τις τράπεζες και το Δημόσιο, ακόμα 
και για 500 ευρώ. Πλήρης προστασία της κύριας κατοικίας με 
διαγραφή χρεών σε τράπεζες και εφορία.

● Τα περιουσιακά στοιχεία των ναυτεργατών, που 
δημιουργήθηκαν από τη σκληρή δουλειά τους και ανήκουν σε 
ΝΑΤ, Οίκο Ναύτη, ΕΛΟΕΝ, ΠΝΟ, Σωματεία, να αξιοποιηθούν για 
τις ανάγκες των ναυτεργατών και των οικογενειών τους.  

● Αγώνας ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στην παράδοση 
του δημόσιου πλούτου στους επιχειρηματικούς ομίλους, στις 
απολύσεις και την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. 

● Υποδομές και μέτρα προστασίας του λαού. 
Αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά έργα εδώ και τώρα. 
Χωρίς καμία χρονοτριβή να υπάρξουν άμεσος σχεδιασμός, 
γενναία χρηματοδότηση για την υλοποίηση εκτεταμένων 
αντιπλημμυρικών και αντιπυρικών έργων με ευθύνη του 
κράτους, σε όλη τη χώρα.

●Καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και 
πολέμους εκτός συνόρων. Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την 
ΕΕ. Καμία εμπλοκή στα σφαγεία τους. Να κλείσουν όλες οι ξένες 
βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ από το 
Αιγαίο και τα Βαλκάνια.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

● Υπογραφή Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αύξη-
ση μισθών που να καλύπτει τον πληθωρισμό  +2%.  

● Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με σταθερή 
εργασία, 7ωρο, 5νθήμερο, 35ωρο. Με σύστημα εναλλαγής των 
πληρωμάτων, ο χρόνος ναυτολόγησης να είναι ισοδύναμος με 
το χρόνο αδείας εκτός πλοίου, με πλήρεις αποδοχές και ασφάλι-
ση στο ΝΑΤ σε όλη την διάρκεια του χρόνου.

● Κατάργηση των συμβάσεων από ενώσεις προσώπων.
● Να χαρακτηριστεί το επάγγελμα βαρύ, ανθυγιεινό και επικίν-

δυνο, καταβολή επιδόματος 5% με βάση το μισθό.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – 
(ΝΑΤ, ΚΕΑΝ, ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

● Αποκλειστικά Δημόσια – Καθολική – Υποχρεωτική – 
Κοινωνική Ασφάλιση, Υγεία και Πρόνοια.

● Κατάργηση των  εξοντωτικών – αντεργατικών  νόμων 
3845/2010,  3863/2010, 3986/2011, 4093/2012,  4334/2015, 
4336/2015, 4387/2016, 4117/2020, που λεηλάτησαν μισθούς, 
συντάξεις, κοινωνικές παροχές, αυξάνουν τα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης κατά 2 έτη,  διαλύουν  το ΝΑΤ, ενσωμάτωσαν 
τον  Οίκο Ναύτη στον ΕΟΠΠΥ, λεηλατούν την κινητή και 
ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ. Άθλιοι νόμοι  που από κοινού 
συνδιαμόρφωσαν κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ, 
ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ με την τρόικα ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ. 

● Κατάργηση του άρθρου 21 του ν.3622/2007 που δίνει την 
δυνατότητα αλλαγής χρήσης και εκποίησης μερικώς ή ολικός 
του ΝΙΕΝ. Να γίνει Πανεπιστημιακή κλινική για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών.

● Την ενίσχυση των οικονομικών του ΝΑΤ, του ΚΕΑΝ και των 
Ταμείων Πρόνοιας και του Οίκου Ναύτη για να καλυφθούν οι 
σύγχρονες ανάγκες της ναυτεργατικής οικογένειας.

● Σύνταξη στο 80% επί του συνολικού ποσού για το οποίο 
γίνονται κρατήσεις. 

● Υπολογισμός του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου.
● Κατάργηση της νομοθετικής τροπολογίας που απαλλάσσει 

τους εφοπλιστές από την καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών.

● Καταβολή όλων των εφοπλιστικών οφειλών στο ΝΑΤ και 
πάταξη της εισφοροδιαφυγής.

ΑΝΕΡΓΙΑ

Πλήρη – σταθερή εργασία, ουσιαστική 
προστασία των ανέργων

Άμεσα μέτρα που πρέπει να παρθούν είναι:
● Να γίνει πράξη τώρα η απαίτηση της Επιτροπής Ανέργων 

Ναυτεργατών και των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που έγινε δεκτή από το ΔΣ του ΓΕΝΕ, το σύνολο 
των  πλοίων που υπόκεινται στο ν.27/1975 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 κοινωνική ασφάλιση.    

● Η πλειοψηφία του ΓΕΝΕ να αποτελείται από εκπροσώπους 
των αντιπροσωπευτικών ναυτεργατικών ενώσεων.        

●   Αποστρατικοποίηση, απομάκρυνση του ΤΕΝΕΛ από το 
ΓΕΝΕ.  

● Κατάργηση της αντεργατικής νομοθεσίας, ν.2687/53 όρος 
8 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης και του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 3577/92, που προωθούν την «μαύρη» ανασφάλιστη 
εργασία. 

● Επίδομα ανεργίας 660 ευρώ τον μήνα, που διεκδικεί το 
εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και για όσο διαρκεί η ανεργία. 

● Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
των ανέργων και των οικογενειών τους, χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις. 

● Επιδότηση ενοικίου για το διάστημα της ανεργίας, 
διάθεση τροφίμων, ρουχισμού, σχολικών ειδών, ειδών υγιεινής, 
πετρελαίου θέρμανσης από κρατικό δίκτυο για άνεργους και 
εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα.

● Να εξασφαλισθεί άμεσα δωρεάν σίτιση των ανέργων 
από την Εστία Ναυτικών, να αξιοποιηθεί η υποδομή της και να 
ενισχυθεί οικονομικά με πρόσθετους πόρους.

● Δωρεάν μετακίνηση με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας και να ισχύσουν μειωμένα 
τιμολόγια για τις παροχές των πρώην ΔΕΚΟ. Να απαγορευτεί η 
διακοπή παροχής ηλεκτρικού, νερού και σταθερού τηλεφώνου 
στους ανέργους. 

● Κανένας πλειστηριασμός σε σπίτι λαϊκής οικογένειας.
● Άμεση ναυτολόγηση όλων των Δοκίμων όπως προβλέπεται 

από το Π.Δ. 251/1999.
● Απαιτούμε οι Δόκιμοι να εγγράφονται στους καταλόγους 

ανεργίας του ΓΕΝΕ και να έχουν δικαίωμα επιδόματος ανεργίας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

Οι ναυτεργάτριες έχουν ιδιαίτερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν όσες βρεθούν στη ναυτική εκπαίδευση,  στους 
χώρους δουλειάς τους, στην προστασία της μητρότητας. 
Διεκδικούμε:

●  Άμεσα μέτρα για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, για 
τη στέγαση των σπουδαστριών στις Εστίες των ΑΕΝ.

● Μέτρα για την έγκαιρη απορρόφηση  των σπουδαστριών 
των ΑΕΝ, που πρέπει να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά 
ταξίδια.

●  Ισότιμη και έμπρακτη αναγνώριση, με τους άνδρες 
συναδέλφους τους, των σπουδών και των ικανοτήτων τους. 

●  Μέτρα προστασίας για τις γυναίκες, που είναι 
μπαρκαρισμένες για την αντιμετώπιση φαινομένων σεξουαλικής 
παρενόχλησης 

●  Διασφάλιση του δικαιώματος στη μητρότητα, με μέριμνα 
από το κράτος.

●  Εκτός από το επίδομα μητρότητας, που είναι το ελάχιστο, 
διασφάλιση της επιστροφής στην εργασία χωρίς εμπόδια και 
διακρίσεις.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

•	Αποκλειστικά – Ενιαία – Δημόσια – Ανώτατη – Δωρεάν  
Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση για όλους τους 
ναυτεργάτες.
•	Ένταξη των Σχολών στο Υπουργείο Παιδείας.
•	Αναγνώριση και ισοτιμία των διπλωμάτων με αντίστοιχα της 

στεριάς.
•	Κατάργηση όλων των νόμων για την ιδιωτικοποίηση των 

σχολών, την εναλλασσόμενη εκπαίδευση. 
•	Η πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών να γίνεται με ευ-

θύνη των εκπαιδευτικών συμβουλίων των Ναυτικών Σχολών.
•	Προσαρμογή της ύλης στις σύγχρονες ανάγκες, αλλαγή του 

κανονισμού σπουδών σε ναυτική εκπαίδευση – μετεκπαίδευση. 
•	Δωρεάν σίτιση, στέγαση σε όλες τις ΑΕΝ και  κάρτας (πάσο) 

μειωμένου εισιτηρίου. 
•	Αύξηση του επιδόματος φοίτησης στο 80% του βασικού 

μισθού του αντίστοιχου διπλώματος και ασφάλιση στο ΝΑΤ των 
μετεκπαιδευομένων στο ΚΕΣΕΝ με χρηματική κάλυψη από το 
Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ). Κατάρτιση προϋπολογι-
σμών – ισολογισμών συνολικά και ανά σχολή με βάση τις πραγ-
ματικές ανάγκες.
•	Στέγαση των συναδέλφων στην Εστία Ναυτικών με αξιοπρε-

πείς όρους.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ

● Προσαύξηση της υπερωρίας του Σαββάτου, Κυριακών και 
αργιών κατά 50%.

● Κωδικοποίηση των EXTRA εργασιών και 
επαναπροσδιορισμός της αμοιβής για την εκτέλεση τους.

● Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ενδιαίτησης. 
Απαγόρευση της διαμονής των ναυτεργατών σε διαμερίσματα 
που βρίσκονται κάτω από την ίσαλο του πλοίου.

ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

● Εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ισχύει 
για την κατηγορία των Τουριστικών Μεσογειακών πλοίων.

● Εξασφάλιση χώρων διαμονής του πληρώματος εφόσον δεν 
μπορεί να παραχωρηθούν από το πλοίο.

ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΠΛΟΙΑ

● Καταβολή επιδόματος στον Α’ Μηχανικό για τον διάπλου 
μεγάλων ποταμών, λιμνών, διωρύγων.

● Καταβολή επιδόματος στον Α’ Μηχανικό για την 
παρακολούθηση ψυκτικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων 
κλιματισμού.

● Κατοχύρωση της υπερωριακής αμοιβής για τον Αξιωματικό 
Φυλακής στα αυτοματοποιημένα πλοία (Πέλαγος- λιμάνι).

● Κατοχύρωση της υπερωριακής αμοιβής στα συμβατικά 
πλοία για τον Αξιωματικό Φυλακής στο λιμάνι.

● Κωδικοποίηση των EXTRA εργασιών και καθορισμός της 
αμοιβής για την εκτέλεσή τους.

● Να κατοχυρωθεί αμοιβή  για τους παλιννοστούντες μέχρι 
την άφιξη τους στον Πειραιά.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ

● Καθιέρωση διπλών πληρωμάτων που τα δρομολόγια τους 
δεν παρέχουν τις απαιτούμενες ελάχιστες ώρες ανάπαυσης στα 
πληρώματα.

● Εξομοίωση των τακτικών αμοιβών μεταξύ των ομοιόβαθμων.
● Να αντιμετωπισθούν με εκλογίκευση οι διαφορές αποδοχών 

μεταξύ Α’ Μηχανικού και Α/Β Μηχανικού.
● Κατοχύρωση της κατ' ελάχιστον λειτουργίας των 

ακτοπλοϊκών στους 10 μήνες κατ' έτος.
●Το αιτιολογικό απόλυσης στην περίοδο ακινησίας να είναι 

υποχρεωτικά "λόγω ετήσιας" επιθεώρησης.
● Να χορηγηθεί επίδομα πετρέλευσης και ST/BY.
● Να καθιερωθούν στην κατηγορία υδροπτέρυγων διπλές 

βάρδιες όταν η εκτέλεση των δρομολογίων υπερβαίνουν τις 
επτά ώρες.

ΠΟΡΘΜΕΙΑ

● Σαφής προσδιορισμός της έννοιας των πορθμείων:
● Συγκεκριμένα στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα πλοία που 

εκτελούν πλόες που η απόσταση μεταξύ του αρχικού λιμένα 
απόπλου και του τελικού λιμένα κατάπλου συνολικά δεν ξεπερνά 
τα 30 ν.μ. Στην αντίθετη περίπτωση όπως και στην περίπτωση 
που το εκτόπισμα ξεπερνά τους 500 κοχ να θεωρούνται Α/Κ 
πλοία.

● Στις περιπτώσεις που τα πορθμεία λειτουργούν πέρα των 
επτά (7) ωρών να τοποθετείται και δεύτερη βάρδια.

● Σαφής καθορισμός έναρξης και λήξης του υποχρεωτικού 
7ωρου.  
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Ψήφισμα 
Της Β’ Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΜΕΝ του 2022

Η Β’ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30 Νοέμβρη 2022, χαιρετίζει τους 
χιλιάδες εργαζόμενους για τη μαζική – μαχητική συμμετοχή τους στην απεργία στις 9 Νοέμβρη.

Στο Συλλαλητήριο το Σάββατο 17 Δεκέμβρη, στις 12:30 στο Σύνταγμα, συνεχίζουμε τις αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις ενάντια στην ακρίβεια, τη φτώχια, τους πλειστηριασμούς, τις επικίνδυνες εξελίξεις στον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, διεκδικούμε δουλειά και ζωή με δικαιώματα.

Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία,  Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, 
Βέλγιο, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, που επιλέγουν το δρόμο του απεργιακού αγώνα, δεν σκύβουν το 
κεφάλι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Πίσω από το κάθε πρόβλημα του Μηχανικού, των ναυτεργατών, των εργαζομένων, βρίσκεται η πολιτική της 
ανταγωνιστικότητας, που υπηρετούν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και συσσωρεύει αμύθητο πλούτο 
στα χέρια των λίγων, των επιχειρηματικών ομίλων.

Η εργατική – λαϊκή οικογένεια και το 2023 θα συνεχίσει να βρίσκεται στην κλίνη του Προκρούστη, με βάση 
τον κρατικό προϋπολογισμό, προκαλώντας πρόσθετη αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος και χειροτέρευση 
των συνθηκών σε υγεία και παιδεία από το πάγωμα των δαπανών. 

