


 Το Διοικητικό Συμβούλιο της  
ΠΕΜΕΝ παράλληλα με την ανά-
πτυξη πολύμορφων αγώνων, στην 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
των Μηχανικών, των ναυτεργα-
τών, των εργαζομένων και παρά 
τις οικονομικές δυσκολίες, με αί-
σθημα ευθύνης για την τεχνική 
βοήθεια και υποστήριξη των Μη-
χανικών, 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, 
δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα 
ταμειακά εντάξει μέλη της ΠΕΜΕΝ 
και στην παρακολούθηση τηρείται 
διαδικασία προεγγραφής. 

Επίσης, ολοκληρώθηκε η πιστο-
ποίηση του εκπαιδευτικού τμήμα-
τος 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, Ενημερωθείτε για τις Προϋποθέσεις, 
το Πρόγραμμα και την Αίτηση προ-εγγραφήςτο Πρόγραμμα και την Αίτηση προ-εγγραφής
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Συνάδελφοι,
Πραγματοποιούμε την Β’  Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ 

το 2021, με τον  απολογισμό και τον προγραμματισμό της 
δράσης, σε περίοδο έντασης της αντιλαϊκής πολιτικής με την 
κυβέρνηση της ΝΔ, να συνεχίζει όπως και οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις, να εφαρμόζει τις κατευθύνσεις των επιχειρημα-
τικών ομίλων σε βάρος του συνόλου των δικαιωμάτων των 
ναυτεργατών, των εργαζομένων.

Χαιρετίζουμε τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων για 
την μαζική – μαχητική 
συμμετοχή τους στις 
απεργιακές κινητοποιή-
σεις, τους απευθύνουμε 
πλατύ κάλεσμα και με 
αγωνιστική αισιοδοξία, 
να συνεχίσουμε τη δρά-
ση μας. Να μείνουν στα 
χαρτιά το σύνολο των 
αντεργατικών νόμων, 
να δυναμώσει η πάλη 
για την ανασύνταξη του 
ναυτεργατικού κινήμα-
τος, για τα οξυμμένα 
προβλήματα σε ΣΣΕ, 
οργανικές συνθέσεις, 
συνθήκες εργασίας, 
ανεργία, επαναπατρι-
σμό, συνδικαλιστικά δικαιώματα, κοινωνική ασφάλιση, 
φορολογία, ναυτική εκπαίδευση.

Καλούμε τους Μηχανικούς να συμβάλλουν στην μαζικοποί-
ηση του σωματείου μας, με νέες εγγραφές, με την συμμετοχή 
μας να συμβάλουμε στην καλύτερη παρέμβαση μέσα στα 
καράβια, στη ζωή και τη δράση της ΠΕΜΕΝ, να μεταδώσου-
με  στους νέους Μηχανικούς τις αξίες και τα ιδανικά από την 
120χρονη πορεία της Ένωσης, τον ιστορικό και πρωτοπόρο 
ρόλο της στο ναυτεργατικό – εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα 
στη χώρα μας και διεθνώς.

Αποτελεί μονόδρομο η οργάνωση και ο αγώνας για να αντι-
μετωπίσουμε την εργασιακή ζούγκλα που μας οικοδομούν.  
Κανένας μόνος του. Όλοι για έναν και ένας για όλους. 
Αυτό φοβούνται οι εφοπλιστές και αυτοί που τους υπηρετούν, 
εχθρεύονται το οργανωμένο κίνημα που αγωνίζεται, θέλουν 
τον Μηχανικό και συνολικά τους ναυτεργάτες απομονωμέ-
νους, απογοητευμένους, χειραγωγημένους, να υποκύπτουν 
στα εφοπλιστικά συμφέροντα. 

Συνάδελφοι,    
Διανύουμε νέα έξαρση της πανδημίας με την κυβέρνηση 

για άλλη μια φορά να επαναλαμβάνει τα περί «ατομικής ευθύ-
νης», για να συγκαλύψει τις ευθύνες της, για τη διαχείρισή και 
την άρνησή της να πάρει ακόμα και τώρα ουσιαστικά μέτρα 

για την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού, με την 
άμεση ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας, με επείγου-
σες προσλήψεις και μονιμοποίηση  όλων των συμβασιούχων, 
την επαναλειτουργία των κλειστών νοσοκομείων, την επίταξη 
ιδιωτικών δομών υγείας. 

Την θερινή περίοδο γίναμε μάρτυρες των καταστροφικών 
πυρκαγιών στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώ-
ρας, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τις ανύπαρκτες 
υποδομές του κρατικού μηχανισμού για την προστασία 

των δασών και των 
περιουσιών του 
λαού. 

Συνεχίζεται η έντα-
ση των ιμπεριαλιστι-
κών ανταγωνισμών, 
με την χώρα μας 
να εμπλέκεται στα 
πλαίσια των αμερι-
κανονατοϊκών σχε-
διασμών, όπως με 
την υπογραφή της 
νέας συμφωνίας με 
τις  ΗΠΑ το ΝΑΤΟ στις 
14 Οκτώβρη, με την 
οποία μετατρέπεται 
επ’ αόριστον όλη η 
ελληνική επικράτεια 

σε ένα απέραντο αμερικανοΝατοϊκό ορμητήριο. Παράλ-
ληλα διευρύνεται η χρήση στρατηγικά επιλεγμένων τοποθε-
σιών από τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και μπλέκοντας 
τον λαό βαθύτερα σε επικίνδυνες εξελίξεις, προς χάριν της 
«γεωστρατηγικής αναβάθμισης» του κεφαλαίου.

Αυτή την περίοδο από κυβέρνηση και εργοδοσία προε-
τοιμάζεται η εφαρμογή των θεμελιωδών ανατροπών στις 
κατακτήσεις και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, που απο-
τελεί ο γνωστός νόμος Χατζηδάκη 4808/2021, όπως και ο ν. 
4826/2021 με το τζογάρισμα στο χρηματιστήριο της επικου-
ρικής ασφάλισης.

Ο νόμος Χατζηδάκη ν.4808/2021, που ψήφισε τον Ιούνη 
η ΝΔ, με την στήριξη και άλλων αστικών πολιτικών δυνάμεων 
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΕΛΛ. ΛΥΣΗ, αποτελεί μια πραγματικά τομή 
στην ανατροπή θεμελιακών κατακτήσεων στην οργάνωση 
του χρόνου εργασίας, στην κατάργηση του 8ωρου, αποτελεί 
ταυτόχρονα αντιδραστική αλλαγή σε όλο το πλέγμα των συν-
δικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατακτήθη-
καν με πολύχρονους και σκληρούς ταξικούς αγώνες.

Επιδιώκεται ουσιαστικό χτύπημα στις μαζικές και δημο-
κρατικές διαδικασίες, στην ανταλλαγή ιδεών και στην ελεύθε-
ρη συζήτηση μεταξύ των εργαζομένων, στη λήψη αποφάσεων 
και δράσης. Αντίθετα επιδίωξη είναι να μπορούν ανεμπόδιστα  
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οι μηχανισμοί της εργοδοσίας και τους κράτους να παρεμβαί-
νουν στις αρχαιρεσίες και στις αποφάσεις των συνδικάτων, να 
μετατρέψουν τα συνδικάτα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες με 
άγνωστο ποιοι και πώς θα αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ στις 
30-08-2021 αλλά και στις 28-09-2021 με αφορμή τις εγκυκλί-
ους  του υπουργείου εργασίας, που διανεμήθηκαν από τον Γ.Γ 
στα ναυτεργατικά σωματεία, ότι η υποχρέωση της ηλεκτρονι-
κής εγγραφής των μητρώων μελών των οργανώσεων και οι 
διατάξεις για κήρυξη απεργίας με βάση το ν.4808/2021, δεν 
εφαρμόζονται στις ναυτεργατικές οργανώσεις, επισημάναμε 
και τις καταγγείλαμε ως αντεργατικές μεθοδεύσεις. Καλλι-
εργούν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των εργαζομένων. 
Δίνουν έδαφος στον κοινωνικό αυτοματισμό, ενώ αναδείξα-
με  ότι για τους ναυτεργάτες συνεχίζεται να εφαρμόζεται ο 
αντεργατικός νόμος 330/1976, που αποτελεί την αφετηρία 
του 4808/2021.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δυναμώσει η αλληλεγγύη 
γεγονός που έχει καταγραφεί για τους ναυτεργάτες σε απερ-
γίες στους καταπέλτες των πλοίων και να δυναμώσει ο ενιαίος 
αγώνας ναυτεργατών, εργαζομένων, ενάντια στις παρεμβά-
σεις στη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, να κα-
ταργηθούν οι νόμοι 330/1976, 4714/2020, 4808/2021 κά. 

Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν οι 8 απεργιακοί αγώνες από 
τις 26 Νοέμβρη 2020 μέχρι τις 16 Ιούνη αλλά και τα συλλα-
λητήρια, οι οργανωτικές συσκέψεις, όπως και η 48ωρη απερ-
γία στις 10 – 12 Νοέμβρη προβάλλοντας και το σύνολο των 
οξυμμένων προβλημάτων.  

Οι αγώνες των τελευταίων ετών απέδειξαν ότι μπορεί να 
ακυρώνονται αντεργατικές πολιτικές όπως ο νόμος της 
ΝΔ για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και ο απεργοκτό-
νος   νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε να μετράμε νίκες όπως 
η υπογραφή της ΣΣΕ στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, 
η κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων των διανο-
μέων της e-food, των λιμενεργατών στη COSCO, που ακυρώ-
νουν στην πράξη το νόμο Χατζηδάκη. Απέδειξαν την αξία της 
οργανωμένης πάλης, της μαζικής συμμετοχής των εργαζομέ-
νων στα Συνδικάτα.

Στη ναυτιλία και σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ε.Ε.Ε, το 
ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο συνεχίζει να διατηρεί τη πρω-
τοκαθεδρία στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, με 4901 
πλοία ελέγχοντας το 19,42% της παγκόσμιας χωρητικότητας 
σε τόνους (dwt), που αυξήθηκε το 2020 κατά 4%, ενώ με ελ-
ληνική σημαία είναι τα 648 πλοία.

Οι εφοπλιστές συνεχίζουν να αυξάνουν το μερίδιό τους 
στον στόλο, που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 
κατέχοντας το 58% της χωρητικότητας των πλοίων. 

Το 2020 οι παραγγελίες ναυπήγησης ανήλθαν σε 104 πλοία 
(άνω των 1.000 g.t), τα οποία αντιπροσωπεύουν το 10,99% 
της παγκόσμιας χωρητικότητας υπό παραγγελία.

Αντίθετα για τους ναυτεργάτες οι συνθήκες εργασίας επιδει-
νώνονται με την μη εφαρμογή των ΣΣΕ, τις περικοπές μισθών, 
τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις, της διαρκώς αυξημένες 
απαιτήσεις των εφοπλιστών, τα εξαντλητικά δρομολόγια, τα 
προβλήματα στον επαναπατρισμό, τα διαρκή κρούσματα 
ατυχημάτων, ασθενειών, υπονομεύοντας διαρκώς την ασφά-

λεια της ανθρώπινης ζωής.
Εφοπλιστές, κυβέρνηση, υπουργός ναυτιλίας διαμορφώ-

νουν συνθήκες γαλέρας για το σύνολο των ναυτεργατών σε 
όλες τις κατηγορίες πλοίων, χαρακτηριστική είναι η δήλωση 
του υπουργού ναυτιλίας, ότι «θα πρέπει να προσαρμοστού-
με στις συνθήκες της παγκόσμιας ναυτιλίας», δηλ. την 
απαίτηση των εφοπλιστών για την εφαρμογή των «διεθνών 
κρατούντων», που σημαίνει φτηνός ναυτεργάτης, χωρίς 
κοινωνική ασφάλιση, για να συνεχίζεται και να ενισχύεται η 
κερδοφορία τους, να διατηρείτε η πρωτοκαθεδρία τους στην 
παγκόσμια ναυτιλία.

Η εκδήλωση της πανδημίας προκάλεσε σωρεία κρου-
σμάτων μέσα στα πλοία. 

Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και παρεμβάσεις μας 
για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των ναυτεργα-
τών, δεν γίνεται καμία εφαρμογή των πρωτόκολλων υγείας 
στα καράβια, οι ζωές των ναυτεργατών και στην πανδημία 
θυσιάζονται για την κερδοφορία των εφοπλιστών.

Χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις κρουσμάτων στα ποντο-
πόρα όπως στα πλοία «SEA BRAVE», «HEROIC», στα οποία 
μετά από παρεμβάσεις αναγκάστηκαν οι εταιρείες να πάρουν 
στοιχειώδη μέτρα, διαφορετικά η τακτική τους είναι η αντικα-
τάσταση όσων νοσούν και αν βρίσκεται κοντά σε λιμάνι, για 
να μην υπάρχει καθυστέρηση στη χρονοναύλωση του πλοίου. 
Στα ακτοπλοϊκά απολύονται ναυτεργάτες λόγω COVID, χωρίς 
να αναγράφεται η αιτιολόγηση λόγω ασθενείας και με εταιρεί-
ες να μην εφαρμόζουν ούτε τα στοιχειώδη που προβλέπονται 
στην κάλυψη  λόγω ασθένειας.

Στα ποντοπόρα συνεχίζεται ο πολύμηνος εγκλωβισμός για 
χιλιάδες ναυτεργάτες που δεν αντικαθίστανται, με χωρίς κανέ-
να ουσιαστικό μέτρο των εφοπλιστών, των κυβερνήσεων, για 
τον ασφαλή επαναπατρισμό τους, δημιουργώντας τραγικές 
συνθήκες στους ίδιους και τις οικογένειες τους. 

Η κυβέρνηση της Ν.Δ., ο υπουργός ναυτιλίας κ. Πλακιωτά-
κης, με πρόσχημα την πανδημία και τις αντικαταστάσεις στα 
ποντοπόρα πλοία, δεν δίστασαν να επαναφέρουν τροπολο-
γία σε σχέδιο νόμου του υπουργείου περιβάλλοντος, για την 
κατάργηση ακόμα και των ελάχιστων θέσεων εργασίας από 
ναυτεργάτες με ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση στα ποντοπόρα.

Στην ακτοπλοΐα συνεχίζεται η τάση της συγκέντρωσης και 
συγκεντροποίησης του κλάδου, που θα ενταθεί τα επόμενα 
χρόνια από την εφαρμογή των περιβαλλοντολογικών κανονι-
σμών για την μείωση των ρύπων και την ανανέωση του ακτο-
πλοϊκού στόλου.

Η κυβέρνηση της ΝΔ όπως και οι προηγούμενες, διαρκώς 
αυξάνουν τα προνόμια και τις επιδοτήσεις για το εφοπλι-
στικό κεφάλαιο, όπως και αυτά που συμπεριλήφθηκαν στο 
ν.4832/2021 και συγκεκριμένα:    

■ Χρηματοδότηση 44 ενδονησιωτικών και διαπεριφερεια-
κών ακτοπλοϊκών γραμμών με 370.000.000 ευρώ, μέσω πο-
λυετών συμβάσεων 4 έως 7 ετών και με κίνητρα ανανέωσης 
του στόλου της ακτοπλοΐας, μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027.

■ Χρηματοδότηση 3 γραμμών του κεντρικού ακτοπλοϊ-
κού δικτύου, με 300.000.000 ευρώ, μέσω του προγράμμα-
τος «ΝΕΑΡΧΟΣ». 

Μόνο από το 2019 έως σήμερα, η επιδότηση ακτοπλοϊκών 
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γραμμών  αυξήθηκε σημαντικά καλύπτοντας και νέα δρομο-
λόγια, με 138 εκ ευρώ το χρόνο, από 90 εκ ευρώ το 2018. 
Επίσης, εν μέσω πανδημίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και με 
την έγκριση της ΕΕ, υιοθέτησε άμεσα μηχανισμό χρηματο-
δοτώντας με 79 εκατ. ευρώ τη λειτουργία του συνόλου του 
ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας, το οποίο αναμένεται να στη-
ριχθεί αναλόγως της πορείας της πανδημίας με επιπλέον 26 
εκατ. ευρώ έως τέλος του 2021.

Μαζική είναι η ακινησία των πλοίων λόγω της χειμερινής 
περιόδου με την πλειοψηφία των ναυτεργατών στην ακτο-
πλοΐα να έχει εργαστεί 3 μήνες, ενώ οι άνεργοι ελάχιστοι 
λόγω των προϋποθέσεων επιδοτούνται με 350 ευρώ. Ενώ οι 
τροποποιήσεις που προβλέπονται σε σχέδιο Π.Δ για την αντι-
κατάσταση του Π.Δ 228/1998 συνεχίζουν να περιλαμβάνουν 
όρους και προϋποθέσεις που βάζουν εμπόδια στην κοινωνι-
κοασφαλιστική προστασία του συνόλου των ναυτεργατών. 

Στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση των ΣΣΕ έχουν 
πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τον Σύνδεσμο Επιχειρή-
σεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και την Ενωση Πλοιοκτητών 
Πορθμείων, οι οποίοι προτείνουν μηδενικές αυξήσεις, ενώ 
συνεχίζεται η προκλητική και αδιάλλακτη στάση της Ένωσης 
Ελλήνων Εφοπλιστών, που από το 2010 αρνείται οποιαδήπο-
τε συνάντηση για διαπραγματεύσεις. 

Επεξεργαζόμαστε σχέδιο παρέμβασης το επόμενο διάστη-
μα στις κατηγορίες ποντοπόρα, μεσογειακά και ακτοπλοϊ-
κά φορτηγά πλοία, σε συγκεκριμένα λιμάνια της χώρας, ως 
πρώτο βήμα με προετοιμασία απεργιακών κινητοποιήσεων, 
αναδεικνύοντας την ανανέωση των ΣΣΕ, την διαρκή χειροτέ-
ρευση της κατάστασης των  ναυτεργατών, από τις μειώσεις σε 
μισθούς - οργανικές συνθέσεις, την εντατικοποίηση της εργα-
σίας, τον πολύμηνο εγκλωβισμό λόγω περιορισμένων αντικα-
ταστάσεων με πρόσχημα την πανδημία, την εξάπλωση ασθε-
νειών και ατυχημάτων που δεν καταγράφονται, την αύξηση 
της φορολογίας,  τις δυσκολίες στην απόκτηση διπλωμάτων 
– πιστοποιητικών.

Στην κοινωνική ασφάλιση συνεχίζονται οι καθυστερήσεις 
έκδοσης κύριων – επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ, 
που έχουν διαμορφωθεί με την εφαρμογή του ν.4387/2016. 
Με πρόσχημα τις διαδικασίες ΑΣΕΠ δεν προχωρούν στην 
πρόσληψη μόνιμου υπαλληλικού προσωπικού στο ΝΑΤ, αλλά 
για να καλύψουν τα κενά  χρησιμοποιούν στρατεύσιμους, νο-
μικούς,   φοροτεχνικούς.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης και με τα προβλήμα-
τα που υπάρχουν στα  λογισμικά συστήματα, στην ψηφιακή 
επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών ΝΑΤ και ΕΦΚΑ καθώς και  
στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, είναι  ακόμα χειρότερες συνθή-
κες στις διαδοχικές συντάξεις, ενώ εκκρεμούν περίπου 400 
συντάξεις χηρείας!!!