Αυτό που ζουν οι ναυτεργάτες, είναι η διαρκής επίθεση στις ΣΣΕ, χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας, 
υπονόμευση στην προστασία της υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, τη διαχρονική υποχρηματοδότηση της 
ναυτικής εκπαίδευσης.

Δεν κάνουμε βήμα πίσω στον αγώνα, για δουλειά με ΣΣΕ και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, 
οργανικές συνθέσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες, συνθήκες εργασίας, που δεν θα βάζουν σε κίνδυνο 
τη ζωή μας, ενάντια στη φοροληστεία, στην υποβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης – υγείας, της ναυτικής 
εκπαίδευσης.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ να πάρει όλα τα αναγκαία 
μέτρα, να εκτιμήσει και να αποφασίσει για πολύμορφες αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις, 
για το σύνολο των οξυμμένων προβλημάτων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

● Στα αμφίδρομα πορθμεία πλοία να αυξηθεί το προσωπικό 
μηχανής επιπλέον ακόμα με  ένα μηχανικό για την ασφάλεια των 
πλοίων. 

● Το αντίτιμο τροφής για τους ναυτεργάτες που είναι 
ναυτολογημένοι σε πλοία που δραστηριοποιούνται μεταξύ των 
ελληνικών λιμανιών να είναι ίσο για όλες τις κατηγορίες πλοίων. 

Τα κλαδικά αιτήματα των Μηχανικών αλλά και των άλλων 
κλάδων των ναυτεργατών που λύνουν τα συσσωρευμένα 
προβλήματα μας, πρέπει να ικανοποιηθούν και να 
συμπεριληφθούν στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Αγωνιζόμαστε για την Ανασύνταξη του Ναυτεργατικού 
Συνδικαλιστικού     Κινήματος, την  αλλαγή του καταστατικού 
της ΠΝΟ και των σωματείων.

●Κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων, που στηρίζεται η 

δομή του καταστατικού της ΠΝΟ
● Εφαρμογή της απλής αναλογικής για την εκλογή όλων των 

οργάνων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) και 
των πρωτοβάθμιων ναυτεργατικών σωματείων. Συλλογική δομή 
και ηγεσία στα όργανα της Ομοσπονδίας και των σωματείων.

● Κατάργηση του περιοριστικού ορίου του 1/10 των 
αντιπροσώπων που αντιστοιχούν στους ψηφίσαντες.

● Κατάργηση των συμφωνιών που υπογράφει με τους 
εφοπλιστές έναντι αμοιβής και δεν εφαρμόζεται η κλαδική ΣΣΕ 
και η κοινωνική ασφάλιση για όλους τους ναυτεργάτες.

● Κατάργηση της άμεσης είσπραξης συνδικαλιστικής 
εισφοράς της ΠΝΟ από τους ναυτεργάτες (χαράτσι). Τα 
πρωτοβάθμια σωματεία να εκχωρούν προς την ΠΝΟ 
συνδικαλιστική συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό των μελών 
τους (ψηφίσαντα και οικονομικά ενεργά μέλη).  
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ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ
Ελπιδοφόρο απεργιακό ποτάμι κατέκλυσε όλη τη χώρα

 

Μια νέα αφετηρία για κλιμάκωση του αγώνα σε κάθε χώρο 
δουλειάς, κλάδο και γειτονιά διαμορφώνει η μεγάλη επιτυχία 
της προχτεσινής πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας.

Η  εντυπωσιακή συμμετοχή στις απεργιακές 
συγκεντρώσεις πανελλαδικά, έστειλε μήνυμα ξεσηκωμού 
και ξεκάθαρη απάντηση σε όσους κάνουν τη ζωή του λαού 
«κόλαση» με την ακρίβεια και το δυσβάσταχτο κόστος ζωής, 
τους καθηλωμένους μισθούς, τη 
διάλυση των Συλλογικών Συμβάσεων 
και των εργασιακών σχέσεων, τη 
δραματική υποβάθμιση της Υγείας 
και της Παιδείας. 

Η συμπόρευση μικρών 
επαγγελματιών, βιοπαλαιστών 
αγροτοκτηνοτρόφων, φοιτητών 
και μαθητών με τους εργαζόμενους 
και τα σωματεία τους, αναδεικνύει 
τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν, 
για να δυναμώσει το κοινό τους 
μέτωπο, ο συντονισμός σε τοπικό 
αλλά και πανελλαδικό επίπεδο 
ενάντια στην πολιτική κυβερνήσεων 
- επιχειρηματικών ομίλων που τους 
τσακίζει για να προστατεύσει την 
κερδοφορία των μονοπωλίων.

Η ολοκλήρωση της απεργιακής 
κινητοποίησης έχει ήδη δώσει τη 
σκυτάλη στην επόμενη μέρα,  με 
τα σωματεία να δίνουν τον καλύτερό 
τους εαυτό για να μεταφερθούν ο 
παλμός και η μαχητικότητα των κινητοποιήσεων σε κάθε 
χώρο δουλειάς, για να οργανωθεί ακόμα πιο αποφασιστικά η 
συνέχεια και η κλιμάκωση.

Μια κλιμάκωση που θα αποτυπωθεί το επόμενο διάστημα 
τόσο στις διεκδικήσεις των σωματείων, αφού τώρα ο «πήχης» 
μπαίνει ακόμα πιο ψηλά και καταγράφεται η γενικευμένη 
απαίτηση για αυξήσεις στους μισθούς και άλλες διεκδικήσεις, 
όσο και στην ίδια την αγωνιστική κινητοποίηση των 
εργαζομένων.

Αθήνα

Χιλιάδες απεργοί από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 
αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες, φοιτητές, 
μαθητές, γυναίκες και συνταξιούχοι απαίτησαν ουσιαστικές 
αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, Συλλογικές 
Συμβάσεις που κατοχυρώνουν σταθερή δουλειά με 
δικαιώματα, ρεύμα και βασικά αγαθά φτηνά για τον λαό. 

Κάλεσαν σε οργάνωση και αγώνα για την ανατροπή της 
αντιλαϊκής πολιτικής που γεννά φτώχεια, πείνα, εκμετάλλευση 

και πολέμους. Ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να ανεχθούν 
να πληρώσει για μια ακόμα φορά ο λαός για να διατηρούνται 
και να διογκώνονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Η απεργιακή κινητοποίηση γέμισε τη λεωφόρο 
Πανεπιστημίου με κόσμο κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης 
στα Προπύλαια, ενώ η πορεία που ακολούθησε κατέκλυσε 
το Σύνταγμα. «Η ζωή μας δεν χωράει σε voucher και 

pass», «Οι ανάγκες μας δεν 
προσαρμόζονται στα μέτρα 
τους», διαμήνυσαν χιλιάδες 
διαδηλωτές στα μπλοκ των 
σωματείων και των φορέων. 
Ξεκαθάρισαν πως δεν δέχονται 
να σφίξουν κι άλλο το ζωνάρι, 
απαίτησαν αυξήσεις στους 
μισθούς, φθηνό ρεύμα και 
Ενέργεια. «Δεν θα ξεπαγιάσουμε 
όλο τον χειμώνα, καμιά αναμονή, 
όλοι στον αγώνα».

Σύσσωμη η Γραμματεία 
της ΠΣΟ 

στη συγκέντρωση

Στην απεργιακή συγκέντρωση 
παρευρέθηκε σύσσωμη η 
Γραμματεία της Παγκόσμιας 
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, 

με συνδικαλιστές από όλες τις ηπείρους και επικεφαλής τον 
Γενικό της Γραμματέα, Πάμπη Κυρίτση, εκφράζοντας την 
αλληλεγγύη και τη στήριξή της στον αγώνα των εργαζομένων 
της χώρας μας. «Solidarity with the workers of Greece», 
έγραφε το πανό που κρατούσαν οι συνδικαλιστές, ενώ στο 
μπλοκ τους «χρώμα» έδιναν οι σημαίες της ΠΣΟ και των 
συνδικάτων τους. 

«Οι εργαζόμενοι της Ελλάδας δεν είμαστε μόνοι», τόνισαν 
τα σωματεία από τα μεγάφωνα της συγκέντρωσης και 
ενημέρωσαν τους διαδηλωτές για τις απεργιακές μάχες που 
δίνουν οι εργαζόμενοι σε Βέλγιο και Γαλλία. 

Χαιρετισμοί, ομιλίες και ψηφίσματα 
σε Προπύλαια και Σύνταγμα

Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια, μίλησαν 
η Σοφία Κολιζέρα, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων 
«Βοήθεια στο Σπίτι» Ν. Αττικής, ο Σπύρος Μαρίνης, 
γενικός γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας 



12 ÅÍÙÓÇ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

 

Ελλάδας (ΔΟΕ) και ο Γιάννης Γαλανόπουλος, γιατρός 
στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο και μέλος της Εκτελεστικής 
Γραμματείας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών 
Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ).  Ακόμη από τα μεγάφωνα 
της συγκέντρωσης εργαζόμενη στην καθαριότητα στο 
Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» διάβασε στίχους με τους οποίους 
αποτυπώνει την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι από τα 
«θεριά» της εργοδοσίας και του κράτους.

Ακολούθησε πορεία προς το Σύνταγμα, όπου μίλησαν 
ο  Γιώργος Κάζας, ταμίας του Σωματείου Εργαζομένων 
στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ  στη Λάρυμνα, ο  Θανάσης 
Καλαμπαλίκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών 
Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ),  ο  Θύμιος Λυμπερόπουλος, 
πρόεδρος του Σωματείου Αυτοκινητιστών Ταξί 
(ΣΑΤΑ), η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος του Συλλόγου 
Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Επίσης, διαβάστηκε ψήφισμα αλληλεγγύης στον 
στρατευμένο νέο - φοιτητή που τιμωρήθηκε, γιατί κατήγγειλε 
τον πόλεμο και την εμπλοκή της Ελλάδας καθώς και ψήφισμα 

για την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη δευτεροβάθμια 
περίθαλψη που βαθαίνει την επιχειρηματική λειτουργία των 
νοσοκομείων.

Μαζί με τους απεργούς και οι εργαζόμενοι 
της ΛΑΡΚΟ

Ξεχωριστό σταθμό στην πορεία προς το Σύνταγμα και 
τη Βουλή αποτέλεσε το υπουργείο Οικονομικών, όπου 
βρίσκονταν ήδη συγκεντρωμένοι οι  εργαζόμενοι στη 
ΛΑΡΚΟ. «Η ΛΑΡΚΟ ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα 
τους κεφαλαιοκράτες», φώναξαν τα μπλοκ των απεργών. 
Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ ενώθηκαν με τους άλλους 
διαδηλωτές. Φτάνοντας στο Σύνταγμα, ο Γιώργος Κάζας, 
ταμίας του Σωματείου Εργαζομένων στο εργοστάσιο 
της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, απηύθυνε χαιρετισμό στην 
κινητοποίηση. «Η αλληλεγγύη μας κρατάει ζωντανούς, μας 
σηκώνει στα χτυπήματα, μας γεμίζει αποφασιστικότητα», τόνισε.

«Παρών» από τους επαγγελματίες

Τη δική τους θέση στην απεργιακή κινητοποίηση είχαν 
οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες που 
διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας κλείνοντας τα μαγαζιά 
τους, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνικών Σωματείων, διαμαρτυρόμενοι για το μεγάλο 
κόστος των τιμολογίων της Ενέργειας και τις ανατιμήσεις 
σε πρώτες ύλες. Ξεκινώντας από την προσυγκέντρωση 
τους στα Χαυτεία ενώθηκαν με τους εργαζόμενους και 
πρόβαλαν τα αιτήματά τους. Τον δικό τους παλμό έδωσαν 
στη συγκέντρωση και οι απεργοί οδηγοί ταξί του ΣΑΤΑ, που 
κατέφθασαν συγκροτημένα στην συγκέντρωση και έγιναν 
δεκτοί με χειροκροτήματα από τους διαδηλωτές.

Τη μεγάλη ανταπόκριση των αυτοκινητιστών στην απεργία 
μετέφερε στο χαιρετισμό του στην απεργιακή κινητοποίηση 
στο Σύνταγμα ο  Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος του 
Σωματείου Αυτοκινητιστών Ταξί (ΣΑΤΑ).

Τη συμμετοχή 37 σωματείων και 5 Ομοσπονδιών 
επαγγελματιών στην 
κινητοποίηση χαιρέτισε 
ο  Θανάσης Καλαμπαλίκης, 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής 
(ΟΒΣΑ),  ξεχωρίζοντας μάλιστα τα 
Σωματεία που «για πρώτη φορά 
συναντιόμαστε στον δρόμο του 
αγώνα». Κατήγγειλε την απόφαση 
της κυβέρνησης για άνοιγμα των 
καταστημάτων την Κυριακή 
27 Νοέμβρη, σημειώνοντας 
ότι πρόκειται για «ένα ακόμα 
αντιδραστικό βήμα στην επιδίωξη για 
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας», 
το οποίο «πριμοδοτεί τις μεγάλες 
εμπορικές επιχειρήσεις και οδηγεί 
τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους 
στο εμπόριο στην εξάντληση».

Το δίκιο μας είναι ο δικός μας νόμος

«Το "Βοήθεια στο Σπίτι" χαιρετίζει τη σημερινή μέρα 
που είναι μια μέρα αγώνα για όλη την εργατική τάξη», 
ανέφερε η  Σοφία Κολιζέρα,  πρόεδρος του Σωματείου 
Εργαζομένων «Βοήθεια στο Σπίτι» Ν. Αττικής. Από το 
βήμα της συγκέντρωσης, μίλησε για τον αγώνα που δίνουν 
οι εργαζόμενοι για να μπει τέλος στην εργασιακή ομηρία που 
διαρκεί 20 χρόνια, το αίτημά τους για μόνιμη και σταθερή 
εργασία, τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν να βρεθούν στην 
ανεργία. «Σήμερα, μετά από πολλούς αγώνες και ενώ έχουν 
εκδοθεί τα ΦΕΚ διορισμού μας, απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας ακυρώνει εν μέρει την προκήρυξη με αποτέλεσμα 
από τους 2.900 συνολικά εργαζόμενους οι μισοί να είναι εκτός», 
κατήγγειλε. «Επικαλούνται κριτήρια, νόμους και διατάγματα, 
όμως οι νόμοι δεν είναι ουρανοκατέβατοι. Οι κυβερνήσεις τους 
έφτιαξαν για να χτυπήσουν τα δικαιώματά μας, να χτυπήσουν το 
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δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Ας τους αλλάξουν, 
λοιπόν! Γιατί και εμείς έχουμε τον δικό μας νόμο, το δίκαιό μας, 
την ανάγκη όλων μας για δουλειά με δικαιώματα και καλύτερη 
ζωή. Και αυτό θα παλέψουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε 
μέχρι να γίνει πράξη. Μέχρι να δικαιωθούμε», κατέληξε.

Οι απεργοί δάσκαλοι διαδηλώνουν με τους 
γονείς των μαθητών τους

«Σήμερα κι εμείς, οι χιλιάδες απεργοί δάσκαλοι και δασκάλες, 
ενώνουμε τη φωνή μας με τους γονείς, τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες των μαθητών και των μαθητριών μας στον αγώνα για 
αυξήσεις στους μισθούς, για Συλλογικές Συμβάσεις, για δουλειά 
με δικαιώματα, για φθηνά τρόφιμα και προϊόντα για τον λαό, 
για φθηνή Ενέργεια και φθηνά καύσιμα», σημείωσε ο Σπύρος 
Μαρίνης, γενικός γραμματέας της ΔΟΕ.

«Τις επόμενες μέρες, οι Σύλλογοι και οι ΕΛΜΕ, οι χιλιάδες 
εκπαιδευτικοί θα συζητήσουμε συλλογικά και θα αποφασίσουμε 
για την κλιμάκωση του αγώνα μας, προετοιμάζοντας έναν θερμό, 
αγωνιστικό, απεργιακό χειμώνα στην 
κυβέρνηση και σε όλους όσοι μας 
λένε να "κάτσουμε στα αυγά μας" και 
να κάνουμε υπομονή. Ας το πάρουν 
αυτό και ως μια προειδοποίηση. Δεν 
θα επιτρέψουμε κανένα σχολείο να 
παγώσει, κανένας μαθητής μας να 
πεινάσει, να μείνει μόνος και μόνη 
στο έλεος της εξαθλίωσης που μας 
ετοιμάζουν. Δεν θα επιτρέψουν την 
παραπέρα οικονομική, εργασιακή 
και παιδαγωγική εξαθλίωση των 
εκπαιδευτικών», υπογράμμισε.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί 
δεν δέχονται να βλέπουν 
τους ασθενείς τους σαν 

«πελάτες»

«Οι νοσοκομειακοί γιατροί, εκτός όλων των άλλων, βάζουμε 
αυτές τις μέρες στην αιχμή του απεργιακού αγώνα και την 
άμεση απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου που έφερε 
στη διαβούλευση η κυβέρνηση και αφορά σαρωτικές αλλαγές 
στη δευτεροβάθμια περίθαλψη», υπογράμμισε ο  Γιάννης 
Γαλανόπουλος,  γιατρός στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο και 
μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ). 
Σημειώνεται ότι στο τέλος του συλλαλητηρίου, οι απεργοί 
υιοθέτησαν ψήφισμα της ΟΕΝΓΕ, με το οποίο ζητούν την 
απόσυρση του εκτρωματικού νομοσχεδίου.

«Έρχονται λυσσασμένοι να κουρέψουν ό,τι απέμεινε από 
δημόσια και δωρεάν Υγεία, έρχονται να λεηλατήσουν το ήδη 
λεηλατημένο λαϊκό εισόδημα με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Με λίγα 
λόγια στήνουν αδιαπέραστο τείχος στα νοσοκομεία για όποιον 
δεν έχει λεφτά στην τσέπη», κατήγγειλε.

Όσον αφορά τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, συνόψισε 
την ουσία τους ως εξής: «Τι λένε ξεδιάντροπα, κοροϊδεύοντας 

και τους γιατρούς και τον λαό; Αν θέλεις να χειρουργηθείς, για 
παράδειγμα, αυτό δεν μπορεί να γίνει το πρωί, στην πρωινή 
λειτουργία του νοσοκομείου, γιατί ο χρόνος δεν φτάνει και 
προηγούνται τα επείγοντα. Έλα το απόγευμα, πλήρωσε τους 
γιατρούς από την τσέπη σου ή πήγαινε σε κάποια ιδιωτική κλινική 
να κάνεις τη δουλειά σου, με το αζημίωτο φυσικά. Τι λένε στους 
γιατρούς; Είσαι καλός, ικανός και έξυπνος; Σου αξίζει καλύτερη 
αμοιβή. Τέρμα η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση στο 
Δημόσιο. Τρέξε να βρεις πελατεία, εκμεταλλεύσου τον πόνο και 
την ανάγκη του αρρώστου και βγες στο ιδιωτικό επάγγελμα να 
πάρεις λεφτά».

«Ε, λοιπόν, η πλειοψηφία των νοσοκομειακών γιατρών, οι 
γιατροί που κοιτούν τους ασθενείς στα μάτια και όχι στην τσέπη, 
δεν πρόκειται να γίνουμε κοράκια. Απεργούμε και διεκδικούμε 
καλύτερους όρους δουλειάς, αυξήσεις στους μισθούς μας στα 
προ των περικοπών επίπεδα και ακόμα παραπάνω δεδομένης 
της σαρωτικής ακρίβειας στα βασικά αγαθά και του καλπάζων 
πληθωρισμού. Απεργούμε και διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις 
προσωπικού στα νοσοκομεία και τις δομές Υγείας μόνιμης, 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ένταξη στα Βαρέα 
και ανθυγιεινά και χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. 
Απεργούμε και διεκδικούμε άμεσα μονιμοποίηση όλων των 
επικουρικών γιατρών χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όπως 
και να επιστρέψουν στη δουλειά οι χιλιάδες υγειονομικοί που 
βρίσκονται σε αναστολή εργασίας», ξεκαθάρισε.

Ο λαός να βγει στο προσκήνιο

Τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα που δήλωσαν απεργοί, βρέθηκαν πίσω από 
τα πανό των σωματείων και διαδήλωσαν στην Αθήνα και 
δεκάδες άλλες πόλεις, χαιρέτισε από το Σύνταγμα η  Ντίνα 
Γκογκάκη,  πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων 
Αθήνας. Χαιρέτισε ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στις αστικές 
συγκοινωνίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής 
που, απειθαρχώντας στις δικαστικές αποφάσεις, έδωσαν 
αποφασιστική απάντηση στη νέα προσπάθεια ποινικοποίησης 
των εργατικών αγώνων.
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«Τα συνδικάτα και οι εργατικοί αγώνες δεν μπαίνουν στο 
γύψο και το ηλεκτρονικό φακέλωμα του νόμου Χατζηδάκη και 
κάθε άλλου αντεργατικού νόμου. Εμείς το είχαμε υποσχεθεί, 
αυτός ο νόμος - έκτρωμα θα μείνει στα χαρτιά και έτσι έχει γίνει σε 
πάρα πολλούς κλάδους και χώρους δουλειάς. Το καταφέραμε με 
τους αγώνες μας, με την παλικαρίσια στάση δεκάδων συνδικάτων 
απέναντι σε έναν νόμο που μέχρι και τα δικαστήριά τους - που 
βγάζουν παράνομες και καταχρηστικές τις 9 στις 10 απεργίες - 
υποδεικνύουν ότι πλήττει βασικά συνδικαλιστικά δικαιώματα και 
ελευθερίες», σχολίασε, όσον αφορά την πρόσφατη απόφαση 
του τμήματος του ΣτΕ για το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ). «Θα συνεχίσουμε 
μέχρι να γίνει αυτός και κάθε άλλος αντεργατικός νόμος 
πραγματικό κουρελόχαρτο. Στον αγώνα, λοιπόν, βρίσκεται η 
διέξοδος και η προοπτική», πρόσθεσε.

Από το βήμα μετέφερε τις διεκδικήσεις που έβγαλαν στον 
δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους: Να αυξηθούν οι μισθοί, να 
υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, να καταργηθεί 
ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όλοι οι φόροι 
στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο, να υπάρξει γενναία μείωση 
και πλαφόν στις τιμές τους.

«Η σημερινή απεργία είναι ένας σταθμός κλιμάκωσης των 
εργατικών και λαϊκών αγώνων σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε 
κλάδο, σε κάθε τόπο», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Ο λαός 
μας να βγει μαζικά στο προσκήνιο. Συνεχίζουμε και από το βήμα 
της σημερινής μας απεργιακής συγκέντρωσης καλούμε όλους 
εσάς να στηρίξετε τον αγώνα μας ενάντια στο άνοιγμα των 
καταστημάτων τις Κυριακές».

Πειραιάς

Στον  Πειραιά  η απεργία «νέκρωσε» για μια ακόμα φορά 
το λιμάνι, τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, τις προβλήτες 
της COSCO και άλλους μεγάλους χώρους δουλειάς και 
οδήγησε σε μια μεγάλη συγκέντρωση και πορεία στους 
δρόμους της πόλης. «Με τους αγώνες και μόνο με αυτούς 
μπορούν να αλλάξουν τα πάντα», τόνισε  ο πρόεδρος του 
Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, 
Μάρκος Μπεκρής, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν μια σειρά 
συνδικαλιστών. Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με μεγάλη 
πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία πέρασε 
από το Πασαλιμάνι και κατέληξε στο Δημοτικό Θέατρο.

Συγκέντρωση και πορεία  στην Ελευσίνα πραγματοποίησαν 
εργατικά σωματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής. 

Σημαντική ήταν η συμμετοχή επαγγελματιών από τις Ενώσεις 
ΕΒΕ Ελευσίνας και Ασπροπύργου. Από το βήμα της κινητοποίησης, 
οι εκπρόσωποι των σωματείων κατήγγειλαν τα εργατικά 
«ατυχήματα», καθώς τον περασμένο μήνα στον Ασπρόπυργο δύο 
εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας.

Συγκέντρωση με ομιλίες και χαιρετισμούς συνδικαλιστών 
στην πλατεία Ελευθερίας στο Κορωπί οργάνωσε το Εργατικό 
Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής. Στη συνέχεια 
έγινε πορεία που κατέληξε στο υποκατάστημα της ΔΕΗ. 
Εκεί αντιπροσωπεία των διαδηλωτών έκανε παρέμβαση 
ξεκαθαρίζοντας ότι κάθε προσπάθεια να μείνουν στο σκοτάδι 
τα λαϊκά νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν 
στην απίστευτη εκτίναξη των τιμών της Ενέργειας θα βρει 
απέναντί της το οργανωμένο ταξικό κίνημα. 

ÖùôåéíÞ ÁèáíÜóéïõ Óôáìáôïðïýëïõ
Ðáéäïøõ÷ßáôñïò 

ËáæáñÜêç 55, Ô.Ê. 166 74 ÃëõöÜäá
Ôçë.: 210 8980638, 6974 373 749 

e-mail: foteini.ath.stamatopoulou@gmail.com
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Την αντίθεσή τους στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό 
και συνολικά στην πολιτική που λεηλατεί το εισόδημα 
και συρρικνώνει την κρατική χρηματοδότηση για τις 
ανάγκες του λαού, προκειμένου να εξασφαλίζει ζεστό 
χρήμα, επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για τους 
επιχειρηματικούς ομίλους, διαδήλωσαν το μεσημέρι 
του Σαββάτου στις 17 Δεκέμβρη εργατικά σωματεία, 
ενώσεις μικρών επαγγελματιών, σύλλογοι γυναικών και 
φοιτητικοί σύλλογοι.

Με συγκέντρωση στο 
Σύνταγμα κατήγγειλαν τα 
χαράτσια και τη φτώχεια 
που «μοιράζει» στον λαό ο 
προϋπολογισμός, την πολιτική 
που τον καταδικάζει στην 
επιβίωση με τα ψίχουλα των 
«pass» και των «καλαθιών».

Κάλεσαν σε συνέχεια 
και κλιμάκωση του αγώνα 
για Συλλογικές Συμβάσεις, 
αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα 
για την προστασία από την 
ακρίβεια και την ενεργειακή 
φτώχεια, προστασία της λαϊκής 
κατοικίας από το κύμα των 
πλειστηριασμών.

«Για τους εργαζόμενους δεν 
υπάρχει μία, λεφτά υπάρχουν 
μόνο για την εργοδοσία», 
φώναξαν οι διαδηλωτές που 
έφτασαν στο Σύνταγμα με τρεις 
προσυγκεντρώσεις. 

«Πανάκριβο το ρεύμα, 
πανάκριβη η ζωή, οργάνωση 
κι αγώνας η μόνη επιλογή», 
τόνισαν και ξεκαθάρισαν 
πως δεν πρόκειται να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα 
απέναντι στην πολιτική που τους καταδικάζει να 
«βγάλουν» τον χειμώνα με «κουπόνια» και «pass», που 
δεν εξασφαλίζουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες της 
λαϊκής οικογένειας.

Την κεντρική ομιλία έκανε ο Βάλσαμος Συρίγος, 
γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Βασίλης Πάντζος, πρόεδρος 
της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά 
«ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΕ», ο Γιώργος Τσουρατάκης, γραμματέας 
της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής και 
ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων ΙΚΑ.

Στη βαρβαρότητα απαντάμε με τη λαϊκή 
οργάνωση και τη διεκδίκηση

«Έσπασε η βιτρίνα του καπιταλισμού και ξεχύθηκε η 
βρώμα και η δυσοσμία της δημοκρατίας τους»,  σχολίασε 
ο  Βάλσαμος Συρίγος, γενικός γραμματέας της 
Ομοσπονδίας Οικοδόμων,  κατά την κεντρική ομιλία 
στο συλλαλητήριο, μιλώντας αρχικά για τα σκάνδαλα 

που βγαίνουν στη φόρα το 
ένα μετά το άλλο.  «Από τον 
Πάτση, υπόδειγμα της υγιούς 
επιχειρηματικότητας, ο οποίος 
έπινε αίμα, ζωτικό στοιχείο 
άλλωστε της οικονομίας τους, στις 
υποκλοπές»  και στη συνέχεια 
στην  «κιβωτό του τρόμου»  αλλά 
και στην υπόθεση της Καϊλή, 
συνόψισε τις υποθέσεις 
που έχουν κατακλύσει την 
επικαιρότητα, προκαλώντας 
αηδία για τη σαπίλα του 
συστήματος στα εργατικά - 
λαϊκά στρώματα.