Στην ναυτική εκπαίδευση οξυμμένο είναι το πρόβλημα με 
την έκδοση και ανανέωση των διπλωμάτων και πιστοποιητι-
κών, ενώ ετοιμάζεται νομοσχέδιο που διαμορφώνεται όπως 
έχει εξαγγείλει ο υπουργός με το ίδρυμα Ευγενίδη στην κα-
τεύθυνση της σύμπραξης δημόσιου – ιδιωτικού τομέα. Από 
το ΕΣΠΑ θα υπάρξουν πόροι ύψους 200 εκατ. ευρώ για την 
περίοδο 2021 – 2027. Η κυβέρνηση, το υπουργείο ναυτιλίας 
αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να λειτουργήσουν οι 
σχολές με την έγκαιρη πρόσληψη καθηγητών και τη λήψη 

μέτρων για τις κτηριακές υποδομές, ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφάλεια και η προστασία των εκπαιδευομένων, μετέθε-
σε την ευθύνη στις διοικήσεις των σχολών. Στο ΚΕΣΕΝ που 
πραγματοποίησε έναρξη στις 13/9, εφαρμόζεται για άλλη μια 
χρονιά η τηλεκπαίδευση, ενώ στις ΑΕΝ που πραγματοποιού-
νται μαθήματα δια ζώσης συνεχίζονται οι ελλείψεις σε εκπαι-
δευτικό προσωπικό, γραμματειακή υποστήριξη, υλικοτεχνική 
υποδομή.

Όπως έχουμε επαναδιατυπώσει η εκπαιδευτική διαδικασία 
της τηλεκπαίδευσης έρχεται σε αντίθεση με τον πραγματικό 
ρόλο που πρέπει να έχει η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση 
όλων των ναυτεργατών, με την φυσική παρουσία, με γνώσεις 
προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες του 
επαγγέλματος.

Στη ΠΝΟ παρά την αλλαγή στη θέση του Γ.Γ, η πολιτική της 
ανταγωνιστικότητας  και κερδοφορίας των εφοπλιστών, 
συνεχίζει και διατηρεί  αυτή τη δομή και τη λειτουργία, 
που έχει διαμορφώσει με το  καταστατικό της. Με τους 
αποκλεισμούς αντιπροσώπων, να αποτελεί προϊόν νοθεί-
ας καλύπτοντας και ναυτεργατικά σωματεία. Με τον Γ.Γ, που 
εκλέγεται από τον εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό, 
να υπογράφει συμφωνίες με τους εφοπλιστές έναντι αμοιβής, 
που έφτασαν τα 6 εκατ. ευρώ για το 2020, για να μην εφαρ-
μόζονται οι ΣΣΕ, η κοινωνική ασφάλιση, για όλους τους ναυ-
τεργάτες από όποια χώρα και αν προέρχονται. 

Αυτό ανέδειξαν οι ταξικές δυνάμεις των σωματείων ΠΕ-
ΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ στο 30ο έκτακτο παν-ναυ-
τικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιούνη, επιση-
μαίνοντας ότι με την ομοσπονδία να αποτελεί όργανο στα 
χέρια των εφοπλιστών εκτελώντας τα συμφέροντα τους, 
κανένα πρόσωπο στη θέση του Γ.Γ, δεν θα υπηρετήσει 
τις πραγματικές ανάγκες  των ναυτεργατών, που είναι σε 
πλήρη αντίθεση με την πολιτική των εφοπλιστών.

Στις 3 Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί το εκλογοαπολο-
γιστικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, του 
τρίτου μεγαλύτερου της χώρας, με το λιμάνι να είναι στο επί-
κεντρο των εξελίξεων των σχεδιασμών της αστικής τάξης, 
αλλά και των ανταγωνισμών των επιχειρηματικών ομίλων. Η 
ΠΕΜΕΝ συμμετέχει με 23 αντιπροσώπους και αποτελεί κα-
θήκον μας να συμβάλουμε στην ενίσχυση των ταξικών δυνά-
μεων του ΠΑΜΕ, για να αποτελεί όπλο στα χέρια των εργατών, 
ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων 
του, τις δυνάμεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού και του οπορτουνισμού.

Συμμετέχουμε στην Παναττική Ημέρα Δράσης για την 
Υγεία, που διοργανώνουν εργατικά σωματεία, σωματεία ερ-
γαζομένων στα νοσοκομεία και φορείς του λαϊκού κινήματος. 
Σήμερα πραγματοποιείται συγκέντρωση στις  6 το απόγευμα 
στο «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ» στον Πειραιά, στο πλαίσιο των πα-
ρεμβάσεων, που θα γίνουν στις ιδιωτικές μονάδες υγείας.

Συμμετέχουμε στο κάλεσμα που απεύθυνε σε σωματεία 
το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, για να οργανώσουμε 
και να συντονίσουμε την πάλη μας για ανθρώπινες συνθήκες 
εργασίας, για μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώ-
ρους δουλειάς. Μακρύς είναι ο κατάλογος των νεκρών και 
σακατεμένων ναυτεργατών, εργαζομένων, για την κερδο-
φορία των εφοπλιστών, των μεγαλοεργοδοτών. Επιβάλλεται 
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να δυναμώσει η συλλογική δράση, η διεκδίκηση με από κοι-
νού κινητοποίηση ώστε να πάψουν να θεωρούνται οι νεκροί 
εργαζόμενοι εν ώρα εργασίας ή τα εργατικά ατυχήματα κάτι 
αυτονόητο όπως οι πρόσφατα νεκροί εργάτες στη COSCO, 
τον ΗΣΑΠ. 

Συνάδελφοι,
Η Γ.Σ της ΠΕΜΕΝ αποφασίζει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα 

μαζί με συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, για την 
κατάργηση του ν.4808/2021 (νόμος Χατζηδάκη), δεν πρό-
κειται να παραδώσει το μητρώο των μελών της, είμαστε 
ενάντια στο ηλεκτρονικό φακέλωμα και στην ηλεκτρονι-
κή ψηφοφορία, υπερασπίζουμε την ελευθερία επιλογής και 
τη μυστικότητα της ψήφου για την εκλογή Δ.Σ και αντιπροσώ-
πων, το δικαίωμα ενεργής συμμετοχής στις μαζικές διαδικασί-
ες, τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων.

Ο νόμος Χατζηδάκη θα μείνει στα χαρτιά
Μ’ αγώνες απαντάμε στη σύγχρονη σκλαβιά

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΠΕΜΕΝ να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, να 
εκτιμήσει και να αποφασίσει για πολύμορφες αγωνιστι-
κές και απεργιακές κινητοποιήσεις, για το σύνολο των 
οξυμμένων προβλημάτων, με βάση και το εξώδικο που 
έχει αποστείλει από τις 11 Ιούνη 2021.

Προγραμματισμένες επισκέψεις στις ΑΕΝ 
για το 2022

■ Επίσκεψη  σε ΑΕΝ/Χίου Δευτέρα 17 Γενάρη 2022.
■ Επίσκεψη στην ΑΕΝ/Μακεδονίας  Δευτέρα 24 Γενάρη 

2022.
■ Επίσκεψη σε ΑΕΝ/Κρήτης Δευτέρα 31 Γενάρη 2022.

Αιτήματα και  Διεκδικητικό πλαίσιο 
της ΠΕΜΕΝ για τις Συλλογικές Συμβάσεις 

Εργασίας του 2022

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

■ Κατάργηση του ν.4808/2021 (Χατζηδάκη), του 
ν.4714/2020 και του συνόλου των αντεργατικών νόμων. 

■ Ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ με ουσιαστικές αυ-
ξήσεις, 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  Ερ-
γασίας  

■ Προσαρμογή των οργανικών συνθέσεων στις αυξη-
μένες ανάγκες των πλοίων  και  της  προστασίας  της  ανθρώ-
πινης  ζωής  στη  θάλασσα.

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

■Κατάργηση του ν.2687/53, των εγκριτικών πράξεων νη-
ολόγησης των πλοίων και του συνόλου της αντεργατικής – 
αντιδημοκρατικής νομοθεσίας. 

■ Κατάργηση του κανονισμού 3577/92 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του ν.2932/2001 για την απελευθέρωση της 
Ακτοπλοΐας  και  γενικότερα  των εσωτερικών  θαλάσσιων με-
ταφοράς  της  χώρας.

■ Ανάκληση των αντιναυτεργατικών υπουργικών απο-
φάσεων, που επιδιώκουν την κατάργηση των ΣΣΕ και τη μεί-
ωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων. 

■ Κανένας ναυτεργάτης, εργαζόμενος να μην πληρώνεται 
με μισθό κάτω από 751 ευρώ.

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

■ Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές. 
■ Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. 

Δημόσιο και δωρεάν, καθολικό σύστημα Υγείας-Πρόνοιας, 
πλήρως χρηματοδοτούμενο από το κράτος. Δωρεάν ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη, υπηρεσίες πρόληψης και αποκα-
τάστασης υγείας, παροχές και υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοι-
ας. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην Ασφάλιση. 
Κάλυψη των απωλειών σε συντάξεις, κύριες και επικουρικές. 
Κατώτερη κύρια σύνταξη στα 600 ευρώ.

■ Πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φο-
ροληστείας. 

■ Κανένας συμβιβασμός με τη φτώχεια την ανεργία την 
δουλειά χωρίς δικαιώματα.

■ Σωματεία ανεξάρτητα, ελεύθερα από το κράτος, την 
εργοδοσία και τους μηχανισμούς τους. Κατάργηση των νό-
μων που επιβάλλουν την παρέμβαση του κράτους στην εσω-
τερική λειτουργία των σωματείων, στο δικαίωμα στην απεργία 
και στη συνδικαλιστική δράση. Κανένας συμβιβασμός με το 
φακέλωμα της συνδικαλιστικής δράσης.

■  Απαγόρευση πλειστηριασμών για την εργατική – λαϊ-
κή οικογένεια. Κατάργηση του νόμου που απελευθερώνει τις 
κατασχέσεις για χρέη προς τις τράπεζες και το Δημόσιο, ακό-
μα και για 500 ευρώ. Πλήρης προστασία της κύριας κατοικίας.

■ Αγώνας ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στην παράδο-
ση του δημόσιου πλούτου στους επιχειρηματικούς ομίλους, 
στις απολύσεις και την ένταση της εκμετάλλευσης των εργα-
ζομένων, στην αύξηση τιμών για τη λαϊκή οικογένεια σε ηλε-
κτρικό, νερό, εισιτήρια, τηλέφωνο, βασικά αγαθά.

■ Υποδομές και μέτρα προστασίας του λαού. Αντιπλημ-
μυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά έργα εδώ και τώρα. Χωρίς 
καμία χρονοτριβή να υπάρξουν άμεσος σχεδιασμός, γενναία 
χρηματοδότηση για την υλοποίηση εκτεταμένων αντιπλημ-
μυρικών 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.
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

■ Υπογραφή Ενιαίας Συλλογικής Σύμβα-
σης Εργασίας που να ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες ανάγκες. 

■ Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Ερ-
γασίας με σταθερή εργασία, 7ωρο, 5νθή-
μερο, 35ωρο. Με σύστημα εναλλαγής των 
πληρωμάτων, ο χρόνος ναυτολόγησης να 
είναι ισοδύναμος με το χρόνο αδείας εκτός 
πλοίου, με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση 
στο ΝΑΤ σε όλη την διάρκεια του χρόνου.

■ Κατάργηση των συμβάσεων από ενώ-
σεις προσώπων.

■ Να χαρακτηριστεί το επάγγελμα βαρύ, ανθυγιεινό και επι-
κίνδυνο, καταβολή επιδόματος 5% με βάση το μισθό.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – (ΝΑΤ, ΚΕΑΝ,
 ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

■ Αποκλειστικά Δημόσια – Καθολική – Υποχρεωτική – Κοι-
νωνική Ασφάλιση, Υγεία και Πρόνοια.

■ Κατάργηση των  εξοντωτικών – αντεργατικών  νό-
μων 3845/2010,  3863/2010, 3986/2011, 4093/2012,  
4334/2015, 4336/2015, 4387/2016, 4117/2020, που λεη-
λάτησαν μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές, αυξάνουν 
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη,  διαλύουν  το 
ΝΑΤ, ενσωμάτωσαν τον  Οίκο Ναύτη στον ΕΟΠΠΥ, λεηλα-
τούν 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 δί-
νει 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 απαλλάσ-

σει τους εφοπλιστές από την καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών.

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

■ Να καταργηθούν τα χαράτσια και η φοροληστεία σε βά-
ρος των ναυτεργατών, των μισθωτών, των συνταξιούχων. 

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, ΠΕΕ-

ΜΑΓΕΝ, 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 αντι-
κατάσταση του πληρώματος να ναυτολογούνται από το ΓΕΝΕ 
όλοι οι ναυτεργάτες με ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλιση.    

■ Η πλειοψηφία του ΓΕΝΕ να αποτελείται από εκπροσώ-
πους 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 Ευρω-
παϊκού Κανονισμού 3577/92, που προωθούν την «μαύρη» 
ανασφάλιστη εργασία. 

■ Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ, για όσο διαρκεί η ανεργία. 
■ Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, των 

ανέργων και των οικογενειών τους, χωρίς όρους και προϋπο-
θέσεις. 

■ Επιδότηση ενοικίου για το διάστημα της ανεργίας, διά-
θεση 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 ενι-
σχυθεί οικονομικά με πρόσθετους πόρους.

■ Δωρεάν μετακίνηση με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας και να ισχύσουν μειωμέ-
να τιμολόγια για τις παροχές των πρώην ΔΕΚΟ. Να απαγορευ-
τεί η διακοπή παροχής ηλεκτρικού, νερού και σταθερού τηλε-
φώνου στους ανέργους. 

■ Κανένας πλειστηριασμός σε σπίτι λαϊκής οικογένειας.
■ Άμεση ναυτολόγηση όλων των Δοκίμων όπως προβλέπε-

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

ανεργίας του ΓΕΝΕ και να έχουν δικαίωμα επιδόματος ανεργίας.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Αποκλειστικά – Ενιαία – Δημόσια – Ανώτατη – Δωρεάν  
Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση για όλους τους 
ναυτεργάτες.

• Ένταξη των Σχολών στο Υπουργείο Παιδείας, στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.

• Αναγνώριση και ισοτιμία των διπλωμάτων με αντίστοιχα 
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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 – μετεκπαί-
δευση. 

• 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 
προϋπολογισμών – ισολογισμών συνολικά και ανά σχολή με 
βάση τις πραγματικές ανάγκες.

• Στέγαση των συναδέλφων στην Εστία Ναυτικών με αξιο-
πρεπείς όρους.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ

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

■ Κωδικοποίηση των EXTRA εργασιών και επαναπροσδιο-
ρισμός της αμοιβής για την εκτέλεση τους.

■ Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ενδιαίτησης. Απα-
γόρευση 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 παρακο-

λούθηση ψυκτικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κλι-
ματισμού.

■ Κατοχύρωση της υπερωριακής αμοιβής για τον Αξιωματι-
κό 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 ανάπαυ-
σης στα πληρώματα.

■ Εξομοίωση των τακτικών αμοιβών μεταξύ των ομοιό-
βαθμων.

■ Να αντιμετωπισθούν με εκλογίκευση οι διαφορές αποδο-
χών μεταξύ Α’ Μηχανικού και Α/Β Μηχανικού.

■ Κατοχύρωση της κατ’ ελάχιστον λειτουργίας των ακτο-
πλοϊκών 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 λι-
μένα 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 θεω-
ρούνται 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.

■ Στα αμφίδρομα πορθμεία πλοία να αυξηθεί το προσωπι-
κό μηχανής επιπλέον ακόμα με  ένα μηχανικό για την ασφά-
λεια των πλοίων. 

■ Το αντίτιμο τροφής για τους ναυτεργάτες που είναι ναυτο-
λογημένοι σε πλοία που δραστηριοποιούνται μεταξύ των ελ-
ληνικών λιμανιών να είναι ίσο για όλες τις κατηγορίες πλοίων. 

Τα κλαδικά αιτήματα των Μηχανικών αλλά και των άλ-
λων κλάδων των ναυτεργατών που λύνουν τα συσσωρευ-
μένα 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. Συλλο-
γική δομή και ηγεσία στα όργανα της Ομοσπονδίας και των 
σωματείων.

■ Κατάργηση του περιοριστικού ορίου του 1/10 των αντι-
προσώπων που αντιστοιχούν στους ψηφίσαντες.

■ Κατάργηση των συμφωνιών που υπογράφει με τους εφο-
πλιστές έναντι αμοιβής και δεν εφαρμόζεται η κλαδική ΣΣΕ 
και η κοινωνική ασφάλιση για όλους τους ναυτεργάτες.

■ Κατάργηση της άμεσης είσπραξης συνδικαλιστικής ει-
σφοράς της ΠΝΟ από τους ναυτεργάτες (χαράτσι). Τα πρωτο-
βάθμια σωματεία να εκχωρούν προς την ΠΝΟ συνδικαλιστική 
συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους (ψηφίσα-
ντα και οικονομικά ενεργά μέλη).
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 Πειραιάς 24 Νοέμβρη 2021
Προς:
• Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη
• Πρόεδρο Βουλής κ. Τασούλα
• Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα
• Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Χατζηδάκη
• Υπουργό  Ναυτιλίας  κ. Πλακιωτάκη
• Πολιτικά Κόμματα
• Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο 
• Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
• Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας 
• Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
• Ένωση Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού
• Ένωση Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων
• ΠΑΜΕ
• Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
• Εργατικό Κέντρο Πειραιά
• Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
• Ναυτεργατικά Σωματεία
• Ημερήσιο Τύπο

Ψήφισμα 
Της Β’ Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΜΕΝ 

του 2021 

Η Β’ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ που πραγματοποιήθηκε σή-
μερα 24 Νοέμβρη 2021, παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας 
λόγω της νέας έξαρσης πανδημίας, ανέδειξε την γενικευμένη 
επίθεση   που δέχονται στα δικαιώματα τους οι ναυτεργάτες και 
συνολικά οι εργαζόμενοι από την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρ-
νησης της ΝΔ, συνέχεια των προηγούμενων, στις κατευθύνσεις 
των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων.

Χαιρετίζουμε τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων για 
την μαζική – μαχητική συμμετοχή τους στις απεργιακές κινητο-
ποιήσεις, τους απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα και με αγωνιστική 
αισιοδοξία, να συνεχίσουμε τη δράση μας. 