«Ο λαός ανάμεσα στα 
προβλήματά του, την ακρίβεια, 
την αγωνία πώς θα βγάλει τον 
μήνα, ταΐζεται καθημερινά 
με τη σκανδαλολογία και 
αποσβολωμένος παρακολουθεί 
τα εκατομμύρια ευρώ να σφυράνε 
πάνω από το κεφάλι του. Όμως, 
κατά την κυβέρνηση δεν πρέπει να 
ανησυχεί, για όλους έχει ο θεός, θα 
φάει και η πλέμπα», υπογράμμισε 
ο ομιλητής.

«Θα πει κανείς, τι σχέση 
έχουν όλα αυτά με τον προϋπολογισμό; Αυτά είναι ο 
προϋπολογισμός ενός συστήματος όπου όλα είναι 
εμπορεύματα, όλα πουλιούνται και αγοράζονται, όλα είναι 
προσφορά και ζήτηση, από τα μακαρόνια στο σούπερ 
μάρκετ μέχρι το κορμί ενός ανηλίκου παιδιού, από την Υγεία 
μέχρι τα όπλα στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη βιτρίνα του 
Μουντιάλ», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ετσι λοιπόν ο λαός 
ληστεύεται από τον βαρύ φόρο που πληρώνει, από τα 
μακαρόνια "ΜΑΡΑΤΑ" μέχρι τα καύσιμα και τα ξύλα για να 
ζεσταθεί, και κατανέμονται τα δισ. ευρώ με βάση τις ανάγκες 
του κεφαλαίου, με βάση τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, 
το άνοιγμα νέων πεδίων κερδοφορίας. Ετσι, συνεχώς 
μειώνονται τα κονδύλια για την Υγεία, για την Παιδεία, ενώ 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
Μαζική και μαχητική αγωνιστική απάντηση - κάλεσμα 

συνέχειας από το συλλαλητήριο της Αθήνας



16 ÅÍÙÓÇ   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

 αυξάνονται για την καταστολή, για δαπάνες στο πλαίσιο 
του ΝΑΤΟ. Ολες οι υποχρεώσεις του κράτους μεταφέρονται 
σε άλλους φορείς του Δημοσίου, ανεξάρτητες αρχές και 
ΜΚΟ, όλα γίνονται ανταποδοτικά. Παντού πληρώνεις. Πας 
γιατρό; Πληρώνεις. Πας το παιδί σχολείο; Πληρώνεις. Πας 
στον αθλητισμό; Πληρώνεις. Αναπνέεις; Πληρώνεις. Πόσο 
να φτάσει αυτός ο μισθός που κουρεύτηκε τα χρόνια των 
μνημονίων 40% για να σώσουμε τα ευαγή ιδρύματα, τους 
επίσημους τοκογλύφους, αυτά τα κοράκια που ξεσπιτώνουν 
τον λαό».

Υπόθεση του κινήματος η προστασία 
της πρώτης κατοικίας

Εστιάζοντας στο ζήτημα των πλειστηριασμών, 
ξεκαθάρισε ότι η προστασία των οφειλετών και της 
πρώτης κατοικίας τους είναι αποκλειστική ευθύνη της 
κυβέρνησης και δεν μπορεί να γίνει πράξη «με παρακάλια 

και παροτρύνσεις στους τραπεζίτες, αλλά με τη νομοθετική 
παρέμβαση».  Στην κατεύθυνση αυτή, ξεκαθάρισε πως 
κανένα από τα κόμματα της διαχείρισης του σημερινού 
συστήματος δεν μπορεί να ψηφίσει την καθολική 
προστασία της πρώτης κατοικίας, αφού  «είναι ζωτικό 
στοιχείο της λειτουργίας της δημοκρατίας τους να γίνονται 
πλειστηριασμοί»  και κερδοφόρες μπίζνες πάνω στην 
ανάγκη για στέγη.

Δίπλα στην ακρίβεια και τη λεηλασία του εισοδήματος, 
υπενθύμισε τα αντεργατικά μέτρα για τον καθορισμό του 
κατώτατου μισθού από την εκάστοτε κυβέρνηση και το 
«πάγωμα» των τριετιών, καλώντας τους εργαζόμενους 
να δυναμώσουν την πάλη για Συλλογικές Συμβάσεις και 
μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες τους.  «Ο αγώνας 
που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα, για να υπογραφούν 
κλαδικές Συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις, είχε αποτέλεσμα 
στον κλάδο των Κατασκευών, σε δεκάδες εργοστάσια και 

στο λιμάνι. Αυτοί οι αγώνες πρέπει να αναπτυχθούν σε κάθε 
κλάδο, με σχέδιο παρέμβασης, ενημέρωσης και κλιμάκωσης, 
να διεκδικηθεί από Ομοσπονδίες και Σωματεία η υπογραφή 
Συμβάσεων», τόνισε.

Με παρακαταθήκη τη μεγάλη απεργία 
συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε

«Η παρακαταθήκη που άφησε η απεργία στις 9 Νοέμβρη 
είναι σημαντική, η επιτυχία της δείχνει τον δρόμο της 
κλιμάκωσης»,  υπογράμμισε. Η κλιμάκωση αυτή, 
διευκρίνισε,  «δεν θα έρθει αυτόματα, με την κήρυξη της 
πανελλαδικής απεργίας που θα επιδιώξουμε να γίνει το 
αμέσως επόμενο διάστημα»,  αλλά με τη δουλειά των 
σωματείων  «μέσα στους χώρους παραγωγής, εκεί που θα 
ξεσπάνε μικρές εστίες διεκδίκησης και αγώνα, οι οποίες 
θα οδηγήσουν εκ των πραγμάτων και εκ της ανάγκης σε 
γενικευμένο, πανελλαδικό απεργιακό αγώνα». Και κατέληξε:

«Κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύει τη χειροτέρευση 
των όρων ζωής και εργασίας για τη συντριπτική πλειοψηφία 
του εργαζόμενου λαού. Δεν θα αργήσουν να έρθουν και 
οι εκλογές, όπου ο λαός θα κληθεί να ψηφίσει διαχειριστή. 
Από αυτό το βήμα, φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε 
κάλεσμα στο ποιον θα ψηφίσετε. Ένα όμως είναι σίγουρο: 
Την επομένη των εκλογών, όποιος και να είναι κυβέρνηση, θα 
τσακίσει για την επόμενη τριετία τη ζωή μας. Απάντηση στη 
βαρβαρότητα, πριν και μετά τις εκλογές, είναι το πόσο ισχυρό 
θα είναι το εργατικό - λαϊκό κίνημα. Πόσο οργανωμένος θα 
είναι ο λαός για να παλέψει για αυξήσεις, να παλέψει να μην 
ξεσπιτωθεί, να παλέψει ενάντια στη βία και την καταστολή. 
Πώς θα φτιάξει το δικό του σενάριο απέναντι στα αντιλαϊκά 
σενάρια του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, σενάρια 
που για να σώσουν το σάπιο σύστημά τους δεν διστάζουν να 
έχουν ξανά στο σχέδιο το ξετρύπωμα των ναζιστών, με τον 
ίδιο ή άλλο μανδύα».
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Διεκδικούμε τα αυτονόητα! 
Κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτα

«Οι Έλληνες Τσιγγάνοι είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του 
ελληνικού λαού», τόνισε ο  Βασίλης Πάντζος, πρόεδρος 
της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά 
«ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΕ».  Από το βήμα της συγκέντρωσης 
χαιρέτισε τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες σωματείων, 
φοιτητικών συλλόγων και φορέων, που μετά τον θανάσιμο 
πυροβολισμό κατά του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη 
«διαδήλωσαν ενάντια στην αδικία». «Η αλληλεγγύη όλων 
αυτών που συμμερίζονται και κατανοούν τα προβλήματα των 
Ελλήνων Ρομά είναι ένα ελπιδοφόρο παράδειγμα απέναντι 
στην αδιαφορία που διαχρονικά βιώνουμε από την πολιτεία», 
ανέφερε.

Στην παρέμβασή του ανέδειξε τις άσχημες συνθήκες 
στις οποίες ζει μεγάλο μέρος των Ρομά, «χωρίς αξιοπρεπή 
στέγη, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς πόσιμο νερό», καθώς και την 
απειλή των πλειστηριασμών που αντιμετωπίζουν όσοι 
«έχτισαν την πρώτη κατοικία τους με δάνεια Ρομά που 
είχαν δοθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου». «Είναι 
θέμα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας», υπογράμμισε, 
αναφερόμενος στους πλειστηριασμούς που απειλούν 
χιλιάδες νοικοκυριά.

«Βιώνουμε μια πολυεπίπεδη ανισότητα που συνεχώς 
θέτει εμπόδια στην κοινωνική μας ένταξη: Ανισότητα στην 
Παιδεία, όπου τα ήδη υποστελεχωμένα σχολεία αδυνατούν 
να υποστηρίξουν τη μάθηση των Ρομά μαθητών και 
οδηγούμαστε στη σχολική διαρροή. Στην εργασία, όπου όσο 
απουσιάζουν οριστικές και συμπεριληπτικές προβλέψεις και 
παρεμβάσεις της πολιτείας για την ένταξη των Ελλήνων Ρομά 
στη σταθερή εργασία, θα συνεχίζουμε να ζούμε σε συνθήκες 
ακραίας επισφάλειας και οριακής επιβίωσης», σημείωσε. 
Όπως πρόσθεσε, στις ανισότητες αυτές προστίθενται 
ο ρατσισμός, ο αποκλεισμός, η ρητορική μίσους, η 
αστυνομική βία και καταστολή «που η κοινότητά μας βιώνει 
διαχρονικά σε υπερθετικό βαθμό».

«Ο πυροβολισμός του 16χρονου Κώστα δεν πρέπει ούτε 
και έγινε αποδεκτός από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας 
μας. Γιατί γνωρίζουμε όλοι καλά πως αν δεν διεκδικήσουμε 
δικαιοσύνη σήμερα, μπορεί αύριο στη θέση του να είναι 
κάποιο παιδί που το σπίτι του πλειστηριάστηκε και αυτό 
αρνήθηκε να το εγκαταλείψει. Λέμε όχι στην αστυνομική 
αυθαιρεσία. Είμαστε όλοι μαζί στον αγώνα για κοινωνική 
ένταξη των Ρομά. Όλοι μαζί στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή 
με αξίες και ιδανικά για όλο τον λαό», τόνισε.

Παλεύουμε για να δουλέψουμε και να 
ζήσουμε με αξιοπρέπεια

«Η "βαρυχειμωνιά" που αποτυπώνει ο κυβερνητικός 
προϋπολογισμός δεν είναι για όλους», ξεκαθάρισε ο Γιώργος 
Τσουρατάκης, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ).  «Υπάρχουν 
επιχειρηματικοί όμιλοι που σε συνθήκες ενεργειακής 
φτώχειας, σε συνθήκες που δεκάδες χιλιάδες συνάδελφοι 
είναι στο χείλος του λουκέτου, μετράνε εκτόξευση των 

κερδών τους. Πετρελαιάδες, ενεργειακοί όμιλοι, ξενοδόχοι, 
σούπερ μάρκετ», σημείωσε.

«Κανείς να μην έχει αυταπάτες», ήταν το κάλεσμα που 
απηύθυνε. «Στον κρατικό προϋπολογισμό εντάσσονται 
συνολικά 15,3 δισ. που τα περισσότερα πάνε καρφί στα 
ταμεία επιχειρηματικών ομίλων μέσω της "πράσινης - 
ψηφιακής μετάβασης" και του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων», εξήγησε. Όσο για το Ταμείο Ανάκαμψης, οι 
μικροί επαγγελματίες «ούτε αίτηση δεν μπορούν να κάνουν» 
για να χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του «αφού 
προαπαιτούμενο για κάθε πρόγραμμα που ανακοινώνεται 
είναι η απασχόληση τουλάχιστον 4 - 5 εργαζομένων».

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα μας χαρίσει κανείς τίποτα. 
Διεκδικούμε τα αυτονόητα. Και γι' αυτό έχουμε ανοίξει 
καβγά με την ηττημένη λογική των σφουγγοκωλάριων των 
υπουργών, που παρακαλούν "μαζί με τον βασιλικό, ποτίστε 
και τη γλάστρα"», υπογράμμισε. «Εμείς δεν πατάμε σε δυο 
βάρκες. Παλεύουμε για να βρουν λύσεις τα προβλήματα των 
βιοπαλαιστών επαγγελματιών γι' αυτό φωτίζουμε τις αιτίες 
που μας φέρνουν αυτά τα δεινά, αποδεικνύουμε κάθε μέρα 
ότι τα συμφέροντά μας δεν ταυτίζονται με τα συμφέροντα 
των επιχειρηματικών ομίλων», πρόσθεσε.

«Θέλουμε απλώς να μπορέσουμε να δουλέψουμε 
στα μαγαζιά μας για να ζήσουμε τις οικογένειές μας με 
αξιοπρέπεια. Και θα τα καταφέρουμε! Γι' αυτό ενώνουμε 
τις φωνές μας με τις χιλιάδες εργαζομένων των ταξικών 
σωματείων, τους σπουδαστές, τους συλλόγους γυναικών που 
είναι σήμερα εδώ. Γνωρίζοντας ότι ο αγώνας που δίνουμε, δεν 
είναι μόνο δικός μας αγώνας, δεν παλεύουμε μόνο για μας. Τα 
αιτήματά μας αφορούν όλο τον λαό», κατέληξε.

Εδώ και τώρα να δοθούν Δώρα και 
αναδρομικά στις συντάξεις

Τον αγωνιστικό χαιρετισμό των δεκάδων συγκεντρώσεων 
που οργάνωσαν τα συνταξιουχικά σωματεία τις 
προηγούμενες μέρες μετέφερε ο  Δήμος Κουμπούρης, 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. «Μέσα 
από αυτά τα συλλαλητήρια ακούστηκε η αγωνιστική φωνή 
των συνταξιούχων να απαιτεί τη λύση των προβλημάτων 
που μας δημιούργησαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα», 
τόνισε. Όπως ξεκαθάρισε, ο αγώνας αυτός αφορά τους 
σημερινούς απόμαχους της δουλειάς αλλά και τη νέα 
γενιά, για την οποία οι κυβερνήσεις διαμορφώνουν ένα 
εργασιακό τοπίο χωρίς στοιχειώδη δικαιώματα.

«Δεν ανεχόμαστε τα ψέματα και τις μισές αλήθειες», 
διαμήνυσε όσον αφορά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για 
τις υποτιθέμενες «αυξήσεις» στις συντάξεις και απαίτησε 
εδώ και τώρα να δοθούν τα Δώρα, τα αναδρομικά των 
συνταξιούχων, χωρίς προαπαιτούμενα και δικαστήρια. 
«Απαιτήσαμε, διεκδικούμε και δώσαμε υπόσχεση πως θα 
συνεχίσουμε», ξεκαθάρισε. «Καμία λύση δεν πρόκειται να 
δοθεί από την εναλλαγή των κυβερνήσεων», πρόσθεσε και 
κάλεσε σε μαζικό και ενωτικό αγώνα.
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Νεκρός ναυτεργάτης 
στο Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ»

Νεκρός βρέθηκε, στις 13 Νοέμβρη, στο Ε/Γ-Ο/Γ 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ», Ν.Π. 11903, της Κοινοπραξίας Πορθμείων 
Σαλαμίνα «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ο Α’ Μηχανικός ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, σε ηλικία 47 ετών.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ,  εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείου του 
συναδέλφου.  

Απαιτούμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση των αιτιών 
του θανάτου του Α’ Μηχανικού, ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και 
την ενημέρωσή μας. 

Καταγγελία του Ενιαίου Συνδικάτου 
Ναυτεργατών Ν.Καβάλας

 
Στις 15 Νοέμβρη από καταγγελία την οποία επισυνάπτουμε 

και λάβαμε από το σωματείο «Ενιαίο Συνδικάτο Ναυτεργατών 
Ν.Καβάλας», γίνεται αναφορά για παραβίαση των ωρών 
εργασίας και ανάπαυσης στο Ε/Γ-Ο/Γ «ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΙΑ Κ».

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του 
υπουργείου ναυτιλίας με βάση τα καταγγελλόμενα του 
σωματείου. 

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ              Αριθ.Πρωτ.:10/09-11-2022
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ  Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του Ενιαίου 
Συνδικάτου Ναυτεργατών Ν.Καβάλας προς το Κ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ 
για την τήρηση των Διεθνών Συμβάσεων εργασίας και 
ανάπαυσης το τρέχων δεκαπενθήμερο έχουν παρατηρηθεί 
παραβιάσεις εργασίας και ανάπαυσης στο Ε/Γ- Ο/Γ «ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΣΟΦΙΑ Κ» κατ' εξακολούθηση. 

Καλούμε τα κατά τόπους Λιμεναρχεία να επιληφθούν του 
σοβαρού αυτού θέματος.

Με Εκτίμηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Τραυματισμός ναυτεργατών 
στο πλοίο OSS «ATHENA»

Σε Δελτίο τύπου στις 21-11-2022, αναδείξαμε για άλλη 
μια φορά τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας και προστασίας των 
ναυτεργατών και τη διαρκή υπονόμευση της ζωής τους, 
για την ενίσχυση της κερδοφορίας των εφοπλιστών, όπως 
επιβεβαιώνεται και με τους 2 ναυτεργάτες που τραυματίστηκαν 
σε ώρα εργασίας σύμφωνα με πληροφορίες από γραμμή 

υψηλής πίεσης αέρα στο χώρο του μηχανοστασίου. 
Πρόκειται για τον Β’ Μηχανικό και τον Καθαριστή του 

καλωδιακού πλοίου OSS «ATHENA» της ναυτιλιακής εταιρείας 
ASSODIVERS LTD, το οποίο βρισκόταν την Πέμπτη 17 
Νοέμβρη στη Χάβρη της Γαλλίας.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και οι υπηρεσίες του να μας 
ενημερώσουν άμεσα και εγγράφως για το συμβάν και την 
εξέλιξη της υγείας των ναυτεργατών. 

Κινητοποίηση ενάντια σε πλειστηριασμό 
λαϊκής κατοικίας.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, στις 21 Νοέμβρη κατήγγειλαν 
την κυβέρνησης της ΝΔ, που εφαρμόζοντας τους επαίσχυντους 
νόμους, που ψήφισαν μαζί ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, επιχειρούν να 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗ  ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙ  ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗ  ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙ  ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

πετάξουν στο δρόμο χαμηλοσυνταξιούχο, ασκώντας ακραία 
βία και τραμπούκικες μεθόδους, με τη συνοδεία της αστυνομία 
και δικαστικού επιμελητή.

Κάτω τα χέρια από την εργατική κατοικία
Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη!!!

Με αυτό το σύνθημα και οργανωμένο αγώνα, το εργατικό 
λαϊκό κίνημα, θα αποτρέψει το έγκλημα που επιχειρούν τα 
κοράκια των τραπεζών και του κεφαλαίου, βάζοντας στο 
στόχαστρο το λαϊκό μόχθο. 

Εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας, 
συμμετέχοντας σήμερα στη συγκέντρωση στις 4:30μ.μ. 
στην Αβύδου 146 στου Ζωγράφου.

Δίνουμε μαζική, μαχητική απάντηση ενάντια στους 
εκβιασμούς των τραπεζών, στους πλειστηριασμούς πρώτης 
κατοικίας, στους υπέρογκους τόκους των δανείων για την 
απόκτησή της, στην εξαθλίωση που οδηγούν το εργατικό, 
λαϊκό εισόδημα.

Συμμετέχουμε μαζί με σωματεία εργαζομένων και 
επαγγελματιών,   καθώς και φορείς των γειτονιών της 
Αθήνας, σε κινητοποίηση στην εταιρία διαχείρισης 
κόκκινων δανείων doValue, στον ηλεκτρικό σταθμό της 
Καλλιθέας, την Τρίτη 22 Νοέμβρη στις 11πμ.

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο τερατούργημα 
για την υγεία

Στις 24 Νοέμβρη καταγγείλαμε το νομοσχέδιο έκτρωμα για 
τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, που φέρνει για κατάθεση και 
ψήφιση η κυβέρνηση της ΝΔ και βάζει ταφόπλακα στη δωρεάν 
υγεία με την κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης 
για τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Ο λαός έχει κατακτήσει με αγώνες και θυσίες το δικαίωμα 
του στη δωρεάν περίθαλψη και δεν θα το απεμπολήσει, ούτε 
τώρα ούτε ποτέ, για να θησαυρίζουν οι ιδιωτικοί όμιλοι και τα 
αρπαχτικά στο χώρο της υγείας. 

Μετά από τρία χρόνια πανδημίας, τα δημόσια νοσοκομεία 
και οι άλλες δομές δημόσιας υγείας, βρίσκονται σε ακόμα 
χειρότερη κατάσταση και το σύστημα Υγείας μετράει διαρκώς 
και νέες απώλειες. Τα νοσοκομεία υπολειτουργούν εξαιτίας 

της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης, με ότι 
αυτό συνεπάγεται για τη ζωή των ασθενών αλλά και των 
εργαζόμενων στις δομές τους.

Με την πρακτική της κάλυψης των κενών, που οι ίδιοι 
δημιούργησαν, με την εγκληματική υποβάθμιση της 
περίθαλψης, από   ιδιώτες γιατρούς, μερικής απασχόλησης, στις 
δημόσιες μονάδες υγείας, δημιουργούν τραγικές συνθήκες 
νοσηλείας και παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια με τη ζωή των 
ασθενών.

Δεν θα τους αφήσουμε! Να είναι σίγουροι, αυτοί που 
προωθούν  αυτή την επικίνδυνη αντιλαϊκή πολιτική και στον 
χώρο της Υγείας-Πρόνοιας, ότι δεν πρόκειται να μείνουν σε 
χλωρό κλαρί και μάλιστα τώρα που η γενικευμένη επίθεση 
στο εισόδημα της λαϊκής οικογένειας έχει συσσωρεύσει 
αγανάκτηση και οργή.  

 Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους συνταξιούχους, 
συσπειρωμένοι στα ταξικά μας σωματεία, μαζί με τους 
εργαζόμενους στην υγεία, να ορθώσουμε τείχος αντίστασης 
και σε αυτό το μέτωπο και να περάσουμε στην αντεπίθεση 
ενάντια στην άγρια αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, 
του κεφαλαίου και σαν μία γροθιά με τους υγειονομικούς να 

υπερασπιστούμε το δικαίωμα μας στην υγεία, στη ζωή. 
Απαιτούμε, αποκλειστικά και δωρεάν σύγχρονες 

υπηρεσίες υγείας για τον λαό μας. Στελέχωση των 
δημόσιων μονάδων υγείας με μαζικές προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού, με ουσιαστικές αυξήσεις στον μισθό 
τους. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης 
του δημόσιου συστήματος υγείας. Να μην κλείσει, να μη 
συγχωνευτεί κανένα νοσοκομείο, κανένα κέντρο υγείας.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Κάτω τα χέρια από την οικονομική διαχείριση 
του ΕΛΟΕΝ

Το Δ.Σ. του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών 
Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) σε συνεδρίαση του 
αποφάσισε να διανείμει  από το αποθεματικό του, το ποσό 
των 9 εκ. ευρώ, αυξάνοντας το οικογενειακό επίδομα των 
ναυτεργατών.  
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Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, στις 28 Νοέμβρη καταγγείλαμε  την προκλητική 
στάση του Υπουργείου Εργασίας να αρνηθεί την υλοποίηση 
της απόφασης του Δ.Σ του ΕΛΟΕΝ, παρεμβαίνοντας για άλλη 
μια φορά όπως και τον Φλεβάρη του 2022, που επιχείρησε 
σε σχέδιο νόμου να βάλει στο χέρι το αποθεματικό και την 
ακίνητη περιουσία του ΕΛΟΕΝ.   

Ο ΕΛΟΕΝ έχει συγκροτηθεί με βάση το Π.Δ 213/1983, το 
οποίο καθορίζει στο άρθρο 11, παρ.1 ότι: «Πλεόνασμα που 

προκύπτει από τη διαχείριση του ΕΛΟΕΝ, στο τέλος κάθε 
διαχειριστικής χρήσης παραμένει διαθέσιμο για την κάλυψη 
υποχρεώσεων της χρήσης αυτής. Τυχόν απομένον υπόλοιπο 
μετά την κάλυψη των υποχρεώσεων αυτών διατίθεται 
προς διανομή».

Επαναλαμβάνουμε ότι ο ΕΛΟΕΝ συγκεντρώνει χρήματα 
των ναυτεργατών, οι πόροι όπως και η ακίνητη περιουσία του, 
πρέπει να υπηρετούν τις ανάγκες των ναυτεργατών και των 
οικογενειών τους.

Απαιτούμε η κυβέρνηση της ΝΔ, το υπουργείο Εργασίας 
και οι υπηρεσίες του,  να σταματήσουν τις προκλητικές 
παρεμβάσεις στη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση 
του ΕΛΟΕΝ. 

Αλληλεγγύη στον απεργιακό αγώνα των 
ναυτεργατών σε Ρ/Κ – Ν/Γ 

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, στις 5 Δεκέμβρη εκφράσαμε την αλληλεγγύη 
μας στον αγώνα των ναυτεργατών του σωματείου 
Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών – 
Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), που προκήρυξε 48ωρη 
Προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία από 00:01 

την Τετάρτη 7 Δεκέμβρη μέχρι 24:00 στις 8 Δεκέμβρη.
Οι ναυτεργάτες των Ρυμουλκών – Ναυαγοσωστικών με 

την μαζική  συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση την 
Παρασκευή 2 Δεκέμβρη, αποφάσισαν και αγωνίζονται 
για ΣΣΕ με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους ενάντια 
στη προκλητική στάση των πλοιοκτητών, που απαιτούν 
την μείωση μισθών, να επιβάλλουν συνθήκες γαλέρας, 
ενώ προχώρησαν μονομερώς σε καταγγελία των ΣΣΕ σε 
Ρυμουλκά και Ναυαγοσωστικά.

Ο αγώνας των ναυτεργατών στα Ρυμουλκά – 
Ναυαγοσωστικά είναι αγώνας όλων των ναυτεργατών, 
για δουλειά με δικαιώματα, με ΣΣΕ και αυξήσεις στους 
μισθούς ενάντια στην ακρίβεια, στις τιμές που καλπάζουν 
σε ενέργεια και πληθωρισμό, την φοροληστεία, δεν 
ανέχονται τα ψίχουλα από το καλάθι του νοικοκυριού, 
δεν σκύβουν το κεφάλι στο λιγότερο κακό

Καλούμε Εργατικά Κέντρα, σωματεία, ναυτεργάτες, 
εργαζόμενους, συνταξιούχους, να συμπαρασταθούν 
και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, στο δίκαιο 
απεργιακό αγώνα του σωματείου ΠΕΠΡΝ και των 
πληρωμάτων σε Ρυμουλκά – Ναυαγοσωστικά.

Παραβίαση της ΣΣΕ στα πλοία της 
εταιρείας SEAJETS

Στις 8 Δεκέμβρη επισημάναμε ότι καθημερινά 
γινόμαστε δέκτες καταγγελιών ναυτεργατών από 
την πλειοψηφία των πλοίων σε δρομολογημένα και 
επισκευαζόμενα  της εταιρίας SEAJETS.

Παρότι ο μήνας είναι 8 Δεκέμβρη, δεν έχουν 
καταβληθεί οι δεδουλευμένες αποδοχές για τον μήνα 
Νοέμβρη.

Η εταιρία παραβιάζει το άρθρο 10 της ΣΣΕ ακτοπλοΐας 
που αναφέρει : «Η εξόφληση του μισθού και των πάσης 
φύσεως αποδοχών των ναυτικών γίνεται στο τέλος 
κάθε ημερολογιακού μηνός.»

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών 
του υπουργείου Ναυτιλίας, για την εφαρμογή της ΣΣΕ 
και η ναυτιλιακή εταιρία να καταβάλλει τις δεδουλευμένες 
αποδοχές.

Επαναλαμβάνουμε ότι καμία παραβίαση της ΣΣΕ 
και καμία άλλη συμφωνία δεν είναι αποδεκτή.
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Καταγγελία του Ενιαίου Συνδικάτου 
Ν.Καβάλας για συνθήκες ενδιαίτησης

Από καταγγελία την οποία επισυνάπτουμε και λάβαμε 
από το σωματείο «Ενιαίο Συνδικάτο Ναυτεργατών 
Ν.Καβάλας», γίνεται αναφορά για την επικίνδυνη 
κατάσταση που υπάρχει με την διαμονή πληρωμάτων σε 
πλοία, που δεν διαθέτουν χώρους ενδιαίτησης, είναι χωρίς 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης. 

Παρά τους ελέγχους που έχουν γίνει συνεχίζεται 
προκλητικά και σε βάρος της ασφάλειας της ζωής των 

ναυτεργατών αυτές οι συνθήκες.
Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του 

υπουργείου Ναυτιλίας, για την επίλυση του προβλήματος 
της ασφαλούς διαμονής των ναυτεργατών.