Να ακυρώσουμε στη πράξη το σύνολο των αντεργατικών 
νόμων, να δυναμώσει η πάλη για την ανασύνταξη του ναυτερ-
γατικού κινήματος, για την ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ με 
αυξήσεις στους μισθούς, για οργανικές συνθέσεις που να ανταπο-
κρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, για μέτρα προστασίας των 
ανέργων, για τον επαναπατρισμό των πληρωμάτων στα ποντοπό-
ρα καράβια από τον πολύμηνο εγκλωβισμό τους, για τα προβλή-
ματα σε κοινωνική ασφάλιση, φορολογία, ναυτική εκπαίδευση.

Στη νέα έξαρση της πανδημίας, η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχί-
ζει να επαναλαμβάνει τα περί «ατομικής ευθύνης», για να συγκα-
λύψει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες, για τη διαχείρισή και 
την άρνησή της να πάρει ακόμα και τώρα ουσιαστικά μέτρα για 
την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού, με την άμεση 

ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας,  με  επείγουσες προ-
σλήψεις  και μονιμοποίηση   όλων των συμβασιούχων, την επα-
ναλειτουργία των κλειστών νοσοκομείων, την επίταξη ιδιωτικών 
δομών υγείας. 

Αυτή την περίοδο από κυβέρνηση και εργοδοσία προετοιμά-
ζεται η εφαρμογή των θεμελιωδών ανατροπών στις κατακτήσεις 
και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, που αποτελεί ο γνωστός 
νόμος Χατζηδάκη 4808/2021, όπως και ο ν.4826/2021 με το 
τζογάρισμα στο χρηματιστήριο της επικουρικής ασφάλισης. Ενώ 
όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις διατηρούν και εφαρμόζουν 
τον αντεργατικό ν.330/1976 για το ναυτεργατικό συνδικαλιστικό 
κίνημα.

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ αποφασίζει ότι θα συνεχίσει 
τον αγώνα μαζί με συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, 
για την κατάργηση του ν.4808/2021 (νόμος Χατζηδάκη), δεν 
πρόκειται να παραδώσει το μητρώο των μελών της, είμαστε 
ενάντια στο ηλεκτρονικό φακέλωμα και στην ηλεκτρονική 
ψηφοφορία, υπερασπίζουμε την ελευθερία επιλογής και τη μυ-
στικότητα της ψήφου για την εκλογή Δ.Σ και αντιπροσώπων, το 
δικαίωμα ενεργής συμμετοχής στις μαζικές διαδικασίες, τη συζή-
τηση και τη λήψη αποφάσεων.

Ο νόμος Χατζηδάκη θα μείνει στα χαρτιά
Μ’ αγώνες απαντάμε στη σύγχρονη σκλαβιά

Η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι μπορούμε να μετράμε νίκες 
όπως η κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων των δια-
νομέων της e-food, των λιμενεργατών στη COSCO, που ακυρώ-
νουν στην πράξη το νόμο Χατζηδάκη.

Συμμετέχουμε στην Παναττική Ημέρα Δράσης για την 
Υγεία, που διοργανώνουν εργατικά σωματεία, σωματεία εργαζο-
μένων στα νοσοκομεία και φορείς του λαϊκού κινήματος. Σήμερα  
πραγματοποιείται συγκέντρωση στις  6 το απόγευμα στο «ΜΕ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ» στον Πειραιά, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων 
που θα γίνουν στις ιδιωτικές μονάδες υγείας.

Συμμετέχουμε στο κάλεσμα που απεύθυνε σε σωματεία 
το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, για να οργανώσουμε και να 
συντονίσουμε την πάλη μας για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, 
για μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. 
Μακρύς είναι ο κατάλογος των νεκρών και σακατεμένων 
ναυτεργατών, εργαζομένων, για την κερδοφορία των εφοπλι-
στών, των μεγαλοεργοδοτών. Επιβάλλεται να δυναμώσει η συλ-
λογική δράση, η διεκδίκηση με από κοινού κινητοποίηση ώστε να 
πάψουν να θεωρούνται οι νεκροί εργαζόμενοι εν ώρα εργασίας 
ή τα εργατικά ατυχήματα κάτι αυτονόητο όπως οι πρόσφατα νε-
κροί εργάτες στη COSCO, τον ΗΣΑΠ. 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβού-
λιο της ΠΕΜΕΝ να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, να εκτιμήσει 
και να αποφασίσει για πολύμορφες αγωνιστικές και απεργι-
ακές κινητοποιήσεις, για το σύνολο των οξυμμένων προβλη-
μάτων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Τηλ. 210/4115260 – 210/4179144 Fax. 2104122606
Email: pemen@otenet.gr – info@pemen.gr
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48 ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

Οι ναυτεργάτες πραγματοποίησαν στις 10 και 
11 Νοέμβρη 48ωρη Πανελλαδική Απερ-
γία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, διεκδικώ-

ντας κατάργηση των αντεργατικών νόμων, ανανέωση 
και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις 
στους μισθούς, οργανικές συνθέσεις που να ανταπο-
κρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, μέτρα προστα-
σίας των ανέργων, επαναπατρισμό των πληρωμάτων 
στα ποντοπόρα καράβια από τον πολύμηνο εγκλωβι-
σμό τους, Κοινωνική Ασφάλιση για όλους, δημόσια και 
υποχρεωτική, αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης 
κ.ά.

Το δίκιο του αγώνα των ναυτεργατών έρχεται να το 
επιβεβαιώσει επιστολή που έστειλαν οι εφοπλιστές 
των επιβατηγών πλοίων στα ναυτεργατικά σωματεία 
χτες, παραμονή της απεργίας, θέτοντας ως προϋπό-
θεση για την υπογραφή ΣΣΕ μηδενικές αυξήσεις, αν 
όχι και μείωση των αποδοχών των ναυτεργατών, «με 
δεδομένα τα αρνητικά αποτελέσματα των εταιρειών 
μας»!

Συγκεκριμένα, στην επιστολή που απέστειλε ο Σύν-
δεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας 
(ΣΕΕΝ), προκαλώντας τους ναυτεργάτες, εκφράζει την 
...απορία του για την απεργία, αφού «ο Σύνδεσμός μας 
ουδέποτε αρνήθηκε την υπογραφή ΣΣΕ», αρκεί οι ναυ-
τεργάτες να λάβουν υπόψη ότι «ο κλάδος της επιβατη-
γού ναυτιλίας αντιμετώπισε μία πρωτοφανή κρίση, με 

απαγορεύσεις μετακινήσεων, μειωμένα πρωτόκολλα 
και μείωση της τουριστικής κίνησης κατά 75% (2020) 
και 55% (2021) σε σχέση με το 2019». 

Συνεχίζοντας την κλάψα ο ΣΕΕΝ αναφέρει ότι «μόνο 
το 2020 τα ζημιογόνα αποτελέσματα των εταιρειών 
ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ και το 2021 δεν 
προβλέπεται καμία βελτίωση, λόγω της αύξησης των 
τιμών των καυσίμων, οι οποίες σήμερα είναι υπερδι-
πλάσιες αυτών του 2020».

Αυτό που δεν λένε οι εφοπλιστές είναι τα απίστευτα 
επιπρόσθετα προνόμια που έσπευσε να τους προσφέ-
ρει απλόχερα η κυβέρνηση της ΝΔ, είναι και νομοθετι-

κά κατοχυρωμένα και τα παραθέτουν σε δελτίο Τύπου 
- καταγγελία που εξέδωσαν τα ταξικά ναυτεργατικά 
σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
δίνοντας την κατάλληλη απάντηση. Τα πρόσθετα αυτά 
προνόμια προβλέπουν:

● Πάνω από 3 δισ. οι επιδοτήσεις προς τους εφοπλι-
στές

● Χρηματοδότηση  44  ενδονησιωτικών και διαπε-
ριφερειακών ακτοπλοϊκών γραμμών με  370 εκατ. 
ευρώ, μέσω πολυετών συμβάσεων 4 έως 7 ετών και 
με  κίνητρα ανανέωσης του στόλου της ακτοπλοΐ-
ας, μέσω του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, με τους εφοπλιστές 
να διεκδικούν από ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης 2,5 με 
3 δισ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου.

● Χρηματοδότηση 3 γραμμών του κεντρικού ακτο-

Στους καταπέλτες των καραβιών διεκδικούμε τα δικαιώματα μας
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πλοϊκού δικτύου με 300 εκατ. ευρώ, 
μέσω του προγράμματος  «Νέαρ-
χος».

Μόνο από το 2019 μέχρι σήμε-
ρα η επιδότηση ακτοπλοϊκών γραμ-
μών αυξήθηκε σημαντικά, καλύπτο-
ντας και νέα δρομολόγια, με  138 
εκατ. ευρώ τον χρόνο, από 90 εκατ. 
ευρώ το 2018. 

Επίσης, εν μέσω πανδημίας το 
υπουργείο Ναυτιλίας, με την έγκρι-
ση της ΕΕ, υιοθέτησε άμεσα μηχανι-
σμό χρηματοδοτώντας με  79 εκατ. 
ευρώ  τη λειτουργία του συνόλου 
του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας, 
το οποίο ανάλογα με την πορεία της 
πανδημίας αναμένεται να στηριχθεί με επιπλέον  26 
εκατ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2021. Με όλα τα προ-
νόμια σε χρήμα, επιδοτήσεις, απαλλαγές κ.ο.κ. να είναι 
πληρωμένα από τη λεηλασία συνολικά των εργαζομέ-
νων.

Μετά από αυτά, όπως τονίζεται από τα σωματεία, 
«αποτελεί πρόκληση η επιστολή των εφοπλιστών του 
ΣΕΕΝ παραμονή της απεργίας για να επαναδιατυπώ-
σουν τις γνωστές θέσεις τους, προβάλλοντας με θρά-
σος τις «δυσκολίες» τους, απαιτώντας την επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων.

Οι εφοπλιστές και της επιβατηγού ναυτιλίας έχουν 
μπουκώσει από προνόμια και επιδοτήσεις που διαρ-
κώς απολαμβάνουν από τις μέχρι σήμερα κυβερνή-
σεις, ενώ δεν διστάζουν ακόμα και τα ελάχιστα που 
προβλέπονται από τις ΣΣΕ να τα καταπατούν, για να 
ενισχύουν την κερδοφορία τους.

Με οργανικές συνθέσεις - λάστιχο, με εντατικοποίη-
ση της εργασίας, εισιτήρια - φωτιά σε βάρος των επι-
βατών, υπονόμευση της ασφάλειας της ανθρώπινης 
ζωής του ναυτεργάτη, ενώ ακόμα και στην παραβίαση 
των ωρών εργασίας καταβάλλουν πενιχρό πρόστιμο, 
με βάση τον ν. 4770/2021».

Καθολική η συμμετοχή των 
ναυτεργατών στην απεργία

Με αποφασιστικότητα έδωσαν τη μάχη της απεργί-
ας σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, έχοντας στο 
πλευρό τους σωματεία και εργαζόμενους της στεριάς, 
που έδειξαν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους και βρέ-
θηκαν στο πλευρό των απεργών ναυτεργατών. 

Στον Πειραιά στις 11 Νοέμβρη πραγματοποιήθη-
κε απεργιακή συγκέντρωση μπροστά στον καταπέλτη 
του «Blue Star Delos». 

Μιλώντας στη συγκέντρωση ο πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Άγγελος Γαλανόπουλος, χαιρέτισε τη 
συμμετοχή των ναυτεργατών στην απεργία και τόνισε 
πως «αποδείξαμε ότι χωρίς εμάς προπέλα δεν γυρνά». 
Οι ναυτεργάτες, συνολικά οι εργαζόμενοι, συνέχισε, 
έχουν αποκτήσει πείρα από τα παραδείγματα των ερ-
γατικών αγώνων του τελευταίου διαστήματος, όπως 
των ντελιβεράδων, των μεταλλεργατών και των λιμε-
νεργατών της COSCO. «Σήμερα είναι η δική μας μέρα», 
κατέληξε ο Α. Αγγελόπουλος, «δίνοντας τη μάχη ενά-
ντια στην επίθεση των εφοπλιστών στα δικαιώματά 
μας».

Την αλληλεγγύη των εργαζομένων στις προβλήτες ΙΙ 
και ΙΙΙ στο ΣΕΜΠΟ της COSCO στον απεργιακό αγώνα 
των ναυτεργατών μετέφερε από το βήμα της απεργια-
κής συγκέντρωσης ο Θοδωρής Λαφιάς, μέλος του ΔΣ 
του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας 
των λιμενεργατών ανέδειξε τη δύναμη της οργανω-
μένης πάλης των εργαζομένων, της αλληλεγγύης και 
συσπείρωσης στα ταξικά συνδικάτα.

Στη συγκέντρωση μίλησαν επίσης ο Μανώλης Τσι-
καλάκης, Γ.Γ της ΠΝΟ, και ο Αντώνης Νταλακογεώργος, 
πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ.

Υπονομευτές των ναυτεργατικών 
συμφερόντων

Κόντρα βέβαια και  ενάντια στην αγωνιστική διά-
θεση των ναυτεργατών,  οι  δυνάμεις του εργοδοτι-
κού - κυβερνητικού συνδικαλισμού στη διοίκηση της 
ΠΝΟ υπονόμευσαν την κλιμάκωση της πάλης των ναυ-
τεργατών. 

Στη διάρκεια της συνεδρίασης της Ε.Ε της Ομοσπον-
δίας  καταψήφισαν την πρόταση που κατέθεσαν οι 
ταξικές δυνάμεις των  ναυτεργατικών σωματείων ΠΕ-
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ΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ, μεταφέροντας 
στη συνεδρίαση τη φωνή των ναυτεργατών, για κλιμά-
κωση του απεργιακού αγώνα με νέα 48ωρη απεργία 
και προοπτική κλιμάκωσης.

Οι εκπρόσωποι του εργοδοτικού - κυβερνητικού 
συνδικαλισμού στην ΠΝΟ αποφάσισαν «όχι» σε νέα 
απεργία, ώστε αντί να μεγιστοποιηθεί η πίεση σε 
κυβέρνηση και εργοδοσία  «να δείξουν θετικό πνεύ-
μα» απέναντι στους εφοπλιστές, όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση της ΠΝΟ που εκδόθηκε στη συνέχεια. 

Είναι καθαρό ότι πρόκειται για συμπαιγνία ανάμε-
σα σε αυτούς τους 
συνδικαλιστές και 
τους εφοπλιστές. 
Μάλιστα, λίγο πριν 
την έναρξη της Εκτε-
λεστικής της ΠΝΟ ο 
ΣΕΕΝ έστειλε επιστο-
λή κάνοντας λόγο 
για «επανάληψη των 
διαπραγματεύσεων» 
με την Ομοσπονδία 
από Τρίτη 16/11 
«για την υπογραφή 
ΣΣΕ», χωρίς να ανα-
φέρει τίποτα άλλο. 
Χωρίς να δίνει δηλαδή την παραμικρή απάντηση στα 
δίκαια αιτήματα των ναυτεργατών για ανανέωση και 
εφαρμογή ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς. 

Η πρόκληση σε βάρος των ναυτεργατών γίνεται 
ακόμα μεγαλύτερη αν συνυπολογιστεί ότι  νωρίτερα, 
σε συνάντηση που είχε γίνει ανάμεσα σε αντιπροσω-
πεία των ναυτεργατικών σωματείων και του υπουργού 
Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη, ο τελευταίος με θράσος τους 
ανέφερε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν στα «δι-
εθνή κρατούντα», δηλαδή στην εργασιακή ζούγκλα 
που επικρατεί στα ποντοπόρα πλοία και στα κρουαζιε-
ρόπλοια.

Στην Πάτρα

Τη στήριξή του στον δίκαιο αγώνα των ναυτεργα-
τών, οι οποίοι δύο μέρες κράτησαν τα πλοία δεμένα 
στα λιμάνια, εξέφρασε και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, 
που πραγματοποίησε περιοδεία στα πλοία με επικεφα-
λής τον πρόεδρό του, Δημήτρη Μαρμούτα, το από-
γευμα της Πέμπτης.

Και στην Πάτρα άλλωστε δεν «έλυσε κάβος», με την 
καθολική συμμετοχή των ναυτεργατών στην απεργία 
και με τον γραμματέα του ΕΚ, Δημήτρη Αγγελόπουλο, 
να επισημαίνει ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια. Με-

τέφερε την αλληλεγγύη του ΕΚ στον αγώνα τους και 
κάλεσε σε κλιμάκωση, στην κατεύθυνση ενός πανελ-
λαδικού απεργιακού μετώπου το επόμενο διάστημα.

«Να δυναμώσουμε την ταξική πάλη»

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ σε ανακοίνωση που εξέδωσαν χαι-
ρέτισαν «τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τις ταξικές 

δυνάμεις του ΠΑΜΕ, 
τη νεολαία, που για 
άλλη μια φορά στή-
ριξαν με την έμπρα-
κτη αλληλεγγύη 
τους την απεργία 
των ναυτεργατών 
στους καταπέλτες 
των πλοίων».

Κατάγγειλαν τα 
όσα ανέφερε ο Γ. 
Πλακιωτάκης, που 
σημαίνουν «να αντι-

κατασταθούν οι ΣΣΕ με τα διεθνή μισθολόγια πείνας, 
να διευρυνθεί η ανασφάλιστη εργασία, να κατακρε-
ουργηθούν το σύνολο των δικαιωμάτων μας στον 
βωμό της πολιτικής της ανταγωνιστικότητας, για την 
ενίσχυση της κερδοφορίας των εφοπλιστών».

Όσον αφορά την Εκτελεστική της ΠΝΟ, τόνισαν ότι 
«η πλειοψηφία της, αντί να συνταχθεί με τις αγωνιστι-
κές διαθέσεις των ναυτεργατών, συντάσσεται με τις 
επιλογές των εφοπλιστών του ΣΕΕΝ. 

Η πλειοψηφία της ΠΝΟ επικαλέστηκε και συντά-
χθηκε με την επιστολή των εφοπλιστών, που δεν προ-
τείνουν καμία αύξηση μισθών. Επιβεβαίωσε για άλλη 
μια φορά την υπονομευτική τακτική του εργοδοτικού 
- κυβερνητικού συνδικαλισμού, καλλιεργώντας αυτα-
πάτες, απογοήτευση, ενισχύοντας την επιθετικότητα 
των εφοπλιστών». 

Κάλεσαν τους ναυτεργάτες «να δυναμώσουμε την 
ταξική πάλη σε κάθε πλοίο, σε κάθε σωματείο, με πυ-
ξίδα μας τη μαζική συμμετοχή, την πολύτιμη παρακα-
ταθήκη των αγώνων του εργατικού κινήματος, να συ-
νεχίσουμε τον αγώνα και να μη σκύψουμε το κεφάλι 
στην εργασιακή ζούγκλα των εφοπλιστών, της κυβέρ-
νησης». 
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Οι ναυτεργάτες με την 4ημερη Πανελλαδική Απεργία από 
τις 10 έως τις 13 Δεκέμβρη, έστειλαν δυναμική απάντηση 
στην επιθετικότητα και την αδιαλλαξία των εφοπλιστών 

και της κυβέρνησης, που επιδιώκουν να επιβάλλουν συνθήκες γαλέ-
ρας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. 

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
σε ανακοίνωση τους ανέφεραν: 

«Αποτελεί μονόδρομο η οργάνωση και ο αγώνας για να αντιμε-
τωπίσουμε την εργασιακή ζούγκλα που μας οικοδομούν.  Κανένας 
μόνος του. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Αυτό φοβούνται οι 
εφοπλιστές και αυτοί που τους υπηρετούν, εχθρεύονται το οργανω-
μένο κίνημα που αγωνίζεται, θέλουν τους ναυτεργάτες απομονω-
μένους, απογοητευμένους, χειραγωγημένους, να υποκύπτουν στα 
εφοπλιστικά συμφέροντα. 

Διεκδικούμε:
■ Κατάργηση του ν.4808/2021 (Χατζηδάκη), του ν.4714/2020, 

ν.4150/2013, ν.2687/1953 και του συνόλου των αντεργατικών νό-
μων. 

■ Ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις, 
7ωρο – 35ωρο – 5ήμερο, υποχρεωτική ασφάλιση στο ΝΑΤ, για 
όλους τους ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν προέρχονται

■ Κοινωνική Ασφάλιση για όλους, δημόσια, υποχρεωτική. Κα-
τάργηση του νόμου Βρούτση/Κατρούγκαλου και Χατζηδάκη και 
όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Επαναφορά της 13ης και 14ης 
σύνταξης. Καμία σύνταξη κάτω από 600 ευρώ. Πλήρης κρατική εγ-
γύηση όλων των συντάξεων. Άμεση επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες από ΝΑΤ/ΕΦΚΑ, σε κύριες – επι-
κουρικές συντάξεις και εφάπαξ. 

■ Άμεση κάλυψη και επιδότηση όλων των ανέργων για όσο 
διαρκεί η ανεργία. Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 600 ευρώ. 
Κανένας άνεργος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Καμία διακοπή ρεύ-
ματος, νερού, σταθερού τηλεφώνου, σε ανέργους, απλήρωτους 
εργαζόμενους. Αναστολή κάθε υποχρέωσης προς τράπεζες και Δη-
μόσιο. Διαγραφή των χρεών από τόκους.

■ Άμεσα μέτρα για τον ασφαλή επαναπατρισμό των χιλιάδων 
εγκλωβισμένων ναυτεργατών, στα ποντοπόρα καράβια.

■ Άμεση επίλυση του οξυμμένου προβλήματος της ανανέωσης 
των διπλωμάτων και πιστοποιητικών.

■ Πλήρη, επαρκή κι αποκλειστική χρηματοδότηση από τον 
κρατικό προϋπολογισμό του δημόσιου συστήματος Υγείας. Μα-
ζικός εμβολιασμός, χωρίς εκβιασμούς, υποχρεωτικότητα και 
«ατομική ευθύνη», με την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 
προστασίας. Ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, με παροχή όλων 
των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας με ευθύνη της εργο-
δοσίας. 

■ Υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιω-
μάτων.

Οι ναυτεργάτες σε αυτή την απεργιακή μάχη και το διεκδικητικό 
πλαίσιο που πρόβαλαν έδωσαν τη δική τους απάντηση στην εντει-
νόμενη επίθεση των εφοπλιστών και των πολιτικών τους εκπροσώ-
πων στα δικαιώματά τους με πρώτα και κύρια τις Συλλογικές Συμβά-
σεις Εργασίας, τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, τις οργανικές 

συνθέσεις, θέλοντας να εξασφαλίσουν ολοένα και φτηνότερη ερ-
γατική δύναμη για τα καράβια τους, προκειμένου να ενισχύουν την 
ήδη απίστευτη κερδοφορία τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εφοπλιστές των ποντοπόρων πλοίων 
αξιοποιώντας δεόντως όλο το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που δι-
αμορφώνουν οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις συνολικά για λογαριασμό 
του κεφαλαίου, από το 2010 αρνούνται να υπογράψουν ΣΣΕ, ενώ με 
τροπολογία που ψηφίστηκε στις 14 Οκτώβρη η κυβέρνηση δίνει το 
δικαίωμα στους εφοπλιστές στα ποντοπόρα υπό ελληνική σημαία 
καράβια να μην εφαρμόζουν ΣΣΕ και Κοινωνική Ασφάλιση στο σύ-
νολο των ναυτεργατών. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ναυλομεσιτικών οίκων 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 2 Δεκέμβρη η αξία του ελληνό-
κτητου στόλου αυξήθηκε κατά 32% τα τελευταία τρία χρόνια, φτά-
νοντας τα 132,58 δις δολάρια και αριθμώντας 4.546 πλοία. Ενώ η 
αξία των 187 υπό ναυπήγηση πλοίων για λογαριασμό ναυτιλιακών 
εταιρειών ελληνικών συμφερόντων αγγίζει τα 14,99 δις δολάρια!

Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση, κατά παραγγελία των εφοπλιστών, 
τους ετοιμάζει και νέα προνόμια. Ο  υπουργός Ναυτιλίας, Γ. Πλα-
κιωτάκης,  μιλώντας στις 2 Δεκέμβρη στο ναυτιλιακό συνέδριο 
«Annual Conference Of Marine Technology- The Challenges of 
2030», προανήγγειλε «νέα κίνητρα» για την ενίσχυση του ελληνικού 
νηολογίου, προμηνύοντας ακόμα μεγαλύτερο ξεζούμισμα των ναυ-
τεργατών για τα κέρδη των εφοπλιστών, με ό,τι σημαίνει και για την 

 4ΗΜΕΡΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ
Ενάντια στις συνθήκες γαλέρας εφοπλιστών – κυβέρνησης
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προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. «Ήδη έχουμε αναλά-
βει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε θεσμικό επίπεδο και θα πάρουμε 
και άλλες σε συνεργασία με το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης 
για το μητρώο των πλοίων και των ναυτικών που θα βοηθήσει σε πολύ 
σημαντικό βαθμό, ώστε το νηολόγιό μας να γίνει ελκυστικό και βέβαια 
δρομολογούμε θεσμικές πρωτοβουλίες για τη συνολική αναμόρφωση 
της δημόσια ναυτικής εκπαίδευσης ανέφερε», χαρακτηριστικά.

Στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας
Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 

βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και αυτή της απεργιακής μάχης για την 
προετοιμασία και την οργάνωση της.

Απεύθυναν κάλεσμα στα Ιταλικά και Αγγλικά στους ναυτεργάτες 
των πλοίων Πάτρας – Ιταλίας με ξένη σημαία, αναφέροντας:

«Συνάδελφοι ναυτεργάτες των πλοίων Πάτρα - Ιταλίας,
Τα ναυτεργατικά σωματεία και η ομοσπονδία, πραγματοποιούμε 

από τις 10 Δεκέμβρη, 48ωρη Πανελλαδική Απεργία σε όλες τις κα-
τηγορίες πλοίων, με προοπτική κλιμάκωσης.

Εφοπλιστές, κυβέρνηση, με την πολιτική της ανταγωνιστικότητας, 
αυξάνουν την εκμετάλλευση των ναυτεργατών, θέλουν να καταργή-
σουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αλλά και το σύνολο των δι-
καιωμάτων μας. 

Οι ναυτεργάτες αγωνίζονται και διεκδικούν, την κατάργηση των 
αντεργατικών νόμων, την ανανέωση και εφαρμογή των ΣΣΕ σε όλες 
τις κατηγορίες καραβιών, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, ορ-
γανικές συνθέσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες, μέτρα προστασίας 
των ανέργων, επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων ναυτεργατών στα 
ποντοπόρα, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας της ζωής 
μας, ενάντια στην φοροεπιδρομή του εισοδήματος, για την επίλυση των 
οξυμμένων προβλημάτων σε κοινωνική ασφάλιση, ναυτική εκπαίδευση.

Σας καλούμε να εκφράσετε την αλληλεγγύη σας στον απεργι-
ακό αγώνα μας, να διεκδικήσουμε από κοινού να εφαρμόζεται η ίδια 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και κοινωνική ασφάλιση για όλους τους 
ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν προέρχονται που εργάζονται στα 
πλοία, που εκτελούν δρομολόγια  ΠΑΤΡΑ – ΙΤΑΛΙΑ». 

Με μαζική συμμετοχή οι ναυτεργάτες έδωσαν τη  μάχη των δύο 
48ωρων απεργιών  έχοντας στο πλευρό τους, πάνω στους καταπέλ-
τες, σωματεία και εργαζόμενους της στεριάς, που έδειξαν για άλλη μια 
φορά την έμπρακτη αλληλεγγύη τους.

 Οι ναυτεργάτες απέργησαν σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, 
σμπαραλιάζοντας ταυτόχρονα την επιχείρηση απεργοσπαστικού μη-
χανισμού που πήγε να στηθεί από εφοπλιστές και κυβέρνηση με τη 
συνδρομή των «γνωστών» μεγαλοαγροτών της Κρήτης. 

Στο λιμάνι του Πειραιά στις 13 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε μαζι-
κή απεργιακή συγκέντρωση μπροστά στον καταπέλτη του «Blue Star 
Delos», από όπου ο πρόεδρος της Ένωσης Μηχανικών (ΠΕΜΕΝ) Θα-
νάσης Ευαγγελάκης χαιρέτισε τη συμμετοχή των ναυτεργατών στην 
απεργία, τονίζοντας πως για 4 μέρες απέδειξαν ξανά ότι «χωρίς εμάς 
προπέλα δεν γυρνά». 

Πρόσθεσε ότι οι εφοπλιστές έχουν σκάσει από τα κέρδη από την 
άγρια εκμετάλλευση των ναυτεργατών και όμως γίνονται διαρκώς πιο 
επιθετικοί, θέλοντας να επιβάλουν σε όλες τις κατηγορίες πλοίων «την 
εργασιακή ζούγκλα, τη δουλειά χωρίς ΣΣΕ, Κοινωνική Ασφάλιση, να πλη-
ρώνεις για μια θέση εργασίας», γκρεμίζοντας τα ψέματα της κυβέρνησης 
και των συνοδοιπόρων της ότι με την ενίσχυση της κερδοφορίας των 
επιχειρηματικών ομίλων θα ωφεληθούν και οι εργάτες. 

Επεσήμανε την ανάγκη της συνέχισης του αγώνα, με παρακαταθήκη 
τους απεργιακούς αγώνες που έχουν δώσει οι ναυτεργάτες αλλά και 
τους νικηφόρους αγώνες εργαζομένων σε άλλους χώρους (COSCO, «e-

food»), που δείχνουν ποια είναι η δύναμη του συλλογικά οργανωμένου 
αγώνα. Απηύθυνε, τέλος, κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στα συλλαλη-
τήρια στις 16 Δεκέμβρη. 

Την αλληλεγγύη τους στην απεργία των ναυτεργατών εξέφρασαν 
με μηνύματά τους σωματεία από όλη την Ελλάδα αλλά και εκτός συνό-
ρων, όπως η Παγκύπρια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, η Συνδικα-
λιστική Ένωση Βάσης (USB) Ιταλίας και η Ομοσπονδία Μεταφο-
ρών Ηνωμένου Βασιλείου. 

Οι υπονομευτές των ναυτεργατικών συμφερόντων 
«ξαναχτύπησαν» 

Οι δυνάμεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού στη 
διοίκηση της ΠΝΟ, κόντρα στις αγωνιστικές διαθέσεις των ναυτερ-
γατών, είπαν «όχι» στην πρόταση που κατέθεσαν τα ταξικά ναυ-
τεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ για 
συνέχιση του απεργιακού αγώνα με νέα 24ωρη απεργία και προ-
οπτική κλιμάκωσης. 

Αποφάσισαν «λήξη» ενώ οι εφοπλιστές των ποντοπόρων πλοίων 
από το 2010 αρνούνται την υπογραφή ΣΣΕ, και αποδέχτηκαν την αύ-
ξηση - κοροϊδία που πρότειναν οι εφοπλιστές των επιβατηγών πλοί-
ων, σε συνάντηση που έγινε πριν τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής, για 
υπογραφή τριετούς ΣΣΕ. Μάλιστα, σε ανακοίνωση που είχαν εκδώσει 
οι εφοπλιστές την Κυριακή, ένα 24ωρο πριν τη συνάντηση, εμφανίζο-
νταν και χουβαρντάδες, λέγοντας ότι ...από το 2010 μέχρι το 2019 
έχουν δώσει στους ναυτεργάτες αυξήσεις 5% ενώ «οι μισθοί της 
ΓΣΕΕ μειώθηκαν κατά 21%».  

Σε ανακοίνωση των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ανέφεραν: 

«Χαιρετίζουμε τους ναυτεργάτες με την παλληκαρήσια μαζική συμ-
μετοχή τους στον 4ημερο απεργιακό αγώνα, αλλά και στην απερ-
γιακή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά. 
Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τη νεολαία, τους συ-
νταξιούχους, τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που για άλλη μια φορά έδειξαν 
την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στον απεργιακό αγώνα των ναυτερ-
γατών. 

Οι ναυτεργάτες έδωσαν δυναμική απάντηση στην επιθετικότητα και 
την αδιαλλαξία των εφοπλιστών και της κυβέρνησης, απάντηση που 
υπονόμευσαν για άλλη μια φορά οι δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερ-
νητικού συνδικαλισμού, ψηφίζοντας τη λήξη της απεργίας,  αποδεχό-
μενοι την υπογραφή τριετούς ΣΣΕ, με αυξήσεις κοροϊδίας, 0% για το 
2020, 0% για το  2021 και 3% για το 2022. 

Ακόμα και η αύξηση του 3% είναι αποτέλεσμα των απεργιακών 
κινητοποιήσεων των ναυτεργατών, που πραγματοποίησαν όλο 
το προηγούμενο διάστημα. 

Για το σύνολο των οξυμένων προβλημάτων των ναυτεργατών, που δι-
εκδίκησαν στην 4ημερη απεργία και είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής 
πολιτικής, που συνεχίζει και η κυβέρνηση της ΝΔ, η πλειοψηφία της ΠΝΟ 
τα παρέπεμψαν σε νέα συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας!!!.   

Αυτά τα ψίχουλα του 3%,  θα εξανεμιστούν πριν μπουν στην τσέπη 
του ναυτεργάτη από την ακρίβεια, την φοροεπιδρομή, που θα εντα-
θεί και από τον αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό του 2022, συνέχεια 
των προηγούμενων. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες να δυναμώσουμε τον αγώνα, για την 
ανασύνταξη του ναυτεργατικού κινήματος, με σωματεία που θα υπη-
ρετούν και θα αγωνίζονται για τις πραγματικές μας ανάγκες, ενάντια 
στη μοιρολατρία, στη λογική του μακρότερου κακού, ενάντια στην 
αντεργατική πολιτική των εφοπλιστών και των κυβερνήσεων τους, 
που επιδιώκουν να επιβάλουν σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, συνθή-
κες εργασίας με ναυτεργάτες χωρίς δικαιώματα». 
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ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΗ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Μήνυμα κλιμάκωσης της πάλης για τη διεκδίκη-
ση των σύγχρονων δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων, ενάντια στους αντεργατικούς νόμους 

έστειλαν τα Πανεργατικά Συλλαλητήρια, που οργανώθη-
καν στις 4 Νοέμβρη σε μια σειρά από πόλεις της χώρας.

Με την αγωνιστική ανάταση που δίνει σε χιλιάδες ερ-
γατοϋπαλλήλους η σημαντική επιτυχία της συγκλονιστι-
κής απεργίας των λιμενεργατών της COSCO,  η αυλαία 
των κινητοποιήσεων άνοιξε με τα μαζικά και μαχητικά 
συλλαλητήρια σε 
Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη, Πειραιά και 
σε αρκετές ακόμα 
πόλεις. 

Οι σχετικές 
π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς 
σωματείων, Ομο-
σπονδιών και Ερ-
γατικών Κέντρων 
συνεχίζονται τις 
επόμενες μέρες, 
καλώντας τους 
εργαζόμενους να 
συ σ πειρ ωθούν 
ακόμα πιο απο-
φασιστικά στις 
συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, να δυναμώσουν την αναμέτρησή τους με 
κράτος και εργοδοσία.

Στους δρόμους του αγώνα υλοποιείται αυτές τις μέρες 
το σχέδιο δράσης, όπως έχουν αποφασίσει συντονίζο-
ντας τον αγωνιστικό βηματισμό τους πάνω από 400 συν-
δικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα, με τη συμμε-
τοχή τους σε μαζικές συσκέψεις σε μια σειρά από πόλεις.

Με σταθμό αυτές τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, τα σωματεία και οι εργαζόμενοι εντείνουν τη 
δράση τους, που περιλαμβάνει μια σειρά από απεργια-
κές κινητοποιήσεις και άλλες πρωτοβουλίες σε κλάδους 
και χώρους δουλειάς, με στόχο όλο αυτό το αγωνιστικό 
«μπαράζ» να συνενωθεί σε ένα μεγάλο πανελλαδικό 
απεργιακό μέτωπο τις επόμενες βδομάδες.

Στο επίκεντρο της πάλης βρίσκονται διεκδικήσεις για 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους 
μισθούς, για μέτρα προστασίας στους χώρους δου-
λειάς, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για κατοχύρωση 
της κυριακάτικης αργίας, για προστασία της συνδι-
καλιστικής δράσης. 

Μέτωπα πάλης που εμπλουτίζονται σε κάθε χώρο δου-
λειάς από τα σωματεία, «σφυροκοπώντας» τον πυρήνα 
των αντεργατικών μέτρων που έχουν ψηφίσει και εφαρ-
μόσει όλες οι κυβερνήσεις, με πιο πρόσφατο τον νόμο - 
έκτρωμα Χατζηδάκη. 

Στην Αθήνα, σωματεία και εργαζόμενοι από όλους 
τους κλάδους, από δεκάδες χώρους δουλειάς του ιδιω-
τικού και του δημόσιου τομέα, φοιτητικοί σύλλογοι, συν-
δικαλιστικές οργανώσεις των επαγγελματιών και μαζικοί 

φορείς συναντή-
θηκαν στο Σύ-
νταγμα, σε μια 
μεγάλη συγκέ-
ντρωση που 
αποτελεί ήδη πα-
ρακαταθήκη για 
τη συνέχιση και 
κλιμάκωση της 
πάλης. 

Στην κινητο-
ποίηση συμμετεί-
χαν, στο πλευρό 
των σωματείων, 
η Ομοσπονδία 
Γυναικών Ελλά-
δας, Σύλλογοι και 
Ομάδες Γυναικών. 