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ                       ΑΡ. ΠΡ ....11/09-12-2022
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ  Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων μας, στην 
πορθμειακή  γραμμή Θάσου – Κεραμωτής, όπως είχαμε 
επισημάνει σαν Σωματείο σε παλαιότερες καταγγελίες που 
είχαμε κάνει, εξακολουθεί να υφίσταται η απαράδεκτη 
κατάσταση διαμονής των πληρωμάτων στα πλοία της 
γραμμής, εντός των καραβιών χωρίς να υπάρχουν 
κατάλληλες προδιαγραφές ενδιαίτησης σε αυτά, με 
αποτέλεσμα οι Ναυτικοί να διανυκτερεύουν σε άθλιες 
συνθήκες, μη παρέχοντας τους τα προβλεπόμενα όπως 
(Ρεύμα, Νερό και Θέρμανση).

Ζητάμε από τους αρμόδιους φορείς, την επίλυση του 
ζητήματος αυτού που απασχολεί εδώ και χρόνια την 
πορθμειακή γραμμή.   

Με Εκτίμηση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ              ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αλληλεγγύη στην 24ωρη Προειδοποιητική 
απεργία της ΠΕΕΔΝΕ

Η διαχρονική πολιτική της υποχρηματοδότησης στη 

ναυτική εκπαίδευση, με τις αδιαφανείς διαδικασίες στο 
Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (χωρίς ισολογισμό 
από το 2003), έχει προκαλέσει οξυμμένα προβλήματα σε 
εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς.

Χαρακτηριστικές είναι οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό με την πλειοψηφία τους να είναι χαμηλόμισθοι 
ωρομίσθιοι και όχι μόνιμοι, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική 
διαδικασία από την έναρξη της περιόδου 2022 – 2023, 
να μην ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες.

Η ΠΕΜΕΝ επανειλημμένα έχει αναδείξει και 
πρωτοστατήσει με παρεμβάσεις, μαζί με εκπαιδευόμενους 
στις ΑΕΝ και μετεκπαιδευόμενους στο ΚΕΣΕΝ,   
διεκδικώντας την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών 
για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της ναυτικής 
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. 

Είμαστε αλληλέγγυοι στην 24ωρη Προειδοποιητική 
Απεργία στις 20 Δεκέμβρη, που προκήρυξε η 
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Δημόσιας 
Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΠΕΕΔΝΕ) και καλούμε τους 
ναυτεργάτες να συμμετέχουν στη συγκέντρωση  στις 11 
π.μ στην πύλη του υπουργείου Ναυτιλίας. 

Συνάντηση Συνδικάτων Μεταφορών με την 
ηγεσία της Διεθνούς Μεταφορών της ΠΣΟ

Την Τρίτη 6 Δεκέμβρη Συνδικάτα Μεταφορών της 
Ελλάδας συναντήθηκαν στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ 

στον Πειραιά με τον AliRiza Kucukosmanoglu, γενικό 
γραμματέα και Ricardo Maldonado, πρόεδρο της 
Διεθνούς Μεταφορών της ΠΣΟ που βρίσκονται στην 
Ελλάδα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν Συνδικάτα και 
συνδικαλιστές από ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
COSCO και τις αστικές συγκοινωνίες.

Τα Συνδικάτα της Ελλάδας ενημέρωσαν για τη δράση 
των Συνδικάτων στην Ελλάδα και ευχαρίστησαν την ΠΣΟ 
για τη διεθνή αλληλεγγύη στους αγώνες των εργαζομένων 
στην Ελλάδα. Η Διεθνής των Μεταφορών της ΠΣΟ 
σημείωσε την απήχηση των αγώνων των εργαζομένων 
της Ελλάδας στο εξωτερικό και συγκεκριμένα της 
απεργίας στις 9 Νοέμβρη ενώ ενημέρωσε για τον 
σχεδιασμό δράσης της οργάνωσης.
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 Στη συνεδρίαση του Δ.Σ του ΝΑΤ στις 29 Νοέμβρη, 
συζητήθηκε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του, 
για το 2023, που εναρμονίζεται στις κατευθύνσεις του 
αντιλαϊκού Κρατικού Προϋπολογισμού της κυβέρνησης 
της ΝΔ.

 Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην εισηγητική 
έκθεση ότι: «ελήφθη υπόψιν το με αριθμό πρωτ. 
98872/20.10.2022  έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας 
& Κοινωνικών Υποθέσεων, που αφορούσε την 
κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού 
Έτους 2023». 

Επίσης η κατάρτιση και η 
έγκριση του προϋπολογισμού 
για το 2023, όπως έγινε και για το 
2022,  εντάσσεται και πρέπει να 
είναι σε απόλυτη συμμόρφωση 
με τους δημοσιονομικούς στό-
χους και τις προβλέψεις του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
(2022 – 2025).

Στον αντιλαϊκό Κρατικό 
Προϋπολογισμό για το 2023 
με βάση την εισηγητική 
του έκθεση, θα φορτωθούν 
πρόσθετα οικονομικά βάρη για 
τη ναυτεργατική και συνολικά για τη λαϊκή οικογένεια και 
συγκεκριμένα:

• Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται κατά 2 δισ. Ευρώ.
• Παγώνουν οι δαπάνες για την Υγεία, παρά τα 

τεράστια προβλήματα που καταγράφονται στην 
ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα και στα υπό 
κατάρρευση νοσοκομεία, όπως και στα κονδύλια για την 
Παιδεία. 

• Οι δαπάνες για  συντάξεις,  παρότι εμφανίζονται 
αυξημένες, είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και τις 
απώλειες που είχαν οι συνταξιούχοι όλα τα προηγούμενα 
χρόνια. Η αύξηση αυτή αποτελεί μια ελάχιστη 
αναπλήρωση, που δεν αφορά την πλειοψηφία των 
συνταξιούχων και η όποια αύξηση θα εξανεμιστεί με την 
έκρηξη του πληθωρισμού.

• Μειώνονται οι δαπάνες για τα οικογενειακά 
επιδόματα, τα επιδόματα ΑμεΑ,  τα στεγαστικά, το 
επίδομα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

• Οι περιβόητες εξαγγελίες για τη δήθεν «ανακούφιση» 
του λαού είναι  περίπου 4 - 5 δισ., τα οποία δεν μπορούν 
να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. 

• Συνολικά  15,3 δισ. πάνε στα ταμεία των 
επιχειρηματικών ομίλων για την «πράσινη - ψηφιακή 
μετάβαση».  Τα 8,3 δισ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και τα υπόλοιπα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε περίοδο που η εργατική λαϊκή οικογένεια 
στενάζει από την ακρίβεια, τις τιμές στην ενέργεια και 
την εκτόξευση του πληθωρισμού, την ίδια ώρα  σε 
νομοσχέδιο που συζητείται στη βουλή καθορίζεται 
για το εφοπλιστικό κεφάλαιο το νέο  προκλητικό 
συνυποσχετικό εθελοντικής φορολόγησης τους, με τα 
ψίχουλα που δίνουν να μειώνονται κατά 5%!!! σε σχέση 
με το προηγούμενο. Την ίδια περίοδο που τα ναύλα 
έχουν εκτοξευτεί και σε πλοία LNG φθάνουν και 400.000 
δολάρια την ημέρα!!!

 Οι εφοπλιστές έχουν 
λεηλατήσει και το ΝΑΤ, με 
νομοθετικές ρυθμίσεις των 
μέχρι σήμερα κυβερνήσεων,  
με θαλασσοδάνεια και με 
εκατομμύρια χρέη από οφειλές 
ασφαλιστικών εισφορών, με το 
ΝΑΤ να εντάσσεται στον ΕΦΚΑ 
το 2016 με 1 δις ευρώ οργανικό 
έλλειμμα!!!

Το ΝΑΤ στις αρμοδιότητες του 
συνεχίζει να έχει την καταβολή 
των ασφαλιστικών εισφορών από 
τα ναυτολόγια, από την ένταξη 

του στον ΕΦΚΑ με βάση τον νόμο έκτρωμα 4387/2016, 
γνωστό νόμο Κατρούγκαλου (ΣΥΡΙΖΑ).

Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 
δεν γίνεται αναφορά για την τελευταία τροποποίηση 
του ν.2687/1953 και τα άρθρα 129 και 130 του 
ν.4714/2020, όπου οι εφοπλιστές καθορίζουν στα υπό 
ελληνική σημαία ποντοπόρα πλοία ένα ελάχιστο αριθμό 
ναυτεργατών με ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλιση. 

Επίσης οι εφοπλιστές μπορούν για Γ’ Πλοίαρχο, Γ’ 
Μηχανικό και το κατώτερο πλήρωμα, να εφαρμόζουν 
διεθνείς συμβάσεις εργασίας ITF, IBF, κά, αυξάνοντας 
το βαθμό εκμετάλλευσης των ναυτεργατών, μειώνοντας 
τις ασφαλιστικές εισφορές, με τραγικές επιπτώσεις στην 
κοινωνικοασφαλιστική προστασία.

Καλούμε τους ναυτεργάτες, με παρακαταθήκη 
τις πρόσφατες μαζικές – μαχητικές απεργιακές 
κινητοποιήσεις στις 25 Οκτώβρη και 9 Νοέμβρη, να 
συμμετέχουμε δυναμικά στο Συλλαλητήριο στις 17 
Δεκέμβρη στις 12:30 μ.μ στο Σύνταγμα.

Καμία αναμονή, καμία ανοχή
Λαϊκός ξεσηκωμός για τις δικές μας ανάγκες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΑΤ ΓΙΑ ΤΟ 2023
Κομμένος και ραμμένος με τον αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό 
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Οι αγώνες των εργατών δεν έχουν καμία σχέση με την 
βρωμιά της Διεθνής Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας 
(ITUC) και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 
Συνδικάτων (ETUC), όπως και αυτές οι οργανώσεις δεν 
έχουν καμία σχέση με την εργατική τάξη.

Η πρόσφατη σύλληψη του Γενικού Γραμματέα της 
ITUC και μέχρι ώρες πριν τη σύλληψή 
του επίσης Γενικού Γραμματέα της 
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδι-
κάτων (ΣΕΣ), ήρθε να ξαναφέρει στο 
προσκήνιο την πολύμορφή παρέμβαση 
των μονοπωλίων και των ιμπεριαλιστών 
για τον έλεγχο του συνδικαλιστικού 
κινήματος.

Με την διαφορά ότι ITUC-ETUC 
δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται ως 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς 
οι σκοποί τους, η λειτουργία τους, η 
δραστηριότητα τους αλλά και ακόμη 
και οι αμοιβές των ηγεσιών τους, δεν 
έχουν καμία σχέση με την ζωή και τα 
συμφέροντα της εργατικής τάξης. 

Πρόκειται για μηχανισμούς στην 
υπηρεσία των ιμπεριαλιστικών οργα-
νισμών και των μονοπωλίων με 
μακρά και βρώμικη ιστορία σήψης 
και διαφθοράς. Τέτοια που κάνει το 
QatarGate να μοιάζει πλημμέλημα. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέρες μετά την 
σύλληψη του Γενικού τους Γραμματέα, 
ITUC – ETUC είχαν πει μόνο «ΟΥΔΕΝ 
ΣΧΟΛΙΟΝ».

Αυτό μάλιστα την στιγμή που οι ηγέτες 
των ταξικών συνδικάτων σε όλο τον 
κόσμο, στελέχη της ΠΣΟ σε Κολομβία, 
Εκουαδόρ, Παλαιστίνη, Τουρκία, 
Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Σρι Λάνκα, και 
σε όλο τον κόσμο διώκονται για τους 
αγώνες τους και την δράση τους για την 
υπεράσπιση της εργατικής τάξης.

Προσπάθειες χρηματισμού και 
εξαγοράς υπήρχαν πάντα. Όπως 
υπάρχουν οι απειλές, οι εκβιασμοί, 
οι συκοφαντίες, οι επιθέσεις, οι απολύσεις εναντίον 
αγωνιστών συνδικαλιστών. Όμως εδώ υπάρχει ποιοτική 
διαφορά στο ότι αυτές οι οργανώσεις είναι οι ίδιες 
μηχανισμός εξαγοράς και διαφθοράς.

Αλήθεια, ποιο είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο; 
Διεθνές «συνδικάτο» να παίρνει μίζες κάτω από το 

τραπέζι από το Κατάρ με 6.500 νεκρούς εργάτες στα 

έργα για το Μουντιάλ ή το ότι ITUC και ETUC - ΣΕΣ 
χρηματοδοτούνται πάνω από το τραπέζι από οργανισμούς 
και ινστιτούτα για να προωθούν αντεργατικές πολιτικές 
και μέτρα, αλλά ακόμη και να δικαιολογούν πολέμους, 
επεμβάσεις με θύματα εκατομμύρια εργατών;

Οι ίδιες αυτές οργανώσεις χρηματοδοτούν/επιδοτούν/
επιχορηγούν ανοιχτά συνδικάτα και 
συνδικαλιστές για να στηρίξουν τα 
συμφέροντα των μονοπωλίων, για να 
προωθούν την «κοινωνική ειρήνη».

Στο ερώτημα «ταξική πάλη» ή 
«ταξική συνεργασία» ITUC – ETUC  
απερίφραστα απορρίπτουν το πρώτο 
και προωθούν με κάθε τρόπο το 
δεύτερο. Βασική τους αποστολή είναι 
η προώθηση της λογικής της ταξικής 
συνεργασίας, των «κοινωνικών 
διαλόγων», της ενσωμάτωσης και 
υποταγής των εργαζομένων στους 
σχεδιασμούς και τις επιδιώξεις των 
μονοπωλιακών ομίλων.

Είναι χαρακτηριστικό του ρόλου 
και της τακτικής τους η διοργάνωση 
σεμιναρίων, εκδηλώσεων, εργαστη-
ρίων όπου η συμμετοχή σε ένα 
σεμινάριο της ΣΕΣ ή του ETUI 
(European Trade Union Institute) 
Ινστιτούτου της ΣΕΣ μπορεί να έχει 
αμοιβή που να ξεπερνά τους μισθούς 
ενός εργάτη της Ελλάδας.