Στα μπλοκ των διαδηλωτών βρέθηκαν σωματεία και 
εργαζόμενοι που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, ενάντια 
σε απολύσεις που στοχεύουν ιδιαίτερα τη συνδικαλι-
στική δράση, με διεκδικήσεις για τις συνθήκες και τους 
όρους δουλειάς, για να γυρνάνε σώοι και υγιείς στο σπίτι 
τους μετά το τέλος της βάρδιας. 

Ταυτόχρονα, το μεγάλο συλλαλητήριο εξέπεμψε το 
μήνυμα διεκδίκησης ουσιαστικών μέτρων προστασίας 
από την πανδημία, για ενίσχυση των δημόσιων νοσοκο-
μείων, για άμεσες προσλήψεις, στον αντίποδα του «νέου 
ΕΣΥ» που φέρνει η κυβέρνηση με ένταση της επιχειρημα-
τικής δράσης. 

«Όχι άλλο αίμα για τα κέρδη των αφεντικών», έγρα-
φαν οι πικέτες που κρατούσαν οι εργαζόμενοι στα μπλοκ 
μιας σειράς σωματείων, απαιτώντας μέτρα προστασίας 
στους χώρους δουλειάς. 

«Όχι στις απολύσεις - Μόνιμη και σταθερή δουλειά 
για όλους», απαίτησαν με το πανό τους οι συμβασιούχοι 
καθαριστές της ΣΤΑΣΥ, που συμμετείχαν στην κινητοποί-
ηση μαζί με σωματεία των αστικών συγκοινωνιών. 

Μήνυμα διεκδίκησης και απεργιακής κλιμάκωσης για τα σύγχρονα 
δικαιώματα των εργαζομένων!
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 Δίνουμε ηχηρή απάντηση, διεκδικούμε 
ουσιαστική θωράκιση 

του δημόσιου συστήματος Υγείας

«Είμαστε εδώ για να δώσουμε ηχηρή απάντηση στα 
προκλητικά, χωρίς ίχνος ντροπής ψέματα της κυβέρνησης 
για δήθεν θωράκιση του δημόσιου συστήματος Υγείας, την 
ώρα που τα νοσοκομεία έχουν ρημάξει από τραγικές ελλεί-
ψεις προσωπικού», τόνισε η Βούλα Πάκου, πρόεδρος του 
Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο ΚΑΤ. 

Σχεδόν δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, 
όπως κατήγγειλε, τα «θωρακισμένα» νοσοκομεία «με-
τράνε 1.250 λιγότερους μόνιμους υγειονομικούς ενώ οι 
«ελαστικές» σχέσεις εργασίας αποθεώνονται και η χρημα-
τοδότηση συνεχίζει 
να μειώνεται». Χαρα-
κτηριστικό παράδειγ-
μα το ΚΑΤ, στο οποίο 
«τον Σεπτέμβρη του 
‘19 μετράγαμε 88 
εργαζόμενους με 
«ελαστικές» σχέσεις 
εργασίας και σήμερα 
309», ενώ την ίδια 
ώρα «οι κενές οργανι-
κές θέσεις στο Νοσο-
κομείο εκτοξεύτηκαν 
στις 599». 

«Δεν θα συνηθί-
σουμε τον θάνατο. 
Δεν θα συμβιβα-
στούμε με την εργασιακή περιπλάνηση», τόνισε και 
πρόσθεσε: «Θα καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις στην 
προσπάθεια να οργανωθεί ένα μαζικό μαχητικό κίνημα, με 
σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», ώστε να δοθεί η 
απαιτούμενη απάντηση στο τερατούργημα της κυβέρνη-
σης για το «νέο ΕΣΥ». 

Στον αγώνα για τα σύγχρονα μορφωτικά 
δικαιώματα των μαθητών

 
Τη φωνή του αγώνα των εκπαιδευτικών για την υπερά-

σπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, «για 
ένα σχολείο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, που δεν 
θα τους διαχωρίζει, θα παρέχει ενιαία γνώση, θα τους 
μορφώνει και δεν θα τους εξοντώνει», μετέφερε ο Απο-
στόλης Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο Σωκράτης», μέλος του Γενικού 
Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ. 

Από το βήμα της συγκέντρωσης αναρωτήθηκε «πώς 
αξιολογεί το υπουργείο Παιδείας» τη δική του ευθύνη για 
το περιστατικό, χτες το πρωί, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο 
Πυλαίας όπου έπεσε ένα ολόκληρο ταβάνι και ευτυχώς 
η δασκάλα πρόλαβε να βγάλει τους μαθητές από την αί-
θουσα, γιατί αλλιώς θα μιλούσαμε για τραγωδία. Σε άλλο 
σημείο επισήμανε πως οι εκπαιδευτικοί «νιώσαμε στο 
πετσί μας, με τις αλλεπάλληλες δικαστικές προσφυγές, τις 
απειλές και την τρομοκρατία, όλο το αντιδραστικό νομο-

θετικό πλαίσιο που έχει χτιστεί από τις κυβερνήσεις ΝΔ 
- ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ». Κατέληξε λέγοντας: «Είμαστε υπερή-
φανοι που σήμερα ανταμώνουμε στον δρόμο του αγώνα 
με όλους τους εργαζόμενους. Ο αγώνας μας είναι κοινός, 
είναι δίκαιος». 

Στη μάχη για ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς,
 ενάντια στις απολύσεις 

Ο Γιάννης Αναγνώστου, πρόεδρος του Συνδικάτου Οι-
κοδόμων Αθήνας, χαιρέτισε τους χιλιάδες απεργούς οικο-
δόμους και τους εργαζόμενους στις κατασκευές που χτες 
νέκρωσαν τους χώρους δουλειάς με την πανοικοδομική 
απεργία. 

Μιλώντας για τις κινητοποιήσεις των οικοδόμων, σημεί-
ωσε ότι με την πίεση 
που άσκησαν στους 
εργοδότες, χτες τους 
ανακοινώθηκε ότι εί-
ναι διατεθειμένοι να 
υπογράψουν σύμβα-
ση, μετά από 12 χρό-
νια. «Προετοιμαζό-
μαστε για απεργιακή 
κλιμάκωση το επόμε-
νο διάστημα, όπως εί-
χαμε αποφασίσει στη 
μεγάλη σύσκεψη στο 
Σπόρτιγκ, αλλά ακό-
μη και νέες κλαδικές 
κινητοποιήσεις για να 
υπερασπιστούμε κα-

τακτήσεις και δικαιώματα και περνώντας στην επίθεση για 
σύγχρονους όρους και συνθήκες δουλειάς και ζωής», ανέ-
φερε, προσθέτοντας: «Ένας δρόμος υπάρχει για τους ερ-
γαζόμενους, αγώνας με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες, 
με βάση τις τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες 
του σήμερα, για να έρθουν στο προσκήνιο τα συμφέροντα 
των εργαζομένων, όλου του λαού».

Στον Πειραιά

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Πασαλιμάνι, 
από το βήμα της οποίας ο  πρόεδρος του Σωματείου 
ΕΝΕΔΕΠ, Μάρκος Μπεκρής, ανακοίνωσε, καταχειροκρο-
τούμενος, τη μεγάλη νίκη των εργατών της COSCO, καθώς 
μετά τον σκληρό αγώνα τους η εργοδοσία αναγκάστηκε 
να ικανοποιήσει αιτήματά τους.

«Η σημερινή μας κινητοποίηση στον Πειραιά και σε δε-
κάδες πόλεις της χώρας, οι διαδικασίες για την επιτυχία 
τους, μας γεμίζουν αισιοδοξία ότι μπορούμε να τα καταφέ-
ρουμε. Συνεχίζουμε πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά! Στηρί-
ζουμε τους λιμενεργάτες της COSCO, τις απεργίες των ναυ-
τεργατών, την απεργία του Επισιτισμού, την απεργία της 
ΛΑΡΚΟ, το συλλαλητήριο των πυρόπληκτων στην Αθήνα! 
Προετοιμάζουμε τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση!», 
τόνισε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Νί-
κος Ξουράφης, που πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία 
της συγκέντρωσης.
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«Να δυναμώσει η κοινή δράση και ο αγώνας των συν-
δικάτων για την απόκρουση της αντεργατικής πολιτικής», 
κάλεσε από το βήμα της συγκέντρωσης ο Θανάσης Ευ-
αγγελάκης, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ. Και μιλώντας για το 
ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, θύμισε πως παρότι 
«παραμένει ακόμα με τον νόμο 330/1976 κατ’ επιλογή των 
εφοπλιστών και καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει 
τολμήσει να τον αλλάξει, οι ναυτεργάτες με τους αγώνες 

τους, με την έμπρακτη αλληλεγγύη στους καταπέλτες των 
πλοίων από τις ταξικές δυνάμεις, τους εργαζόμενους, τον 
έχουν κουρελιάσει στην πράξη, κι ας βγάζουν όλες τις 
απεργίες παράνομες.

Θα επαναλάβουμε αυτό που λέμε κάθε φορά όταν μας 
οδηγούν στα δικαστήρια, ότι το δίκιο της εργατικής τά-
ξης δεν κρίνεται στις αίθουσες των δικαστηρίων, κρίνεται 
στους καταπέλτες, στις πύλες των εργοστασίων, στα εργο-
τάξια».

Συνέχισε λέγοντας ότι «το εφοπλιστικό κεφάλαιο συ-
νεχίζει να αυξάνει τα κέρδη του, απολαμβάνει σωρεία 
προνομίων και επιδομάτων από τις μέχρι σήμερα κυβερ-
νήσεις, κατέχει 4.901 πλοία ελέγχοντας το 19,42% της πα-
γκόσμιας χωρητικότητας, το 58% στο πλαίσιο της ΕΕ, ενώ 
το 2020 οι παραγγελίες ναυπήγησης αντιπροσωπεύουν 
το 11% της παγκόσμιας χωρητικότητας στα υπό παραγ-
γελία πλοία.

Αντίθετα, για τους ναυτεργάτες οι συνθήκες εργασίας 
επιδεινώνονται, με τη μη ανανέωση και εφαρμογή των 
ΣΣΕ, τις περικοπές μισθών, τις μειωμένες οργανικές, την 
εντατικοποίηση της δουλειάς με τις αυξημένες απαιτήσεις 
των εφοπλιστών, τη διαρκή υπονόμευση της ζωής τους 
από ασθένειες και ατυχήματα, τα οποία δεν καταγράφο-
νται».

Και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας 
την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, στην 
κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου, προώθησε πρόσθετες αντερ-
γατικές νομοθετικές ρυθμίσεις με αιχμή τον ν.4714/2020, 
υλοποιώντας την απαίτηση των εφοπλιστών για την εφαρ-
μογή των «διεθνών κρατούντων», δηλαδή κατάργηση των 
κλαδικών ΣΣΕ από τα διεθνή μισθολόγια ITF - ILO».

Ο Θ. Ευαγγελάκης αναφέρθηκε στη μεγάλη απεργιακή 
μάχη που ετοιμάζονται να δώσουν οι ναυτεργάτες με την 
48ωρη απεργία από τις 10 Νοέμβρη, «με προοπτική κλι-
μάκωσης, διεκδικώντας την κατάργηση των αντεργατικών 

νόμων, δουλειά με δικαιώματα.
Οι απεργιακοί αγώνες από τις 26 Νοέμβρη μέχρι και 

τις 16 Ιούνη με αιχμή το αντεργατικό τερατούργημα Χα-
τζηδάκη, με τη μαζική συμμετοχή, όπως και οι πρόσφατες 
κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην «e-food», των λιμε-
νεργατών της COSCO, των οικοδόμων, των εκπαιδευτικών, 
αποτελούν πολύτιμα εφόδια για κάθε κλάδο στις ταξικές 
συγκρούσεις που έχουμε μπροστά μας, ενάντια στην αντι-
λαϊκή πολιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του.

Χωρίς τους ναυτεργάτες προπέλα δεν γυρνά, χωρίς τους 
εργάτες γρανάζι δεν γυρνά, μας αξίζει μια ζωή χωρίς αφε-
ντικά, να γίνουμε κυρίαρχοι του πλούτου που εμείς παρά-
γουμε», τόνισε, καλώντας σε κλιμάκωση.

Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικά-
του Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Βιομηχανίας Ελλάδας, αναφέρθηκε στον μεγάλο αγώνα 
που δίνουν οι  εργατοτεχνίτες στη Ναυπηγοεπισκευα-
στική Ζώνη για την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας και στο πώς μέσα από την οργανωμένη πάλη 
κατάφεραν να κερδίζουν την υπογραφή της Σύμβασης 
με ικανοποιητικά μεροκάματα και πρόβλεψη για 7ωρο - 
5ήμερο - 35ωρο.

Στάθηκε ακόμα στον αγώνα για εφαρμογή της Σύμβα-
σης σε κάθε επιχείρηση και, στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε σε 
συμμετοχή στην 24ωρη απεργία που πραγματοποιείται 
στις 5 Νοέμβρη στη Ζώνη και στη συγκέντρωση στις 3 
μ.μ. στο ΣΕΜΠΟ.

Η Δήμητρα Σταματέλου, μέλος της ΕΓ της ΟΕΝΓΕ, ανα-
φέρθηκε στις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής στην 
υγεία του λαού, όπως αποδεικνύεται καθημερινά με την 
εκτίναξη του αριθμού των κρουσμάτων και των θανάτων. 
Θα βόλευε, τόνισε, την κυβέρνηση να μην ακούγονται οι 
φωνές των υγειονομικών κάτω από τις μάσκες, αλλά αυτό 
δεν πρόκειται να γίνει. Μαζί με τους εργαζόμενους οι υγει-
ονομικοί καταγγέλλουν την τραγική κατάσταση στο δημό-
σιο σύστημα Υγείας, την κατάργηση νοσοκομείων και την 
υποχρηματοδότηση.

Εκ μέρους της  ΕΛΜΕ Πειραιά, ο πρόεδρός της Ηλί-
ας Πατίδης  στον σύντομο χαιρετισμό του τόνισε ότι η 
7ήμερη απεργία των εργατών της COSCO δίνει κουράγιο 
σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά και στους εκπαιδευτι-
κούς, να συνεχίσουν τον αγώνα για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων τους και των δικαιωμάτων των παιδιών του 
λαού στη μόρφωση.

Η  Χρυσάνθη Αγάθου,  εκ μέρους της  Συντονιστικής 
Επιτροπής Ενάντια στη Δημιουργία ΜΕΑ στο Σχι-
στό, σημείωσε ότι οι εργαζόμενοι, παράλληλα με τη μάχη 
που δίνουν για τα δικαιώματά τους, αγωνίζονται για να μη 
δημιουργηθεί ΜΕΑ στο Σχιστό, να μη συνεχιστεί η ρα-
γδαία επιδείνωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας 
ζωής, να μη γίνεται θυσία η υγεία του λαού στον βωμό 
της κερδοφορίας των επιχειρηματιών.

Το Συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε με μεγάλη πορεία 
στους δρόμους του Πειραιά, με το σύνθημα «Χωρίς εσέ-
να γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντι-
κά» να δονεί την ατμόσφαιρα.  



Επιστολή διαμαρτυρίας από 
ανθυποπλοίαρχο του Δ/Ξ 

«ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ» της ναυτιλιακής 
εταιρείας ELETSON CORPOR

Στη ΠΕΜΕΝ την 1η Νοέμβρη λάβαμε 
επιστολή (email) διαμαρτυρίας την οποία 
επισυνάπτουμε, από τον Ανθυποπλοί-
αρχο του Δ/Ξ «ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ» της ναυ-
τιλιακής εταιρείας ELETSON CORPOR., 

για τις τραγικές συνθήκες που βιώνουν 
οι ναυτεργάτες του πλοίου λόγω της κα-
τάσχεσης του πλοίου, με τον πολύμηνο 
εγκλωβισμό τους στην Σιγκαπούρη.

Παρότι είναι γνωστό το γεγονός στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας και τις υπηρεσίες 
του, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, 
καμία επίλυση του προβλήματος για τον 
επαναπατρισμό τους δεν έχει γίνει μέχρι 
σήμερα. 

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση 
της κυβέρνησης, του υπουργείου Ναυ-
τιλίας, για τον επαναπατρισμό των 
εγκλωβισμένων ναυτεργατών.  

Επισυνάπτεται η επιστολή του ανθυ-
ποπλοίαρχου

Κύριε Πρόεδρε 
Καλημέρα σας και καλό μήνα. 
Είμαι ο ανθυποπλοίαρχος του Δ/Ξ 

ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ, της διαχειρίστριας εταιρεί-
ας ELETSON CORPORATION. Ο λόγος που 
σας γράφω το παρακάτω μήνυμα είναι 
για να γίνει γνωστό το θέμα και σε άλλους 
ναυτικούς που ίσως κάποια στιγμή αντι-
μετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα.

Ναυτολογήθηκα επί του πλοίου   τον 
μήνα Νοέμβριο του 2020. Τον Μάρτιο του 
2021 το πλοίο τέλει υπό την κράτηση των 
αρχών της Σιγκαπούρης κατόπιν εντολής 
των ναυλωτών. Αυτό έχει ως συνέπεια και 
την απαγόρευση απόπλου από το λιμένα 

εφόσον πραγματοποιήθηκε κατάσχεση 
πλοίου. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι 
οι αρχές της Σιγκαπούρης ως μέτρο προ-
στασίας κατά του Covid-19 έχουν θεσπί-
σει τον εξής κανονισμό: «σε οποιοδήποτε 
πλοίο γίνει αλλαγή πληρώματος, αυτό θα  
πρέπει να αποπλεύσει εντός 48 ωρών». 
Αυτό δεν μπορεί να συμβεί όμως στην δι-
κιά μας ιδιάζουσα περίπτωση.

Υπέβαλα την παραίτηση μου τον Ιούνιο 
δηλώνοντας ότι επιθυμώ τον επαναπατρι-
σμό μου έως τα τέλη του μήνα. Στις αρχές 
Αυγούστου έστειλα complain form στην 
εταιρεία δηλώνοντας τη δυσαρέσκεια 
μου και την επιθυμία για τον επαναπατρι-
σμό μου. Η εταιρεία έκανε κάποιες προ-
σπάθειες για τον επαναπατρισμό μου και 
των υπολοίπων μελών του πληρώματος 
αλλά η MPA(Maritime and Port Authority 
of Singapore) αρνήθηκε να ικανοποιήσει 
το αίτημα των ναυτικών που επιθυμού-
σαν τον επαναπατρισμό τους, εφόσον 
δεν τηρούνταν οι διατάξεις του παραπά-
νω κανονισμού που ανέφερα σχετικά με 
τον απόπλου του πλοίου εντός 48 ωρών. 