Αξιοποιούν ΜΚΟ και Ινστιτούτα, 
χρηματοδοτήσεις από Υπουργεία 
Εξωτερικών, για να οργανώνουν 
δραστηριότητες των ευρωπαϊκών 
συνδικάτων στην …Αφρική, στην 
Ασία, στη Λατινική Αμερική στη 
Μέση Ανατολή αλλά και στην 
Ανατολική Ευρώπη. Γενικά σε όποια 
χώρα ενδιαφέρονται η ΕΕ, οι ΗΠΑ, 
όπου παλιά έτρεχαν ιεραπόστολοι, 
σήμερα πηγαίνουν εθελοντές ΜΚΟ 
και Συνδικαλιστές των ITUC - ETUC. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η ΣΕΣ σε 
έκδοση για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της στα 40 χρόνια 
ζωής της, αναδείκνυε ως κορυφαία δράση της την 
συμβολή της στην δράση της οργάνωσης ΣΟΛΙΝΤΑΡΝΟΣ 
(Αλληλεγγύη) του διαβόητου Λεχ Βαλέσα στην Πολωνία 
για την ανατροπή της εργατικής εξουσίας στην Πολωνία.

Συνδικαλιστές, που στις χώρες τους δεν είχαν κάνει 
ποτέ ούτε μισή μέρα απεργία, έτρεχαν με βαλίτσες 

Ξεπουλημένα «Συνδικάτα» στην υπηρεσία των 
μονοπωλίων και των Κυβερνήσεων

Άρθρο του Νίκου Θεοδωράκη (Γραμματεία Διεθνών ΠΑΜΕ)  
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γεμάτες (με τι άραγε) να «εκπολιτίσουν» τα συνδικάτα των 
αναπτυσσόμενων χωρών. Το Κατάρ είναι εξαίρεση, από 
ότι φαίνεται, μόνο στο ότι οι βαλίτσες αυτή την φορά είχαν 
αντίθετη κατεύθυνση. 

Το σκάνδαλο για την ΕΕ είναι ότι αντί να εξαγοράζει η ΕΕ 
συνδικάτα, μια άλλη χώρα εξαγόρασε ένα δικό της παιδί.

Για αυτό ας θυμίσουμε μερικά στοιχεία από την «Μαύρη 
Βίβλο» των ITUC-ETUC.

Για την ITUC (Διεθνής Συνδικαλιστική 
Συνομοσπονδία)

Η ITUC, είναι μετονομασία της ICFTU, δηλαδή της 
διαβόητης, συγκροτηθείσας από τη CIA «Διεθνούς 
Συνομοσπονδίας Ελεύθερων Συνδικάτων» ως 
μηχανισμός παρέμβασης των ΗΠΑ, Αγγλίας κτλ. στα 
συνδικάτα. Κύριος λόγος της δημιουργίας της ήταν να 
αποτελέσει το αντίπαλο δέος στο αυξανόμενο κύρος και 

επιρροή της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας 
(ΠΣΟ) και των ταξικών συνδικάτων της Σοβιετικής Ένωσης, 
της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ινδίας κτλ. 

Οι ιμπεριαλιστές χρειαζόντουσαν συνδικάτα που θα 
υπηρετούσαν τον αγώνα ενάντια στον «Κομμουνιστικό 
Κίνδυνο» με κάθε μέσο. Και αυτό έγινε πράξη με ηγέτες 
τύπου των Αμερικανών «συνδικαλιστών» Τζέιμς Κάρεϊ, 
που δήλωνε: "Στον τελευταίο πόλεμο, ενωθήκαμε 
με τους κομμουνιστές για να πολεμήσουμε τους 
φασίστες. Στον επόμενο πόλεμο θα ενωθούμε με τους 
φασίστες για να νικήσουμε τους κομμουνιστές". 

Ή του διαβόητου πρόεδρου της αμερικάνικης AFL – 
CIO, William Meany που δήλωνε στους NewYork Times 
της 10ης Δεκεμβρίου 1955, "ποτέ δεν πήγα σε απεργία 
στη ζωή μου, ποτέ δεν έκανα απεργία στη ζωή μου, ποτέ 
δεν διέταξα κανέναν άλλον να κάνει απεργία στη ζωή μου, 
δεν είχα ποτέ καμία σχέση με απεργιακή περιφρούρηση. 
Δεν είχα καμία εμπειρία με αυτού του είδους την εξουσία".

Η στάση της ITUC- ICFTU ιστορικά, και με βάση 
τα αποχαρακτηρισμένα σιγά-σιγά ντοκουμέντα της 

CIA ήταν η λειτουργία τους ως «Πέμπτη φάλαγγα» 
ενάντια σε δυνάμεις που μιλούσαν υπερ οποιασδήποτε 
προοδευτικής ιδέας. Για αυτό στήριξαν τα συνδικάτα 
– μαριονέτες στην δικτατορία Πινοσέτ στην Χιλή, 
των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα, των Λευκών στο 
Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, όπως σήμερα στηρίζουν 
την Ισραηλινή, ρατσιστική οργάνωση ΧΙΣΤΑΝΤΡΟΥΤ, που 
είναι υπέρμαχος και προωθεί την ισραηλινή, δολοφονική 
κατοχή της Παλαιστίνης.

Σε μια προσπάθεια να σβήσει το βρώμικο παρελθόν 
της, η ICFTU το 2006 μετονομάστηκε σε ITUC. Όμως μέσα 
σε λίγους μήνες έπρεπε πάλι να αποδώσει φόρους τιμής 
στα αφεντικά της. Έτσι στο 1ο της συνέδριο στο Τορόντο 
βασικοί ομιλητές είναι ο Πρόεδρος του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, Ντομινίκ Στρος Καν, αλλά και 
ο Πρωθυπουργός του 1ου Μνημονίου της Ελλάδας, 
Γιώργος Παπανδρέου. 

Επιπλέον στο ίδιο συνέδριο, χωρίς να κρατά καν τα 

προσχήματα, παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ του Ισραήλ, 
απορρίπτοντας ψήφισμα που κατέθεσαν συνδικαλιστές 
από τη Νότιο Αφρική υπέρ της Παλαιστίνης. Για όσους 
έτρεξαν να πουν ότι αυτά ήταν λάθη μιας παλιάς ηγεσίας, 
στο Συνέδριο της ITUC το Νοέμβρη του 2022, εν μέσω 
ιμπεριαλιστικού πολέμου, η  ITUC υποδέχτηκε τον 
μακελάρη Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάιντεν που ευχαρίστησε 
ξανά και ξανά την ITUC για την συμβολή της. 

Μια βδομάδα μετά ο Μπάιντεν απαγόρευσε την απεργία 
των εργαζομένων στα τρένα των ΗΠΑ και ο νεοδιορισθείς 
Γενικός Γραμματέας της ITUC συνελήφθη για χρηματισμό.

Για την ETUC (Συνομοσπονδία 
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων-ΣΕΣ)

Ο ανοιχτά διακηρυγμένος, λόγος ύπαρξης της ΣΕΣ 
είναι  «… Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει την ευθύνη να 
υπερασπιστεί τη δημοκρατία και το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο, το σημαντικότερο επίτευγμα του τελευταίου 
αιώνα» (σελ 2, Διακήρυξη της ETUC, 2019-2023). 
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Και πως να μην είναι αφού ο προϋπολογισμός 
της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων 
χρηματοδοτείται κατά 75% από την ίδια την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ίδια η ηγετική ομάδα της ΣΕΣ, είναι στην 
πλειοψηφία τους καριερίστες του μηχανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία σχέση 
με την εργατική τάξη, όπως είχε αποκαλύψει το 
ΠΑΜΕ μετά το συνέδριο της Βιέννης το  2019 «Η 
ηγεσία της ΣΕΣ είναι μια ομάδα γραφειοκρατών 
των Βρυξελλών, στελεχών εξειδικευμένων 
στην επιβολή αντεργατικών πολιτικών, στην 
υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου και των 
μονοπωλίων, που όλοι μαζί δυσκολεύονται 
να παρουσιάσουν 5 χρόνια εργασίας. 
Αντίθετα, όλοι τους έχουν προϋπηρεσία στις 
Βρυξέλλες, σε διάφορες επιτροπές της ΕΕ 
και της σοσιαλδημοκρατίας, υπηρεσία σε 
Ινστιτούτα και Κυβερνητικές θέσεις, ενώ ένας 
έχει να περηφανευτεί ότι ήταν μια φορά και σε 
εργατικό συλλαλητήριο!» ΠΑΜΕ, 7/6/2019, «Τα 
GOLDEN BOYS της ηγεσίας της ΣΕΣ»

Στο συνέδριο της ΣΕΣ στην Βιέννη, πριν ο Γιούνκερ 
φιλήσει την φαλάκρα του Προέδρου της ΣΕΣ, φώναζε 
όλο χαρά «Ζήτω τα Συνδικάτα», εννοώντας βέβαια 
τα συνδικάτα που πίνουν νερό στο όνομα της 
ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας, της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ.

Η ETUC στην περίοδο των μεγάλων αγώνων των 
εργαζομένων της Ελλάδας ενάντια στα Μνημόνια, 
πραγματοποίησε με την ηγεσία της ΓΣΕΕ στην 
Ελλάδα σεμινάρια «Διαχείρισης Κρίσεων» ενώ στο 
Δημοψήφισμα για το 3ο Μνημόνιο στήριξαν το ΝΑΙ.

Για αυτές τους τις υπηρεσίες αμείβονται πλουσιοπάροχα 
π.χ με τη συμμετοχή τους στην λεγόμενη Ευρωπαϊκή 
Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή για να προωθούν 
τις λογικές της «κοινωνικής ειρήνης» και της «ταξικής 
συνεργασίας». Αντίστοιχη κατάσταση που έχει καταγγείλει 
και για αυτό αποχώρησε το ΠΑΜΕ από το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ με 
την περίφημη Ακαδημία Εργατοπατέρων.

Δεν ξεχνάμε ότι ITUC – ETUC είχαν καλέσει τις Ελληνικές 
Αρχές σε λήψη κατασταλτικών μέτρων εναντίον των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που εξέφρασαν την 
διαφωνία τους με την ηγεσία της ΓΣΕΕ στα διαβόητα 
συνέδρια των ΜΑΤ και της καταστολής. 

Μάλιστα μιλούσαν για «βίαιες, σταλινικές μειοψηφίες, 
για το μειοψηφικό γκρουπ ΠΑΜΕ». Αυτό βέβαια δεν τους 
εμπόδιζε να «κλέβουν» επανειλημμένα εικόνες και βίντεο 
από συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ για να στολίζουν με αυτά 
κείμενα τους.  Και η λίστα δεν τελειώνει…

Το Λίφτινγκ που απέτυχε

Η ITUC, μετά από την αποτυχία του προηγούμενου 
λίφτιγκ, επιχείρησε με την τοποθέτηση ενός νέου Γενικού 
Γραμματέα, να παρουσιάσει ένα νέο, πιο δραστήριο 
προφίλ, ώστε να μπορεί να παίξει τον ρόλο του αναχώματος 

απέναντι στην διογκούμενη οργή και αγανάκτηση των 
εργαζομένων. Ανεξαρτήτως της εξέλιξης της υπόθεσης 
του Κατάρ, η εργατική τάξη οφείλει να ξεμπερδεύει με 
τις δυνάμεις που υπερασπίζονται την κερδοφορία των 
εκμεταλλευτών της. Βασική διαχωριστική γραμμή του 
συνδικαλιστικού κινήματος πάντα θα είναι το ερώτημα 
«Με τους εργάτες ή με τα αφεντικά». Δεν μπορείς να 
είσαι και με τους δύο. 

Δεν μπορείς να είσαι με δυνάμεις που καλλιεργούν 
την αναμονή, την αδράνεια. Δυνάμεις που μετατρέπουν 
τα συνδικάτα, από ενώσεις οργάνωσης και αγώνα, σε 
μηχανισμούς στήριξης της μιας ή της άλλης κυβέρνησης. 
Δυνάμεις που καλούν τους εργαζόμενους να επιλέξουν 
ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, που στήριζαν και στηρίζουν 
τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών.

Κόντρα στις επιδιώξεις αυτών και των αφεντικών τους, 
εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο, νέα παιδιά, γυναίκες, 
μετανάστες, έρχονται ξανά σε επαφή με τα συνδικάτα. 
Κινητοποιούνται, αγωνίζονται, απεργούν. Για αυτό 
Κυβερνήσεις, μονοπώλια, ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί 
επιχειρούν να καλλιεργήσουν την απογοήτευση, την 
απομόνωση, την ηττοπάθεια. Με λάσπη και συκοφαντίες, 
με τρομοκρατία και απειλές, με εξαγορές και άλλα μέσα 
επιχειρούν και θα επιχειρούν να χτυπήσουν τους αγώνες 
των εργατών.

Η εργατική τάξη όμως έχει πείρα. Έχει τις αξίες 
της αλληλεγγύης, της ανιδιοτελούς προσφοράς, του 
διεθνισμού, της ανειρήνευτης σύγκρουσης της τάξης των 
εργατών με την τάξη των καπιταλιστών. Αποκαλύπτουμε 
τα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού στο Κατάρ, στην 
Παλαιστίνη, στην Ουκρανία, στην ίδια μας την χώρα. Με 
οδηγό αυτές τις αξίες πορευόμαστε, συναντιόμαστε με 
αγωνιστικά συνδικάτα άλλων χωρών, συντονίζουμε την 
δράση μας.

Δυναμώνουμε τον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς 
εκμετάλλευση, φτώχεια και πολέμους. 
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Προς :
• Υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη 
• ΥΝΑ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών 
• ΑΕΝ 
• ΠΕΕΔΝΕ

Κοινοποίηση:
- ΠΝΟ
- ΜΜΕ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε επιστολή που λάβαμε από τα Δ.Σ Σπουδαστικών 
Συλλόγων ΑΕΝ και την επισυνάπτουμε, γίνεται αναφορά 
για τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από 
ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, υλικοτεχνική 
υποδομή, στο επίδομα σίτισης κά.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, το υπουργείο Ναυτιλίας, όπως και 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες, 
για την διαχρονική υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση 
της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, ενώ οι εφοπλιστές 
απολαμβάνουν διαρκώς προνόμια, επιδοτήσεις, 
φοροαπαλλαγές.

Καλούμε τους σπουδαστές των ΑΕΝ, τα Διοικητικά 
Συμβούλια τους, να ενώσουμε τις δυνάμεις, να 
συντονίσουμε την δράση μας, να δυναμώσουμε τον 
αγώνα μας, για Αποκλειστικά – Ενιαία – Δημόσια 
– Ανώτατη – Δωρεάν  Ναυτική Εκπαίδευση και 
Μετεκπαίδευση για όλους τους ναυτεργάτες.