Έπειτα από αυτή την άρνηση των αρ-
χών της Σιγκαπούρης απευθύνθηκα στη 
ΠΝΟ στις αρχές του Σεπτεμβρίου, εξη-
γώντας την κατάσταση και ελπίζοντας 
να βρεθεί κάποια λύση στο πρόβλημα. Η 
ΠΝΟ με τη σειρά της επιλήφθηκε επί του 
θέματος εκθέτοντας τα γεγονότα στους 
αρμόδιους φορείς (υπουργεία, προξενικό 
λιμενάρχη κλπ.).

Στις 7 Οκτωβρίου 2021 η MPA, επιτρέ-
πει τον επαναπατρισμό των μελών δίνο-
ντας τις εξής λύσεις:

1) αλλαγή πληρώματος του πλοίου με 
τοπικά πληρώματα Σιγκαπούρης

2) έγγραφο από την Αρχή που να επι-
τρέπει ακόμα λιγότερη σύνθεση του πλη-
ρώματος

3) 14 μέρες SHN(stay home notice) για 
το πλήρωμα που πρόκειται να ναυτολο-
γηθεί.

Από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι και σήμε-
ρα δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα μας 
για επαναπατρισμό. Αυτή τη στιγμή στο 
πλοίο έχουμε άτομο που είναι ναυτολο-
γημένος από τον Ιούλιο του 2020. Η τε-
λευταία ναυτολόγηση μέλους του πλοίου 

έγινε τον Φεβρουάριο του 2021. Στις 18 
Νοεμβρίου 2021 θα έχω συμπληρώσει 
ένα χρόνο επί του πλοίου. Να σημειωθεί 
ότι από τη στιγμή που το πλοίο τέλει υπό 
την κράτηση των αρχών της Σιγκαπούρης 
έχει υπάρξει ο επαναπατρισμός τριών 
μελών, χωρίς όμως να έρθει αντικατα-
στάτης. Αυτό ήταν εφικτό να γίνει γιατί τα 
άτομα δεν αποτελούσαν τη βασική σύν-
θεση του πλοίου οπότε δεν χρειάζονταν 
αντικαταστατή.

Με εκτίμηση
Κράββαρης Σπυρίδων

Επικίνδυνες συνθήκες 
προσέγγισης του Ε/Γ-Ο/Γ 

πλοίου 
«ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ» 

στη Σχοινούσα

Στις 26 Νοεμβρίου το Ε/Γ – Ο/Γ πλοίο 
«ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ», όπως καταγρά-
φεται σε σχετικό βίντεο, προσπάθησε να 
προσεγγίσει το λιμάνι της Σχοινούσας,   
μέσα σε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες 
(9 μποφόρ). 

Οι προσπάθειες των ναυτεργατών να 
εξασφαλίσουν την μετακίνηση των νη-
σιωτών  δεν πρέπει να καλύψουν τις τε-

ράστιες ευθύνες όλων των κυβερνήσε-
ων, που βάζουν πλάτη να μεγαλώνουν τα 
κέρδη των εφοπλιστών.  

Ο κίνδυνος της ασφάλειας της ανθρώ-
πινης ζωής στη θάλασσα αφορά αποκλει-
στικά στην πολιτική, που ακολουθούν 
όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, το 
υπουργείο  ναυτιλίας και οι λιμενικές αρ-
χές. Η νομοθεσία, προκλητικά καθορίζει 
ότι σε ακραίες καιρικές συνθήκες την 
ευθύνη έχει ο πλοίαρχος για την εκτέλε-
ση των δρομολογίων,   χωρίς παράλληλα 
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ουσιαστικά μέτρα   ασφαλών λιμενικών 
εγκαταστάσεων, για τον ασφαλή κατά-
πλου και απόπλου των πλοίων.

Το άκρως επικίνδυνο συμβάν που 
ήρθε στο   φως της δημοσιότητας, είναι 
ένα ακόμα από τα πολλά, που έρχονται 
αντιμέτωποι ναυτεργάτες και επιβάτες, 
κάτοικοι των νησιών, με την πλειοψηφία 
των πλοίων, στο ακτοπλοϊκό δίκτυο, να 
είναι υπερήλικα και υποσυντήρητα.

Καλούμε τους ναυτεργάτες τους κά-
τοικους των νησιών να διεκδικήσουμε 
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες φθηνές, 
ασφαλείς, σύγχρονες, με οργανικές 
συνθέσεις, που θα ανταποκρίνονται 
στις σημερινές ανάγκες και ναυτεργάτες 
με συγκροτημένα δικαιώματα.

Αλληλεγγύη στον αγώνα
 των εργαζομένων στα 

πετρέλαια Καβάλας

Σε Δελτίο Τύπου – Καταγγελία στις  
22 Δεκέμβρη τα ναυτεργατικά σωμα-

τεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, καταγγείλαμε την επιχεί-
ρηση εργοδοσίας και κυβέρνησης να 
καταστείλουν τον πολύμηνο αγώνα των 
εργαζομένων στα «Πετρέλαια Καβάλας» 
με επέμβαση των ΜΑΤ στον χώρο του 
εργοστασίου και προσαγωγές εργαζομέ-
νων που αγωνίζονται.

Βία και καταστολή ,με σοβαρό κίνδυνο 
για την ανθρώπινη ζωή είναι η απάντη-
ση κυβέρνησης - εργοδοσίας απέναντι 
στους εργαζόμενους που διεκδικούν το 
δικαίωμα τους στην δουλειά.

Τα ναυτεργατικά σωματεία εκφρά-
ζουμε την αμέριστη συμπαράσταση 
μας στον αγώνα των εργαζομένων για 
τα δίκαια αιτήματα τους .

Αντεργατικές μεθοδεύσεις 
στην Ένωση Τεχνικών 

Κινηματογράφου – 
Τηλεόρασης

Στις 23 Δεκέμβρη καταγγείλαμε τις 
αντεργατικές μεθοδεύσεις, που εφαρμό-
ζονται από την πλειοψηφία του ΔΣ της 
ΕΤΕΚΤ (Ένωση Τεχνικών Κινηματο-
γράφου – τηλεόρασης). 

Σε μία, χωρίς προηγούμενο πρακτική, 
οι σύμβουλοι - μέλη της ΕΤΕΚΤ που πρό-
σκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν την πλειο-
ψηφία, προχωρούν σε διαγραφές μελών 
του σωματείου, καθώς και εκλεγμένων 
συνδικαλιστών, με πρόσχημα ότι δια-
φωνούν ή έχουν άλλη ιδεολογία ή έστω 
ασκούν κριτική στη διοίκηση!

Αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές του 
παρελθόντος, τις έχει καταδικάσει το 
κίνημα στην πράξη και δεν μπορούν να 
αναβιώνουν σε κανένα φορέα που εκ-
προσωπεί τους εργαζόμενους και τα δι-
καιώματά τους.

Απαιτούμε, να παρθούν τώρα πίσω 
όλες οι διαγραφές των συνδικαλιστών 
της ΕΤΕΚΤ και να σταματήσουν αυτές οι 
αναχρονιστικές μεθοδεύσεις, που μόνο 
στόχο έχουν τη «φίμωση» και την απομό-
νωση κάθε φωνής που αντιστέκεται και 
διεκδικεί.

Νέα παρέμβαση για το 
οξυμμένο πρόβλημα των 

αντικαταστάσεων 
στα ποντοπόρα καράβια

Με ανακοίνωση στις 23 Δεκέμβρη 
επαναφέραμε το οξυμμένο πρόβλημα 
των αντικαταστάσεων στα ποντοπόρα 
καράβια αναφέροντας: 

«Σχεδόν 2 χρόνια μετά την εκδήλωση 
της πανδημίας COVID-19 παγκόσμια, 
κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί 
από εφοπλιστές, κυβερνήσεις, διεθνείς 
οργανισμούς, για την επίλυση του οξυμ-
μένου προβλήματος των αντικαταστά-
σεων των ναυτεργατών στα ποντοπόρα 

καράβια και τον ασφαλή επαναπατρισμό 
τους.

Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει τρα-
γικά αποτελέσματα  σε όσους είναι ναυτο-
λογημένοι, στους αντικαταστάτες τους, 
που είναι στην ανεργία αλλά και συνολικά 
στις οικογένειες τους, ενώ αναμένεται να 
επιδεινωθεί το πρόβλημα με τα πρόσθετα 
μέτρα, που λαμβάνουν χώρες λόγω της 
μετάλλαξης «Omicron». 

Ψευδεπίγραφη είναι η συνεργασία 
στο «Διεθνές Πρόγραμμα Καραντίνας 
Πληρώματος (#CrewEQUIP)», μεταξύ 
του Διεθνούς Συμβουλίου Εργοδοτών 
Ναυτιλίας (IMEC), του Διεθνούς Ναυτι-
λιακού Επιμελητηρίου (ICS) και της Διε-
θνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις 
Μεταφορές (ITF), πρόγραμμα στο οποίο 
«θα δημιουργηθεί μια λίστα με αξιόπιστα 
ξενοδοχεία, που θα είναι διαθέσιμα για 
να μένουν σε καραντίνα τα πληρώματα», 
γεγονός χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο 
αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Με αφορμή αυτή τη συνεργασία χα-
ρακτηριστική είναι και η προκλητική δή-
λωση του προέδρου του τμήματος ITF 
Seafarers’ David Heindel, αναφέροντας 
μεταξύ άλλων ότι: «πάρα πολλοί ναυ-
τικοί θα χάσουν τα Χριστούγεννα και 
άλλα σημαντικά γεγονότα τις επόμενες 
εβδομάδες».

Αποτελεί υποκρισία να αναγράφεται 
σε κάθε ποντοπόρο καράβι η φράση 
«SAFETY FIRST», ενώ στη πράξη μπροστά 
στη συνέχιση της κερδοφορίας των εφο-
πλιστών από την άγρια εκμετάλλευση των 
ναυτεργατών και με την ένοχη στάση των 
κυβερνήσεων τους, δεν διστάζουν να θυ-
σιάζουν την υγεία, την ασφάλεια, να αγνο-
ούν τις κραυγές αγωνίας των χιλιάδων 
εγκλωβισμένων ναυτεργατών.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, επαναλαμ-
βάνουν τη θέση τους απαιτώντας εφο-
πλιστές, κυβέρνηση, υπουργείο ναυ-
τιλίας, να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα  για την προστασία της υγείας, 
τον ασφαλή επαναπατρισμό και σε 
περιπτώσεις που οι ναυτεργάτες τίθε-
νται σε καραντίνα να διασφαλίζονται 
τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δι-
καιώματα τους».

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Την επίταξη των ιδιωτικών 
μονάδων Υγείας και την 
ενίσχυση του δημόσιου 

συστήματος με προσλήψεις μό-
νιμου προσωπικού, την ανάγκη 
για μέτρα προστασίας στους 
χώρους δουλειάς, με γενικευμένα δωρεάν τεστ για 
όλους, για εμβολιασμένους κι ανεμβολίαστους προ-
κειμένου να προστατευτεί ο λαός, απαίτησαν στις 
24 Νοέμβρη δεκάδες σωματεία και μαζικοί φορείς, 
διαδηλώνοντας ταυτόχρονα έξω από μεγάλα ιδιωτι-

κά νοσοκομεία της Αττικής.
Επιχειρηματικοί όμιλοι που θησαυρίζουν που-

λώντας πανάκριβες υπηρεσίες Υγείας, «πατώντας» 
στην τραγική κατάσταση του δημόσιου συστήμα-
τος Υγείας, βγαίνουν «άβρεχτοι» από την πανδημία, 
αφού αντί να επιταχθούν για να μειωθεί η θνησιμό-
τητα, εξακολουθούν να παζαρεύουν με την κυβέρ-
νηση τη διάθεση μερικών κλινών, πάντα με το αζη-
μίωτο. 

Κι ενώ το αίτημα αυτό για την επίταξη άνευ όρων 
γίνεται όλο και πιο επίκαιρο με τους δεκάδες διασω-
ληνωμένους εκτός ΜΕΘ, η κυβέρνηση έχει ανακοι-
νώσει την περιστολή χειρουργείων μέχρι και κατά 
80%, ενώ οι δεκάδες κλίνες στα μεγαθήρια των 
ομίλων μοσχοπουλιούνται από την εκμετάλλευση 
του πόνου ασθενών που δεν βρίσκουν πού αλλού 
να πάνε.

Στους Αμπελόκηπους

«Επίταξη ιδιωτών σε όλη την Υγεία, να πληρώσουν 

κράτος και εργοδοσία», φώνα-
ξαν οι συγκεντρωμένοι έξω από 
την «Ευρωκλινική», στους Αμπε-
λόκηπους, καταγγέλλοντας την 
πολιτική που μέσα στην πανδη-
μία έχει αφήσει «ρημάδια» τα 

νοσοκομεία.
Παράλληλα, μια σειρά σωματεία, όπως το  Συν-

δικάτο Οικοδόμων, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλ-
λήλων, το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού, 
η Ένωση Λογιστών - Ελεγκτών,  που έδωσαν το 

«παρών», έθεσαν στο προσκήνιο την ανάγκη για 
μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, προ-
ληπτικούς διαγνωστικούς ελέγχους για όλους 
τους εργαζόμενους με ευθύνη του κράτους και 
της εργοδοσίας.

Στη διαμαρτυρία συμμετείχε αντιπροσωπεία της 
Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ.

Με τα δικά τους πανό συμμετείχαν στην κινητο-
ποίηση ο  Σύλλογος Γυναικών Εξαρχείων - Νεά-
πολης και η Ομάδα Γυναικών 7ου Διαμερίσματος 
Δήμου Αθήνας (μέλη της ΟΓΕ).

Οι συγκεντρωμένοι ανέδειξαν το γεγονός ότι στις 
συνθήκες αναζωπύρωσης της πανδημίας η κυβέρ-
νηση «παζαρεύει» με τους επιχειρηματικούς ομί-
λους τη διάθεση ορισμένων κλινών με αντάλλαγμα 
παχυλές αποζημιώσεις.

«Θέλουμε πραγματική επίταξη και όχι «μαϊ-
μού», για να καλυφθούν οι ανάγκες σε νοσηλεία και 
για να μειωθεί η θνησιμότητα», ανέφερε ο Ηλίας Σι-
ώρας, συνδικαλιστής και μέχρι πρόσφατα πρό-
εδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον «Ευ-

 ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Nα πάρει ο λαός στα χέρια του
 την υπεράσπιση 

της υγείας και της ζωής του
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αγγελισμό»,  σχολιάζοντας έτσι την κοροϊδία της 
«συνεργασίας» με τον ιδιωτικό τομέα για non Covid 
περιστατικά, πάντα με το αζημίωτο και αντλώντας 
γιατρούς από το προσωπικό των δημόσιων νοσοκο-
μείων.

«Όλα αυτά τα χρόνια οι κλινικάρχες μπουκώσανε 
στο χρήμα πατώντας πάνω στην ανάγκη των εργα-
ζομένων», τόνισε ο  Γιάννης Σκλάβος, μέλος της 
διοίκησης του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού 
Αττικής. Και κατήγγειλε πως και σήμερα στις συν-
θήκες της πανδημίας τα μεγαθήρια της ιδιωτικής 
Υγείας συνεχίζουν να θησαυρίζουν, απαιτώντας την 
άμεση και πραγματική επίταξή τους.

«Δυο σχε-
δόν χρόνια 
μετά το ξέ-
σπασμα της 
πανδημίας, 
τα πράγμα-
τα είναι ίδια 
και χειρότε-
ρα», σχολία-
σε ο  Δημή-
τρης Τόλος, 
μέλος της δι-
οίκησης του 
Σ υ λ λ ό γ ο υ 
Ε μ π ο ρ ο ϋ -
π α λ λ ή λ ω ν 
Αθήνας. Κα-
τήγγειλε το 
γεγονός ότι η επίκληση της «ατομικής ευθύνης» έχει 
γίνει η μόνιμη επωδός της κυβέρνησης, η όποια δεν 
αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη ώστε «η υγεία των 
εργαζομένων και των παιδιών μας να έχει την αξία 
που της πρέπει».

Στην πανδημία της λοιπής νοσηρότητας, που επί-
σης καλπάζει, αναφέρθηκε η  Ηλέκτρα Κολοβού, 
μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στην 
Ιδιωτική Υγεία, επισημαίνοντας την ανάγκη να επι-
ταχθούν οι ιδιωτικές δομές, που είναι πλήρως εξο-
πλισμένες και διαθέτουν έμπειρο προσωπικό.

Την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι υγει-
ονομικοί, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της κυ-
βέρνησης για την πλήρη θωράκιση των νοσοκομεί-
ων, περιέγραψε ο Σταμάτης Τσιπιλής.

Στον Πειραιά

Στο μεγαθήριο του «Μετροπόλιταν» στον Πει-
ραιά, που δεσπόζει σε μια περιοχή «γυμνή» από 
στελεχωμένες και πλήρως εξοπλισμένες δημόσιες 

μονάδες Υγείας, που οι ασθενείς πετιούνται έξω από 
τα «νοσοκομεία μιας νόσου», διαδήλωσαν το  Ερ-
γατικό Κέντρο Πειραιά, το Συνδικάτο Μετάλλου 
Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανί-
ας Ελλάδας, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ 
- «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» - ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και ΠΕΣ/
ΝΑΤ, το Συνδικάτο Εργαζομένων Ιδιωτικής Υγεί-
ας Πειραιά και Σύλλογοι Γυναικών της περιοχής.

Το ξεσάλωμα της εργοδοσίας στους χώρους δου-
λειάς, που έχει αποτέλεσμα την υπερμετάδοση της 
πανδημίας, ανέδειξε ο  Γιώργος Δρέττας,  γραμμα-

τέας του 
Σ υ ν δ ι κ ά -
του Χημι-
κής Βιομη-
χανίας. Και 
υ πογρ ά μ -
μισε ότι την 
πα ν δ η μ ί α 
δεν την 
αντιμετω-
πίζεις με 
αντισηπτι-
κό στην 
πόρτα και 
με επίκλη-
ση ατομι-

κής ευθύνης, αλλά με κεντρικά μέτρα. Στην ανάγκη 
να είναι τα σχολεία καθαρά, είτε με πανδημία είτε 
χωρίς, αναφέρθηκε η Χριστίνα Καραμαλίκη, πρό-
εδρος του Σωματείου Καθαριστών, δείχνοντας τις 
ευθύνες του κράτους για τα εκατοντάδες κενά.

Τις χρυσές μπίζνες των επιχειρηματιών της Υγεί-
ας ανέδειξε η Στέλλα Μπαρδούνια, πρόεδρος του 
Συνδικάτου Ιδιωτικής Υγείας Πειραιά, σημειώνοντας 
ότι αρνούνται ακόμα και τώρα να διαθέσουν κλίνες 
για νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό.

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθη-
κε επίσης στο «Μητέρα» και στο  «Metropolitan 
General»  από τα Σωματεία Εργαζομένων νοσοκο-
μείου ΚΑΤ, τον Σύλλογο Εργαζομένων νοσοκομείου 
«Αγία Όλγα», Συνδικάτα Βιομηχανίας, Συλλόγους 
Γυναικών, σωματεία συνταξιούχων και άλλους μαζι-
κούς φορείς από το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, τη Νέα 
Ιωνία, το Νέο Ηράκλειο και άλλους φορείς των πε-
ριοχών.
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Προϋπολογισμός ΝΑΤ για το 2022

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, εκδώσαν δελτίο 
τύπου στις 25 Νοέμβρη, με αφορμή τη συνεδρί-

αση του Δ.Σ του ΝΑΤ για το προϋπολογισμό του 2022.
Συγκεκριμένα ανέφεραν: 
«Συζητήθηκε και ψηφίστηκε 

ο προϋπολογισμός για το 2022, 
«κομμένος και ραμμένος» στα 
πλαίσια του αντιλαϊκού κρατικού 
προϋπολογισμού της κυβέρνη-
σης της ΝΔ, που έχει διαμορφω-
θεί για άλλη μια χρονιά για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας και κερδοφορίας των εφο-
πλιστών, των τραπεζιτών, των 
βιομηχάνων.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό 
σημείωμα του υπουργείου Ερ-
γασίας, που έχει αποσταλεί σε 
όλους τους ασφαλιστικούς φο-
ρείς, «η κατάρτιση του Προϋπολογισμού πρέπει να 
γίνει (...) εντός των ορίων του υποβληθέντος συνο-
πτικού προϋπολογισμού που έχει ενσωματωθεί στον 
υπό ψήφιση Προϋπολογισμό του 2022».

Επίσης επισημαίνεται ότι «ειδικότερα η κατάρτιση και 
η έγκριση του προϋπολογισμού των φορέων πρέπει να 
είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με τους δημοσιονομι-
κούς στόχους και τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (2022 – 2025) 
και με τις εγκυκλίους που εκδίδονται».

Στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022, προβλέπο-
νται πρόσθετες περικοπές  1,13 δισ. ευρώ σε συντάξεις, 
επιδόματα ανεργίας, Πρόνοια και Υγεία.

Το ΝΑΤ στις αρμοδιότητες του συνεχίζει να έχει την κα-
ταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τα ναυτολόγια, 
από την ένταξη του στον ΕΦΚΑ με βάση τον νόμο έκτρω-
μα 4387/2016, γνωστό νόμο Κατρούγκαλου (ΣΥΡΙΖΑ).

Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού δεν 
γίνεται αναφορά ότι:

1. Με το ν.4770/2021, άρθρο 16 οι εφοπλιστές της 
επιβατηγού ναυτιλίας απαλλάσσονται από την καταβολή 
των ασφαλιστικών εισφορών τους, για το χρονικό διά-
στημα από 01-01-2021 έως 28-02-2021.

2. Στο ν.4843/2021, άρθρο 
81, δίνει τη δυνατότητα στους 
εφοπλιστές στα ποντοπόρα υπό 
ελληνική σημαία με πρόσχημα 
την πανδημία  για την περίοδο 
από 01-10-2021 έως 31-12-
2021  και με υπουργική απόφα-
ση να παραταθεί για ακόμα 6 
μήνες, να ναυτολογούν ναυτερ-
γάτες, που στο σύνολο τους να 
είναι με τους επαχθής όρους, που 
ισχύουν με τα «διεθνή κρατού-
ντα», δηλ. ανασφάλιστοι.

3. Με το ν.4714/2020 που κα-
θορίζει τα προκλητικά εφοπλι-

στικά προνόμια στα υπό ελληνική σημαία ποντοπόρα 
πλοία, ο Α’ Πλοίαρχος, ο Γ’ Πλοίαρχος, ο Γ’ Μηχανικός 
και το κατώτερο πλήρωμα, να είναι χωρίς ΣΣΕ και κοι-
νωνική ασφάλιση και εφαρμόζεται από τους εφοπλιστές 
και τις υπηρεσίες του ΝΑΤ

Αυτή η διαχρονική αντιλαϊκή πολιτική των μέχρι σή-
μερα κυβερνήσεων με τα προνόμια και τις επιδοτή-
σεις για τους εφοπλιστές, τους αντεργατικούς νόμους 
2687/1953, 3569/2007, 4150/2013 κ.ά, που διευρύ-
νουν την ανασφάλιστη εργασία, μειώνουν τις οργανικές 
συνθέσεις και αυξάνουν διαρκώς την εκμετάλλευση των 
ναυτεργατών, έχουν προκαλέσει τα τεράστια ελλείμματα 
του ΝΑΤ, με τραγικές επιπτώσεις στην κοινωνικοασφαλι-
στική προστασία της ναυτεργατικής οικογένειας.

Καλούμε τους ναυτεργάτες με αγωνιστική αισιοδο-
ξία, να συνεχίσουμε τον αγώνα με πολύμορφες κινη-
τοποιήσεις, για δουλειά με ΣΣΕ και κοινωνική ασφάλι-
ση με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας».

Øõ÷ïèåñáðåßá åöÞâùí êáé åíçëßêùí, óõìâïõëåõôéêÞ, 
ðñïóùðéêÞ áíÜðôõîç - áõôïãíùóßá. ÓõìâïõëåõôéêÞ 
ãïíÝùí. Áíôéìåôþðéóç Üã÷ïõò, öïâéþí, Ýììïíùí 
éäåþí, äéáôáñá÷þí äéÜèåóçò, êáôÜèëéøç, ìåëáã÷ïëßá, 
äéá÷åßñéóç êñßóåùí, ðÝíèïõò -  áðþëåéáò, 
áíôéìåôþðéóç äéáôáñá÷þí ðñüóëçøçò ôçò ôñïöÞò - 
ðá÷õóáñêßáò, ðñïâëÞìáôá ó÷Ýóåùí, åðáããåëìáôéêÝò 
äõóêïëßåò, äéá÷åßñéóç èõìïý, åíßó÷õóç áõôïåêôßìçóçò, 
äéåêäéêçôéêüôçôáò, êïéíùíéêþí äåîéïôÞôùí     

Στις αντιλαϊκές κατευθύνσεις του κρατικού προϋπολογισμού
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 Προς 
    • Υπουργό Ναυτιλίας κ.Πλακιωτάκη
    • Πολιτικά Κόμματα
    • Πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο ΝΑΤ 
    • Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία 
    • Ναυτεργατικά Σωματεία
    • Συνταξιουχικές Ενώσεις
    • Μ.Μ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Με την εφαρμογή αντεργατικών  νόμων συνεχίζε-
ται όχι μόνο η συντριβή των δικαιωμάτων των ναυ-
τεργατών, των εργαζομένων, αλλά και η λεηλασία 
της περιουσίας του ΝΑΤ και συνολικά των ασφαλι-
στικών ταμείων, που δημιουργήθηκε από την άγρια 
εκμετάλλευση των ναυτεργατών, των εργαζομένων.

Σε σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ του ΝΑΤ μεταξύ 
των θεμάτων γίνεται αναφορά ότι:

«Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 
2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021 (ΦΕΚ Β΄ 604/15-02-
2021) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών συμμετέχει στον Ταμειακό Προγραμματι-
σμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και έχει προβεί 
στο άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης σε 
Ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Επίσης στην εισήγηση της Υπηρεσίας του ΝΑΤ γι’ 
αυτό το θέμα αναφέρεται ότι:

«Δεδομένου ότι το Ν.Α.Τ. διατηρεί ταμειακά διαθέ-
σιμα σε ξένο νόμισμα σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός 
του  Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου 
και η Τράπεζα της Ελλάδος αδυνατεί να προβεί σε 
άνοιγμα λογαριασμού σε ξένο νόμισμα, τα εν λόγω 

ταμειακά διαθέσιμα δεν μπορούν να μεταφερθούν 
στον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης σε Ευρώ 
του Ν.Α.Τ. που υφίσταται στην Τράπεζα της Ελλάδος 
και ως εκ τούτου υπάρχει αδυναμία εφαρμογής  της 
ανωτέρω Απόφασης». 

Τέλος η Υπηρεσία του ΝΑΤ πρότεινε:
«α) την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού τρι-

άντα χιλιάδων Ευρώ (€ 30.000,00) πλέον Φ.Π.Α. 
24%, για  την παροχή γνωμοδότησης ως προς την 
δυνατότητα νόμιμης διατήρησης τραπεζικών λογα-
ριασμών σε ξένο νόμισμα υπό την διαχείριση  του 
Ν.Α.Τ., η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογι-
σμό του Ν.Α.Τ. (Κ.Α.Ε.: 0894) έτους 2021 και 

β) την  παροχή εξουσιοδότησης του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. 
προς τον Πρόεδρο του Ν.Α.Τ. για την ανάθεση του 
ανωτέρω έργου σε εξειδικευμένο εξωτερικό νομικό 
σύμβουλο».

Σε παρέμβαση του ο εκπρόσωπος της ΠΕΜΕΝ, 
κατήγγειλε αυτή την εξέλιξη, αναφέροντας ότι το 
θέμα δεν είναι νομικό αλλά πολιτικό και αποσκοπεί 
στο να βάλει χέρι η κυβέρνηση και στα ταμειακά δι-
αθέσιμα σε ξένο συνάλλαγμα που διαθέτει το ΝΑΤ. 

Απαιτούμε ο πρόεδρος του ΝΑΤ και οι υπηρεσί-
ες του να μην προχωρήσουν σε καμία εφαρμογή 
των αντεργατικών νόμων της κυβέρνησης.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ    ΕΝΩΣΗΣ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ    ΝΑΥΤΙΚΟΥ

04 Νοέμβρη 2021

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

Τηλ. 210/4115260 – 210/4179144 Fax. 2104122606
Email: pemen@otenet.gr – info@pemen.gr

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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ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

Ο προϋπολογισμός  του  2022  ση-
ματοδοτεί την ένταση της αντιλαϊκής 
επίθεσης κυβέρνησης - κεφαλαίου σε 
βάρος της εργατικής τάξης και των 
λαϊκών στρωμάτων. 

Επιβεβαιώνει ταυτόχρονα πως είτε 
σε ανάπτυξη είτε σε κρίση, με όλες 
τις «αποχρώσεις» και μορφές διαχεί-
ρισης, ο λαός θα συνεχίσει να ματώ-
νει για να αυγατίζουν τα κέρδη τους 
οι επιχειρηματικοί όμιλοι, στο όνομα 
της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλι-
ξη βρίσκονται οι διεργασίες γύρω 
από το υπό διαμόρφωση Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που 
συζητείται αυτήν την περίοδο στους 
θεσμούς της ΕΕ, οι οποίες αφορούν 
την αναμόρφωσή του, τις αναπρο-
σαρμογές που απαιτούνται μετά την 
πανδημία και την κρίση, στο έδαφος των οξυμένων αντα-
γωνισμών.

Μέτρα στήριξης του κεφαλαίου

Η πρόβλεψη για σωρευτικό ρυθμό ανάκαμψης 11,2% 
συνολικά για τη διετία 2021 - 2022 καθώς και η επέκταση 
των μέτρων στήριξης του εγχώριου κεφαλαίου, σε συνδυ-
ασμό με τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις και παρεμβάσεις, 
αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του κρατικού προϋπο-
λογισμού για το 2022.

Και ο νέος προϋπολογισμός , σε συνδυασμό με τα ποσά 
που θα εισρεύσουν από την ΕΕ (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ 
κ.ά.) προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, μαρτυρά την 
απογείωση των κάθε είδους κρατικών ενισχύσεων προς το 
κεφάλαιο, που μαζί με τα υπάρχοντα μέτρα φορτώνονται 
στις πλάτες του λαού, όπως:

- Μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλι-
στικών εισφορών του ιδιωτικού τομέα, με απώλειες εσό-
δων ύψους 849 εκατ. ευρώ.

- Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρα-
τικό  προϋπολογισμό  και επιδότηση 200 ευρώ σε περί-
πτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 
μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 
150.000 νέων θέσεων εργασίας (186 εκατ.).

Όπως αναφέρεται, η συνολική αξία των παρεμβάσεων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας την περίοδο 2020 
-  2022  ανέρχεται σε  42,7 δισ. ευρώ,  από τα οποία 23,1 
δισ. ευρώ αφορούν το έτος 2020, 16,7 δισ. ευρώ το 2021 
και 2,9 δισ. ευρώ το 2022 .

- Μειώσεις των φορολογικών 
συντελεστών στα επιχειρηματι-
κά κέρδη στο 22% από 24% (από 
1/1/2022  ), με κόστος 183 εκατ. 
ευρώ.

- Μειώνεται κατά 50% ο φόρος 
στη συγκέντρωση κεφαλαίου  σε 
περιπτώσεις εταιρικών συγχωνεύ-
σεων, με κόστος 38 εκατ. ευρώ για 
το 2022 .

- Χορήγηση προσαυξημένης 
έκπτωσης για επιχειρηματικές 
δαπάνες  που αφορούν «πράσινη» 
οικονομία, Ενέργεια και ψηφιο-
ποίηση, από 1/1/2022  (20 εκατ. σε 
ετήσια βάση).  Κίνητρα για συνε-
νώσεις και συνεργασίες  επιχειρή-
σεων, συμπεριλαμβανομένης της 
επιπλέον έκπτωσης επί του φόρου 
εισοδήματος.

Διογκωμένα κονδύλια προβλέπονται για την «ενίσχυ-
ση των Ενόπλων Δυνάμεων, με την αύξηση των δαπανών 
και των φυσικών  παραλαβών εξοπλιστικών συστημά-
των», δηλαδή για πολεμικές δαπάνες.

Ένας ακόμα πυλώνας για την ανάκαμψη των εγχώριων 
επιχειρηματικών ομίλων είναι το  Πρόγραμμα Δημοσί-
ων Επενδύσεων  (ΠΔΕ). Οι επιδοτήσεις διαμορφώνονται 
σε 7,45 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 6,25 δισ. αφορούν τη 
συγχρηματοδότηση από τα ταμεία της ΕΕ και τα 1,2 δισ. 
αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό .

Πέρα από τις ενισχύσεις μέσω ΠΔΕ, οι προβλεπόμενες 
επιχορηγήσεις από το  Ταμείο Ανάκαμψης  της ΕΕ προς 
τους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους αναμένεται να 
ανέλθουν σε ακόμα 4 δισ. ευρώ, ενώ οι σχετικές εκταμιεύ-
σεις συνδέονται με την εκπλήρωση σειράς από αντιλαϊκά 
ορόσημα.

Φοροληστεία στον λαό

Η μάζα των φορολογικών εσόδων από μισθούς, συντά-
ξεις και άλλα λαϊκά εισοδήματα καθώς και από τους έμμε-
σους φόρους και τα άλλα χαράτσια συνθέτει το ενισχυμέ-
νο πλέγμα της φοροληστείας και για την επόμενη χρονιά, 
όπως αυτό αποτυπώνεται στο προσχέδιο:

-- Τα συνολικά ποσά φόρων προβλέπεται να φτάσουν 
τα 49,5 δισ. το 2022 από 45,4 δισ. φέτος, αύξηση ύψους 
4,1 δισ. ευρώ ή 9%.

-- Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα φτά-
σει στα 10,1 δισ. από 9,46 δισ. φέτος, αύξηση ύψους 640 
εκατ. ευρώ.

Ενισχύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, νέα βάρη στον λαό
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-- Ο ΦΠΑ που φορτώνεται στη λαϊκή κατανάλωση 
θα φτάσει τα 18,7 δισ. από 17,18 δισ., αύξηση ύψους 
1,5 δισ.,  και οι  «ειδικοί φόροι κατανάλωσης»  τα 7 
δισ. από 6,47 δισ. ευρώ το 2021, αύξηση 530 εκατ. 
ή 6,7%.

Την ίδια ώρα, ο φόρος εισοδήματος σε  «νομικά 
πρόσωπα»  (κάθε είδους εταιρείες) θα διαμορφωθεί 
μόλις στα 3,5 δισ. (από 2,35 δισ.).

Σε αυτό το πλαίσιο,  ο φόρος που θα αναλογεί 
το 2022 στις κάθε είδους εταιρείες αποτελεί μόλις 
το 7,3% της συνολικής μάζας των φόρων.

Δραστικές περικοπές προβλέπονται ακόμα και σε 
βάρος της Υγείας, ενώ η πανδημία θερίζει.  Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι η μείωση της χρηματο-
δότησης κατά 52% για την ήδη διαλυμένη Πρωτοβάθμια 
Φροντίδας Υγείας, όπως και η μείωση του κονδυλίων για 
τα νοσοκομεία. Πετσοκόβονται επίσης τα επιδόματα ανερ-
γίας, οι παροχές προς τους οργανισμούς που αφορούν τα 
διάφορα προνοιακά επιδόματα και πάει λέγοντας.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ
 ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Τον προϋπολογισμό - «θηλιά» στον λαιμό του λαού και 
των αναγκών του καταδίκασαν συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις, μαζικοί φορείς, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και νεο-
λαία στις 16 Δεκέμβρη με συλλαλητήρια συνδικάτων σε 
όλη τη χώρα.

Στην Αθήνα, «Αντιλαϊκός κρατικός προϋπολογισμός. 
Πληρώνει ο λαός για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί 
όμιλοι» ήταν το μήνυμα που έστειλε η κινητοποίηση, με 
τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν την ισοπέδωση του ει-
σοδήματος και των αναγκών του λαού για να εξασφαλίζο-
νται νέες παροχές στους επιχειρηματικούς ομίλους.

Την ώρα που στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχιζόταν η 
συζήτηση, σωματεία εργαζομένων, ενώσεις αυτοαπασχο-
λούμενων, σύλλογοι γυναικών, φοιτητικοί σύλλογοι, διεκ-
δίκησαν μέτρα ουσιαστικής στήριξης του εισοδήμα-
τος, αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας με κατοχύρωση και διεύρυνση εργασιακών 
δικαιωμάτων, αύξηση των δαπανών για την Υγεία και 

την Παιδεία, μείωση της φορολογίας.
Την ώρα που χάνονται εκατοντάδες ζωές καθημερινά 

και η κυβέρνηση προχωρά σε νέες προκλητικές περικοπές 
στην Υγεία, διεκδίκησαν μέτρα ουσιαστικής στήριξης του 
δημόσιου συστήματος και επίταξη του ιδιωτικού τομέα. 

Τη στιγμή που η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα και ο μισθός 
εξανεμίζεται πριν φτάσει ο μήνας στα μισά, η φορολεηλα-
σία του λαού συνεχίζεται, ενώ η μεγαλοεργοδοσία απο-
λαμβάνει νέες φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις, απαίτησαν 
ανάσες ανακούφισης. 

Τα παραπάνω ανέδειξαν άλλωστε μιλώντας στη συγκέ-
ντρωση η Δήμητρα Σταματέλου, μέλος της Εκτελεστικής 
Γραμματείας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών 
Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), η  Θεοδώρα Δριμάλα,  πρόεδρος του 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βύρωνα - Καισαριανής - Παγκρατίου «Ρόζα Ιμβριώτη», και 
η Αλεξάνδρα Καπαρού, πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών 
- Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ). 