  
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ      ΕΝΩΣΗΣ      ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Πειραιάς 7 Δεκέμβρη 2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.Σ ΑΕΝ 

Την Δευτέρα 07/11/22 πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακή σύσκεψη των Προέδρων και των Μελών των 
Διοικητικών Συμβουλίων των Σπουδαστικών Συλλόγων 
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας.

Η Ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και φέτος με 
προβλήματα και ελλείψεις στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
το προσωπικό και την διαδικασία των σπουδών. Τέτοια 
είναι:

• Η μη έως τώρα καταβολή του επιδόματος σίτισης, 
με αποτέλεσμα την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 
μας και των οικογενειών μας, καθώς οι σχολές μας δεν 

διαθέτουν λέσχες σίτισης όπως τα Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα.

•  Ελλείψεις καθηγητών και ιδιαίτερα ναυτοδιδασκάλων 
θέτει εμπόδια στον επαγγελματικό προγραμματισμό και 
την σταδιοδρομία μας. Καθώς η σπουδαστική χρονιά 
έχει ξεκινήσει από την 1η Οκτώβρη και πλησιάζουμε 
τα μέσα Νοεμβρίου, τίθεται σε κίνδυνο η ολοκλήρωση 
σπουδαστικών εξαμήνων. Χαρακτηριστικά τελειόφοιτοι 
πλοίαρχοι σπουδαστές από την ΑΕΝ Ασπροπύργου και 
Οινουσσών κινδυνεύουν να μην πάρουν πτυχίο.

Μπροστά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εμείς 
και οι οικογένειες μας από την εκρηκτική κατάσταση 
που δημιουργεί η ακρίβεια, τα παραπάνω έρχονται να 
προστεθούν και να επιβαρύνουν την ζωή μας μέσα και 
έξω από την σχολή. 

Ενώ η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη ναυτιλία 
κατέχοντας το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως, οι 
σπουδαστές ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή τη ζοφερή 
πραγματικότητα.

Μέσα από αυτή την επιστολή μας θέλουμε να 
κοινοποιήσουμε τα καθημερινά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε χιλιάδες σπουδαστές των ΑΕΝ και να 
απαιτήσουμε να δοθεί άμεσα λύση στα προβλήματα μας. 

Συγκεκριμένα ζητάμε:
• Να καταβληθεί άμεσα το επίδομα σίτισης που 

δικαιούνται οι σπουδαστές και να δίνεται στο σύνολο 
των σπουδαστών που φοιτούν στις σχολές, χωρίς 
φραγμούς κριτηρίων

• Άμεσα να προσληφθεί εκπαιδευτικό προσωπικό, 
προκειμένου το εκπαιδευτικό εξάμηνο να 
ολοκληρωθεί στην ώρα του και οι σπουδαστές να 
κάνουμε όλες τις απαιτούμενες διδακτικές ώρες για 
την ολοκλήρωση της ύλης μας. 

Παρακαλούμε όπως προβείτε σε άμεσες ενέργειες 
το συντομότερο δυνατό στην λήψη αποφάσεων ώστε 
να προχωρήσει ομαλά η ακαδημαϊκή χρονιά. 

Το κείμενο υπογράφουν τα διοικητικά συμβούλια 
των σχολών

• ΑΕΝ Ασπροπύργου
• ΑΕΝ Καλύμνου
• ΑΕΝ Κεφαλονιάς
• ΑΕΝ Κύμης
• ΑΕΝ Οινουσσών
• ΑΕΝ Πρέβεζας
• ΑΕΝ Σύρου
• AEN Xίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Π.Ε.Μ.Ε.Ν.)
Μπουμπουλίνας 21 – 185 35 Πειραιάς

Τηλ. 210/4115260 – 210/4179144 Fax. 2104122606
Email: pemen-1901@pemen.gr – info@pemen.gr
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 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Με αφορμή τη διυπουργική απόφαση Ναυτιλίας 
– Παιδείας (2231.5-1/77877/2022) με θέμα 
«Συγκρότηση της Επιτροπής Ισοτιμιών για την 
ισοτίμηση  τίτλων ναυτικών σχολών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης εξωτερικού με τους τίτλους σπουδών 
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)», 
έχουμε να επισημάνουμε ότι:

Αυτή η εξέλιξη ανοίγει το δρόμο στην 
αναγνώριση πιστοποιητικών από τριτοβάθμια 
ιδιωτικά κολέγια, που λειτουργούν και στη χώρα 
μας, εκδίδοντας σε συνεργασία με κολέγια του 
εξωτερικού, ισότιμα πιστοποιητικά.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην ιστοσελίδα ιδιωτικού κολεγίου, που έχει μεταξύ άλλων και 
τμήματα Πλοιάρχων – Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού, ότι: «Το UK ENIC είναι αρμόδιο για τον 
έλεγχο και την πιστοποίηση ότι οι τίτλοι σπουδών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που απονέμονται 
στους απόφοιτους των Ελληνικών κολλεγίων είναι απολύτως ισότιμοι ως προς τα επαγγελματικά και 
ακαδημαϊκά τους δικαιώματα στη Μ. Βρετανία με εκείνους, που απονέμονται στους απόφοιτους του 
ιδίου Βρετανικού πανεπιστημίου, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στη Μ. Βρετανία».

Επίσης η διυπουργική απόφαση δρομολογεί την εφαρμογή του Π.Δ.141/2014, που καθορίζει μεταξύ 
άλλων στα ειδικά προσόντα για την απόκτηση διπλωμάτων Α’ και Β’ Πλοιάρχων, Μηχανικών, ότι 
αναγνωρίζει και «αντίστοιχης ισότιμης σχολής εσωτερικού/εξωτερικού».  

Η διαχρονική υποβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης από τις μέχρι 
σήμερα κυβερνήσεις, έχει στρώσει το έδαφος για τα τρωκτικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης, εντάσσεται 
στις κατευθύνσεις των εφοπλιστών για παραγωγή εργατικού δυναμικού, χωρίς ΣΣΕ και συγκροτημένα 
δικαιώματα. 

Καλούμε τους σπουδαστές, τους Μηχανικούς, τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων, να 
συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε τον αγώνα, για μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα, με βάση 
τις σύγχρονες ανάγκες μας.

ÊÙÄÉÊÏÓ: 031232
ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ TEXNIKH ÈÅÙÑÇÔÉÊÇ & 

ÓÕÍÄÉÊÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 
ÔÇÓ ÐÁÍÅËËÇÍÉÁÓ ÅÍÙÓÇÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ 

Å.Í.

Ãñáöåßá: Ìðïõìðïõëßíáò 21, 
ÐåéñáéÜò 185 35 - Telex: 211908 

Ôçë. 210 41.15.260 - 210 41.23.721 - 210 41.79.144
 Fax: 210 41.22.606

www.pemen.gr • E Mail: info@pemen.gr 
pemen@otenet.gr 
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΖΑΪΜΗ

Το Δ.Σ. της ΠΕΜΕΝ με βαθιά θλίψη αποχαιρετά το συνάδελφο και συναγωνιστή Κώστα Ζαΐμη.  
Ο συνάδελφος Κώστας γεννήθηκε το 1955 στον Πειραιά, από εργατική οικογένεια. Συνειδητοποιήθηκε 

ταξικά από μικρό παιδί και αυτό τον έφερε κοντά στο σωματείο του, πριν ακόμα πάρει το δίπλωμα του Γ’ 
Μηχανικού. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι την ίδια μέρα που παρέλαβε το δίπλωμά του, γράφτηκε στην ΠΕΜΕΝ, σε ηλικία 25 χρονών 
και παρέμεινε στις γραμμές της και  συμμετείχε στους αγώνες της ακόμα και μετά την συνταξιοδότηση του.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες ναυτεργατών, που ήταν μαζί του, για τη μαχητική στάση του Κώστα στην 
πρώτη Παγκόσμια Απεργία της ΠΕΜΕΝ το 1980, σε λιμάνι της Κορέας, όπου πρωτοστάτησε στο καράβι που 
υπηρετούσε, στην περιφρούρηση και την επιτυχία της απεργίας. 

Ο Κώστας πίστευε έως το τέλος στο δίκιο της εργατικής τάξης και αγωνίζονταν για τους ναυτεργάτες, μαζί 
με τη ΠΕΜΕΝ, ακόμα και όταν αρρώστησε βαριά και πάλευε παλικαρίσια με τον καρκίνο.

Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα μνημονεύουμε το ήθος, τη μαχητικότητα και τη δυναμική του.
  Καλό ταξίδι συνάδελφε Κώστα.

Συνάδελφοι, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση 
όπου βλέπουμε να τρώει η ακρίβεια το εισόδημά μας με 
το πανάκριβο πλέον ηλεκτρικό ρεύμα τα καύσιμα και το 
φυσικό αέριο, τις διαρκώς αυξανόμενες τιμές στα είδη 
βασικής διατροφής, τις διαρκώς επιδεινούμενες δομές 
υγείας και   κοινωνικής πρόνοιας, τους θανάσιμους 
κινδύνους που είναι πια ορατοί από την εμπλοκή της 
χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, 
Ε.Ε. από την μια και Ρωσίας απ’ την άλλη στο έδαφος της 
Ουκρανίας.

Τώρα χρειάζεται μια σθεναρή αντίδραση του 
Λαϊκού κινήματος για να αντισταθούμε στην πολιτική 
της κυβέρνησης και όλων των αστικών κομμάτων που την 
σιγοντάρουν και βρήκαν την ευκαιρία εκμεταλλευόμενοι 
τον πόλεμο, να εφαρμόσουν την πολιτική-που είχαν από 
καιρό στα συρτάρια τους-  εξυπηρέτησης του μεγάλου 
κεφαλαίου, που σημαίνει πάρα-πέρα περικοπές του 
εισοδήματός μας και ακόμα μεγαλύτερη φτωχοποίηση 
των Λαϊκών στρωμάτων.     

Από την πολιτική αυτήν πληττόμαστε τόσο οι 
εργαζόμενοι όσο και οι συνταξιούχοι. Γιατί πέρα από την 
επικίνδυνη κατάσταση του πολέμου στην Ουκρανία και 
την επιθετική ρητορική της Τουρκικής κυβέρνησης που 
εκφράζει τα συμφέροντα της Τουρκικής αστικής τάξης 
και ενθαρρύνεται από τους ΝΑΤΟικούς «συμμάχους» μας, 
εάν υλοποιηθεί θα το πληρώσει ο Ελληνικός Λαός και με 
το αίμα του.

Η κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που 
επιχειρεί το υπουργείο Ε.Ν και η κυβέρνηση, κάτω από την 
απαίτηση των εφοπλιστών και γενικότερα του μεγάλου 
κεφαλαίου θα χειροτερέψει περισσότερο το εισόδημά μας 
και τον ασφαλιστικό μας φορέα με αποτέλεσμα την ακόμα 
χειρότερη κατάσταση συνταξιούχων και εργαζομένων.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να ανατραπεί μόνο με την 
δράση του μαζικού λαϊκού κινήματος, όπως αποδείχθηκε 
από τις μεγάλες νίκες των εργαζομένων στην COSCO, στην 
e-food, στους οικοδόμους, στην ΛΑΡΚΟ, στα ναυπηγεία, 
στα Λιπάσματα Καβάλας και αλλού.

Το σωματείο μας όμως η ΠΕΣΜΕΝ, από τότε που 
εκλέχθηκε η σημερινή διοίκηση παραμένει ανενεργό, 
όχι μόνο δεν κάνει τίποτα για να αντισταθεί σ’ αυτήν την 
κατάσταση αλλά σχεδόν τέσσερα χρόνια ούτε  συνεδριάζει 
το διοικητικό συμβούλιο, ούτε έχει κάνει Γενική Συνέλευση 
με αποτέλεσμα να είναι αφημένοι στην τύχη τους όλοι οι 
συνάδελφοι συνταξιούχοι μηχανικοί. 

Η ΠΕΣΜΕΝ πρέπει να ενεργοποιηθεί. Για να γίνει 
όμως αυτό πρέπει να μαζικοποιηθεί με την εγγραφή όσων 
συναδέλφων βγαίνουν στην σύνταξη και όσων είναι ήδη 
συνταξιούχοι αλλά δεν γράφονται στην ΠΕΣΜΕΝ γιατί δεν 
έχουν καμία εκτίμηση στην διοίκησή της, αυτό όμως δεν 
πρέπει να συνεχισθεί. Γιατί όσο δεν γράφονται μαχητικοί 
συνάδελφοι, σ’ αυτό το σωματείο θα επικρατούν οι 
αδιάφοροι και θα συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη 
κατάσταση.

Είναι εντελώς απαράδεκτο, η ΠΕΜΕΝ να είναι 
σωματείο πρότυπο της Ταξικής Πάλης και η ΠΕΣΜΕΝ 
να είναι εντελώς αδρανές.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους καλούμε όλους 
τους παλιούς και νέους συνταξιούχους να γραφτούν 
στην ΠΕΣΜΕΝ, να την μαζικοποιήσουμε με μαχητικούς 
και αγωνιστές συναδέλφους, για να γίνει ένα σωματείο 
αντάξιο της ιστορίας μας, μαχητικό που να μπορεί να 
αγωνίζεται μαζί με τους άλλους συνταξιούχους και τους εν 
ενεργεία συναδέλφους για να αντιστρέψουμε την άσχημη 
και απαράδεκτη σε βάρος μας   κατάσταση.       

Αγωνιστικός   Συνδυασμός   Συνταξιούχων   Μηχανικών Ε.Ν. (ΠΕΣΜΕΝ)
Κ Α Λ Ε Σ Μ Α
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Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι , 
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΚΕΣΕΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

λειτουργούν κύκλοι μαθημάτων 
για την απόκτηση διπλωμάτων Α΄ και

 Β΄ Μηχανικών και Ειδικά Σχολεία. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 

τις ιστοσελίδες της Σχολής:    
https://sites.google.com/view/kesenmakmech

https://sites.google.com/view/kesenpmak

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

TANKER SAFETY BASIC

TANKER SAFETY ADVANCED OIL

TANKER SAFETY ADVANCED CHEMICAL

TANKER SAFETY ADVANCED LPG

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ENGINE SIMULATOR) 

ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ERM-ERS
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023

SHIP SECURITY OFFICER - SSO

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΣ STCW 1978 
(ΜΑΝΙLA 2010)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ (RO-RO PASSANGER)