«Για τους εργαζόμενους δεν υπάρχει μία, λεφτά υπάρ-
χουν μόνο για την εργοδοσία»,  φώναξαν οι εργαζόμενοι 
στα μπλοκ των σωματείων που έφτασαν στο Σύνταγμα από 
τρεις διαφορετικές προσυγκεντρώσεις. Απαίτησαν «Λεφτά 
για την Υγεία, γιατρούς και εξοπλισμό στα νοσοκομεία», δι-
εκδίκησαν χρηματοδότηση για την Παιδεία «και όχι για του 
ΝΑΤΟ τα σφαγεία». 

Με αιτήματα και διεκδικήσεις για την προστασία του 
εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγ-
γελματιών, τη διαγραφή των χρεών, τόκων και προστίμων, 

συμμετείχε στο συλλαλητήριο η Ομοσπονδία 
Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής  (ΟΒΣΑ), 
σύλλογοι και ενώσεις των αυτοαπασχολούμε-
νων από όλη την Αττική. 

Την υποχρηματοδότηση των σχολών και τη 
φοροληστεία των λαϊκών οικογενειών κατήγ-
γειλαν οι φοιτητικοί σύλλογοι, που συμμετεί-
χαν με τα πανό τους στην κινητοποίηση, δίπλα 
στα εργατικά σωματεία. 

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσε και 
η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), κα-
λώντας τις γυναίκες να πυκνώσουν τα μπλοκ 
του συλλογικού αγώνα για τα δικαιώματά τους 
στην εργασία, στη μητρότητα, στον ελεύθερο 
χρόνο.
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36o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Με την ανάδειξη για μια ακόμα φορά σε πρώτη δύναμη 
της Δημοκρατικής Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνη-
σης «ΔΕΣΚ», το ψηφοδέλτιο των συνδικαλιστών που 

συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, 
ολοκληρώθηκε το 36ο Συνέ-
δριο του Εργατικού Κέντρου 
Πειραιά. 

Ένα συνέδριο που πραγμα-
τοποιήθηκε με όρους πραγ-
ματικού εργατικού συνεδρίου, 
μετά την αποφασιστική παρέμ-
βαση σωματείων του Πειραιά 
και συνδικαλιστών της ΔΕΣΚ, 
βάζοντας εμπόδια στην προ-
σπάθεια των εφοπλιστών και των διαφόρων «σωματείων» - μηχανι-
σμών τους να αλλοιώσουν τους συσχετισμούς και να το φέρουν στα 
μέτρα της εργοδοσίας. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 
Ψήφοι και έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο: 
• ΔΕΣΚ (ΠΑΜΕ) 82 ψήφους και 9 έδρες (από 84 και 9). 
• ΕΡΣ (ΣΥΡΙΖΑ) 32 ψήφους και 4 έδρες (από 35 και 4), 
• ΕΠΑΚ (ΠΑΣΚΕ) 28 ψήφους και 

3 έδρες (από 25 και 3), 
• ΤΕΣ 20 ψήφους και 2 έδρες 

(από 25 και 3) 
• ΔΑΚΕ 10 ψήφους και 1 έδρα 

(από 7 και καμία). 
Αντιπρόσωποι για τη ΓΣΕΕ: 
• ΔΕΣΚ εξέλεξε 6, η ΕΡΣ 1 και η 

ΤΕΣ 2. 
Σε ανακοίνωση της «ΔΕΣΚ» ότι: 

«Τις μέρες του Συνεδρίου δόθηκε 
μια μάχη που το αποτέλεσμα της 
μόνο αισιοδοξία μπορεί να γεμίσει 
για την οργάνωση του αγώνα το επόμενο διάστημα. 

Το 36ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά πραγματοποι-
ήθηκε μέσα σε συνθήκες όπου κυβέρνηση, εφοπλιστές, εργοδοσία, 
προσπάθησαν να αλλοιώσουν τον συσχετισμό δυνάμεων. 

Αυτή η προσπάθεια έπεσε στο κενό εξαιτίας της αποφασιστικής 
στάσης των εργαζομένων του Πειραιά, που υπερασπίστηκαν τον 
χαρακτήρα του ΕΚ ως οργανωτή της πάλης των εργατών, αλλά και 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των αντιπροσώπων του Συνεδρίου. 

Έφαγαν τα μούτρα τους οι μηχανισμοί που θέλησαν να μετατρέ-
ψουν το ΕΚ σε στασίδι των εφοπλιστών και της εργοδοσίας, που να 
δέχεται, να προωθεί στις γραμμές των εργαζομένων, στα σωματεία, 
στους εργασιακούς χώρους την εργασιακή ειρήνη, στηρίζοντας τα 
σχέδια των ντόπιων και ξένων μονοπωλιακών ομίλων και του κεφα-
λαίου συνολικά».

 Όσο για τα επόμενα βήματα στην οργάνωση της πάλης των ερ-
γατών του Πειραιά και των σωματείων τους, οι συνδικαλιστές της 
ΔΕΣΚ σημειώνουν ότι από θέση ευθύνης στέκονται μπροστά στην 
εργατική τάξη, ώστε το Εργατικό Κέντρο: 

• Να παραμείνει το αποκούμπι για κάθε εργαζόμενο, για κάθε 
σωματείο που παλεύει για να οργανώσει την εργατική αντεπίθεση. 

Που παλεύει για δουλειά με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα 
κόντρα στις ορέξεις των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας, όπως 
ο αγώνας των λιμενεργατών της COSCO, των ναυτεργατών, των 

μεταλλεργατών της Ναυπηγο-
επισκευαστικής Ζώνης στο Πέ-
ραμα, των εργαζομένων στην 
«e-food» κ.λπ. 

• Να συνεχίσει να παλεύει 
για να επιταχθεί ο ιδιωτικός το-
μέας Υγείας, να παρθούν μέτρα 
προστασίας των εργαζομένων 
από την πανδημία COVID-19 σε 
κάθε εργασιακό χώρο, ΜΜΜ, 

σχολεία κ.α. 
• Να στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων και των κατοίκων σε 

κάθε γειτονιά ενάντια στην εφαρμοζόμενη αντιλαϊκή πολιτική, όπως 
η δημιουργία ΣΜΑ στο Σχιστό, τα καζάνια του θανάτου σε Πέραμα 
και Δραπετσώνα, ενάντια στο master plan της COSCO. 

«Τώρα μπροστά μας έχουμε τη νέα επίθεση που εδώ και μήνες 
έχει εξαπολύσει η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, στον δρόμο που χά-
ραξε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Ακρίβεια, ανεργία, φοροληστεία, 

μείωση κονδυλίων για Υγεία - 
Παιδεία, νόμος Χατζηδάκη, πε-
ρικοπές συντάξεων είναι μερικά 
μέτρα της αντιλαϊκής καταιγίδας 
που πλήττουν εργαζόμενους, 
ανέργους, νεολαία και συνταξι-
ούχους», σημειώνει η ΔΕΣΚ. 

Και θυμίζει ότι εδώ και μήνες 
σωματεία και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις που αναπτύσσουν 
την κοινή τους δράση σε όλη 
τη χώρα παλεύουν μέσα από 
ζωντανές διαδικασίες, όπως με 

τη σύσκεψη στο Σπόρτιγκ, να γίνει ο αγώνας τους «ορμητικό ποτάμι 
που θα πνίξει κάθε προσπάθεια χτυπήματος των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων. 

Οι νίκες των εργατών της COSCO, της «e-food», της «Tasty» μάς δί-
νουν κουράγιο και θάρρος. Σ’ αυτό το ποτάμι πρέπει να ενωθούν όλα 
τα «ρυάκια» από κάθε εργασιακό χώρο, από κάθε συνδικάτο, από 
κάθε εργαζόμενο που αντιλαμβάνεται ότι η λύση στα προβλήματά 
του δεν θα έρθει έξω από τους αγώνες. 

Η λύση βρίσκεται στο δυνάμωμα των σωματείων, στη μαζικοποί-
ησή τους για την οργάνωση της πάλης μας. Ο δικός μας δρόμος είναι 
ο μαζικός οργανωμένος αγώνας ενάντια στην πολιτική που στηρίζει 
την κερδοφορία των ομίλων.

Είναι ο δρόμος της αλληλεγγύης, της συντονισμένης κοινής δρά-
σης των σωματείων σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Είναι το δυ-
νάμωμα των σωματείων μας και των συλλογικών μας διαδικασιών. 

Σ’ αυτόν τον δρόμο θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για 
να βαδίσει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Σ’ αυτόν τον δρόμο κα-
λούμε την εργατική τάξη και τα συνδικάτα του Πειραιά, ακόμα πιο 
αποφασιστικά, ακόμα πιο ουσιαστικά να οργανώσουν την πάλη 
τους».

Παραμένει πρώτη δύναμη η «ΔΕΣΚ» και στην πρώτη γραμμή 
για τα προβλήματα των εργαζομένων 
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Μεγαλειώδης κόκκινη διαδήλωση διεκδίκησης 
και αγώνα  ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που 
για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων τσακί-

ζει εργατικά - λαϊκά δικαιώματα και κατακτήσεις, δολοφονεί 
εργάτες, μετατρέπει τη χώρα σε αμερικανοΝΑΤΟικό ορμητή-
ριο και στέλνει παιδιά του λαού στα σφαγεία των ιμπεριαλι-
στών, συγκλόνισε χτες ολόκληρη την Αθήνα.

Χιλιάδες και χιλιάδες λαού  κάτω από τα κόκκινα λά-
βαρα του αγώνα και 
της ελπίδας, έστελναν 
ηχηρό το μήνυμα ότι 
«Ο λαός μπορεί να 
διεκδικήσει το δίκιο 
του», με μυριόστομα 
τα συνθήματα «το Πο-
λυτεχνείο ζει, έξω οι 
Αμερικανοί», «ούτε 
γη ούτε νερό στους 
φονιάδες των λαών», 
τίμησαν την επέτειο 
του ξεσηκωμού του 
Πολυτεχνείου όπως 
ακριβώς της αξίζει.

 Έδειξαν ότι «Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σή-
μερα» και θα συνεχίσει να ζει μέχρι τη δικαίωση των αιτημά-
των που πρόβαλε τότε ο λαός και η νεολαία του που έπεσαν 
κάτω από τα τανκς, που μάτωσαν από τα φρικτά βασανι-
στήρια ή δολοφονήθηκαν στα μπουντρούμια της ΕΑΤ-ΕΣΑ, 
στάλθηκαν στις εξορίες και τις φυλακές διεκδικώντας «Ψωμί 
- παιδεία - ελευθερία», «ΕΞΩ ΟΙ ΗΠΑ», «ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ»!

Το πανέμορφο σκηνικό του γιγαντιαίου ποταμιού που 
έντυσε με κόκκινο όλη την περιοχή από την Ομόνοια έως 
την αμερικάνικη πρεσβεία συμπλήρωναν τα  μαζικά ξεχω-
ριστά μπλοκ των Φοιτητικών Συλλόγων Αθήνας, που με 
τη νεανική ζωντάνια και τα συνθήματά τους ξεσήκωναν τους 
πάντες στο πόδι. 

Και βέβαια αμέσως μετά ακολουθούσαν τα μαζικά μπλοκ 
του ΠΑΜΕ. Μαζί  εργαζόμενοι της Αθήνας και του Πει-
ραιά.  Μεταλλεργάτες, λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, εργαζό-
μενοι στις Κατασκευές, στον Επισιτισμό - Τουρισμό διαδή-
λωναν με τους φοιτητές και σπουδαστές, τη νέα βάρδια της 
εργατικής τάξης, ταυτόχρονα με τα ιμπεριαλιστικά συνθήμα-
τα, πως «Φοιτητές - εργατιά μια φωνή και μια γροθιά», «Χω-
ρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά» 
στέλνοντας ξεκάθαρο το μήνυμα.

Στον δρόμο της πάλης, της ελπίδας 
και της ανατροπής

«Νοέμβρης 1973 - Νοέμβρης 2021. Στο δρόμο της πά-
λης, της ελπίδας, της ανατροπής, ο λαός μπορεί να κερδίσει 
το δίκιο του». Με το πανό της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ «οδηγό», 
τα μαζικότατα μπλοκ των δυνάμεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη 
μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία του Πολυτεχνείου έστειλαν 
ηχηρά μηνύματα.

Με αιχμή την απαί-
τηση για απεμπλοκή 
της χώρας από τους 
ιμπεριαλιστικούς σχε-
διασμούς και τους 
ανταγωνισμούς που 
βάζουν τους λαούς 
στο «στόμα του λύ-
κου», την πάλη για να 
«ξηλωθούν» οι στρα-
τιωτικές βάσεις που 
αποτελούν τα ορμη-
τήρια για τις αιματο-
βαμμένες επεμβάσεις 
ανά τον κόσμο, την 
ανάγκη να δυναμώσει 

η αλληλεγγύη στους λαούς που βρίσκονται στο στόχαστρο των 
ιμπεριαλιστών.

Τις συμφωνίες με ΗΠΑ - Γαλλία, που βαθαίνουν την επικίν-
δυνη για τον λαό εμπλοκή στους ανταγωνισμούς των ιμπερια-
λιστών, έθεσε στο στόχαστρο η ΤΟ Βιομηχανίας, ζητώντας με το 
πανό της την ακύρωσή τους. 

«Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών», διαδή-
λωσε με τη σειρά του ο Τομέας Κατασκευών. «Κάτω ο ιμπερι-
αλισμός! Για να μη σκοτώνονται οι λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ», 
διαμήνυσε ο Τομέας Καλλιτεχνών. «Οι ανθρώπινες ζωές δεν 
είναι αριθμοί», ήταν το μήνυμα που έστειλε το μαζικό μπλοκ 
του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας. Μέσα στις συνθήκες αναζωπύρω-
σης της πανδημίας οι διαδηλωτές απαίτησαν την ενίσχυση του 
δημόσιου συστήματος Υγείας, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, 
εμβολιαστικό πρόγραμμα με πλήρη ενημέρωση, μέτρα προ-
στασίας σε χώρους δουλειάς, μόρφωσης και ΜΜΜ.

«Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, όχι στους πολέμους των 
ιμπεριαλιστών», «κανένας φόβος, καμιά υποταγή, με το ΚΚΕ για 
την ανατροπή», «στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη 
υπερδύναμη είναι οι λαοί»... 

Τα συνθήματα έπεφταν βροχή, σηματοδοτούσαν τους ατέρ-
μονους αγώνες του Κόμματος της εργατικής τάξης, γιατί «ούτε 
σε ξερονήσια, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε οι 
κομμουνιστές». Έδιναν τον τόνο για τις νέες μάχες που έχουμε 
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 Μεγαλειώδης αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση διεκδίκησης και αγώνα
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μπροστά μας:  «Εμπρός λαέ, μη σκύβεις 
το κεφάλι, με το ΚΚΕ επίθεση και πάλι»! 
«Φονιάδες, ληστές, υποκριτές, είναι οι 
Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές»,  ήταν το σύν-
θημα που έδωσε τον τόνο μπροστά από 
τα Γραφεία της ΕΕ, ενώ στα συνθήματα 
των διαδηλωτών μπήκε και το μέτωπο 
ενάντια στον φασισμό, γιατί «οι φασίστες 
είναι εχθροί των εργατών, είναι τα τσιρά-
κια των αφεντικών».

Κόσμος από τα πεζοδρόμια χειροκρο-
τούσε καθώς ανέβαιναν τη Βασ. Σοφίας 
και ένωνε τη φωνή του με τα συνθήματά 
τους και τα μαζικά μπλοκ των διαδηλω-
τών φώναζαν με νόημα παντού: «Τίποτα 
δεν γίνεται αν μένεις θεατής, όλα ανατρέ-
πονται αν ξεσηκωθείς»!

Όταν η κεφαλή των μπλοκ του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έφτασε 
μπροστά στην πρεσβεία, δυο σημαίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ 
έγιναν συμβολικά παρανάλωμα, ενώ τα αντιιμπεριαλιστικά 
συνθήματα δυνάμωναν κι έδωσαν τον τόνο της κορύφωσης 
του τριήμερου εορτασμού του Πολυτεχνείου όπως του πρέπει, 
γιατί... «το Πολυτεχνείο ζει, έξω οι Αμερικανοί»!

Στους αγώνες του σήμερα για μόρφωση, 
δουλειά, ζωή

«Το Πολυτεχνείο ζει. Έξω οι ΗΠΑ - Έξω το ΝΑΤΟ. Αγώνας 
για μόρφωση - δουλειά - ζωή». Με ζωντάνια  Φοιτητικοί 
Σύλλογοι της Αθήνας πορεύτηκαν για άλλη μια φορά μαζί με 
εργαζόμενους στην αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμε-
ρικάνικη πρεσβεία. «Φοιτητές - εργατιά μια φωνή και μια γρο-
θιά» ήταν από τα πρώτα συνθήματα, καθώς ξεκινούσε η πορεία 
στη διάρκεια της οποίας φώναζαν τα αντιιμπεριαλιστικά τους 
συνθήματα με αμείωτη ένταση, τραγουδώντας, με σημαίες του 
ΜΑΣ μέσα στα μπλοκ, με πανό φοιτητικών συλλόγων να απο-
τυπώνουν το στίγμα της χτεσινής παρουσίας τους, τη συνέχιση 
και το δυνάμωμα του αγώνα.

«Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα», τόνισε με το 
πανό του το ΠΑΜΕ, που είχε απευθύνει κάλεσμα σε συνδικάτα 
και εργαζόμενους να τιμήσουν την επέτειο του Πολυτεχνείου 
με κλιμάκωση των αγώνων για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, 
για ειρήνη των λαών κόντρα στα σχέδια των ιμπεριαλιστών.

«Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς και πολέμους», απαίτησε με το πανό της η Ελληνική Επι-
τροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ). «Όχι στις βάσεις 
του θανάτου», διαμήνυσε η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημο-
κρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ).

Με το δικό του πανό συμμετείχε ο ΕλληνοΚουβανικός Σύν-
δεσμος στέλνοντας μήνυμα: «Κάτω τα χέρια από την Κούβα». 
Το «παρών» στη διαδήλωση έδωσε και η Προοδευτική Ένωση 
Κυπρίων Φοιτητών.

Νέοι στρατευμένοι στην 
αντιιμπεριαλιστική πορεία 

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα μπλοκ των διαδηλωτών είχε 
το πανό των νέων στρατευμένων. «Από το Πολυτεχνείο ίδιος 
ο εχθρός, ΝΑΤΟ, κυβερνήσεις, καπιταλισμός», είναι το 
σύνθημα πίσω από το οποίο συμμετείχαν στην πορεία δεκά-
δες νέοι, που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
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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
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