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Σε συνθήκες της καπιταλιστι-
κής κρίσης, στο στόχαστρο

των δυνάµεων του κεφαλαίου είναι
το τσάκισµα των Συλλογικών Συµ-
βάσεων Εργασίας.

Ο αγώνας και η διεκδίκηση για την
εφαρµογή και την ανανέωση τους µε
βάση τις σύγχρονες ανάγκες, αποτελεί
πεδίο σκληρής ταξικής αναµέτρησης µε
το κεφάλαιο, τους πολιτικούς και συνδι-
καλιστικούς εκπροσώπους του,  συν-
δέεται µε το σύνολο των προβληµάτων
για τους ναυτεργάτες και την εργατική
τάξη.

Οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας
για τους ναυτεργάτες δε έχουν ανανε-
ωθεί για την ακτοπλοΐα από το 2011,
ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων
από το 2010.

Στην επιβατηγό ναυτιλία στο 80%
των ναυτεργατών δεν εφαρµόζεται η
ΣΣΕ, δεν καταβάλλονται οι δεδουλευ-
µένες αποδοχές, είναι απλήρωτοι για
µήνες, βρίσκονται σε δυσχερή οικονο-
µική κατάσταση οι οικογένειες τους.

Οι εφοπλιστές εκµεταλλευόµενοι
την ανεργία εκβιάζουν – απειλούν, βρί-
σκουν έδαφος από την στάση των  δυ-
νάµεων του «κοινωνικού εταιρισµού»,
του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδι-
καλισµού, που αποτελούν πλειοψηφία
στην ΠΝΟ και λένε στους ναυτεργάτες
«µη µιλάς, µη ζητάς, οι καιροί είναι δύ-
σκολοι πάλι καλά που δουλεύεις». 

Σε αντίθεση µε τους εκπροσώ-
πους του κεφαλαίου, οι ταξικές

δυνάµεις που συσπειρώνονται στα σω-
µατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ, µε παρεµβάσεις και ανάδειξη
της όξυνσης του προβλήµατος, οργα-
νώνουν, συσπειρώνουν δυνάµεις, µαζί
µε τους ναυτεργάτες στους καταπέλτες
των πλοίων µε επισχέσεις εργασίας
έχουν θετικά αποτελέσµατα.

Σ’ αυτή την περίοδο της καπιταλι-
στικής βαρβαρότητας, που αυξάνει ο
βαθµός εκµετάλλευσης των εργαζοµέ-
νων, οργιάζει η  «µαύρη» ανασφάλιστη
εργασία, η απλήρωτη εργασία, η µεί-
ωση µισθών και συντάξεων, αποτελούν
πολύτιµη εµπειρία οι πρόσφατες κινη-
τοποιήσεις στα Ε/Γ-O/Γ πλοία «ΒΙΤΣΕ-
ΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ», «ELLI T»
«OLYMPUS», «ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α», «ΙΟ-
ΝΙΑΝ QUEEN». 

Οι ναυτεργάτες µε την στήριξη
των ταξικών δυνάµεων µέσα από
επισχέσεις εργασίας επέβαλαν στις
εφοπλιστικές εταιρείες των ανωτέρω

πλοίων να καταβάλουν
για µισθούς και για ασφά-
λιση των ναυτεργατών το
ποσό των 2.860.000 ευρώ. 

Κανένας εργάτης µόνος
του, κόντρα στην υποταγή
και την µοιρολατρία, κάθε
µορφή ανάπτυξης αγώνα
στους τόπους δουλειάς µε
την συσπείρωση και συµµε-
τοχή των εργαζοµένων, συµ-
βάλει ολόπλευρα να σπάσει
ο φόβος και τρόµος ενάντια
στην εργοδοτική αυθαιρεσία,
ανοίγει δρόµους για την ανα-
σύνταξη του εργατικού κινή-

µατος, την αλλαγή του αρνητικού
συσχετισµού δύναµης.

Οι ταξικές δυνάµεις µε καλύτερο
σχεδιασµό και οργάνωση δυνάµεων
θα πρωτοστατήσουν σε αυτή την κα-
τεύθυνση, να γίνει υπόθεση του κάθε
ναυτεργάτη, για την υπεράσπιση και
διεκδίκηση του συνόλου των δικαι-
ωµάτων µας. Όλοι για έναν και ένας
για όλους.

Ηανεργία σήµερα
αφορά όλους τους

εργαζόµενους γιατί µπορεί
να βρεθούν από τη µια
µέρα στην άλλη στα δίχτυα
της. Γι’ αυτό η προστασία
των ανέργων και των οικο-
γενειών τους είναι ζήτηµα
άµεσης προτεραιότητας.           

Ακόµα και αυτά τα «µαγει-
ρεµένα» στοιχεία του ΓΕΝΕ,
δείχνουν ότι η ανεργία τσακί-
ζει τους ναυτεργάτες αν και
βρισκόµαστε στη θερινή -
τουριστική περίοδο. 

Ενώ τον Αύγουστο του
2008, οι εγγεγραµµένοι άνερ-
γοι στο ΓΕΝΕ ήταν 478. Τον
Ιούνιο του 2012, οι εγγεγραµ-
µένοι άνεργοι ήταν 3.270 !
Από αυτούς, λόγω των απα-
γορευτικών προϋποθέσεων
που τίθενται, µόλις οι 968 δι-
καιούνται το επίδοµα ντροπής
235 € ο άγαµος και 294 € ο
έγγαµος. 

Οι µακροχρόνια άνεργοι
αυξάνονται και δεν παίρνουν
ούτε ένα ευρώ. Σύµφωνα µε
τους υπαλλήλους του ΓΕΝΕ,
οι λίστες καταγράφουν το ένα
τρίτο των ανέργων, που ση-
µαίνει ότι οι άνεργοι ξεπερ-
νούν τις 10.000. 

Την ώρα που οι άνεργοι
ζουν τον Γολγοθά τους, πρέ-
πει από πάνω να πληρώ-
σουν εξοντωτικό φόρο επειδή
έχουν ένα σπίτι και δεν εξαι-
ρούνται από τα χαράτσια της

έκτακτης εισφοράς, ενώ οι
εφοπλιστές δεν πληρώνουν
φορολογία, ούτε για τα κέρδη,
ούτε για τα περιουσιακά τους
στοιχεία, είναι νόµιµες οι πε-
ρίφηµες «οφ σορ» εταιρείες
για να κρύβουν τα κέρδη
τους, απολαµβάνουν 56 νόµι-
µες φοροαπαλλαγές και συ-
νεχίζουν τη λεηλασία του
ΝΑΤ.             

Την ώρα που γιγαντώνε-
ται η ανεργία, οργιάζει η
«µαύρη» ανασφάλιστη εργα-
σία, έντονος είναι ο προβλη-
µατισµός στους άνεργους,
που βλέπουν την πλειοψηφία
της διοίκησης της ΠΝΟ να
µην της καίγεται καρφί για να
παρθούν άµεσα µέτρα προ-
στασίας τους, καθώς δεν
µπορεί να υπάρχει άνεργος
χωρίς επίδοµα, φαρµακευτική
και υγειονοµική περίθαλψη
και ασφάλιση. 

Ηδη οι άνεργοι αντιµετω-
πίζουν σοβαρά προβλήµατα
επιβίωσης. 

Η κατάσταση στη ναυτιλία
αποκαλύπτει µε τον πιο
χαρακτηριστικό τρόπο την κα-
πιταλιστική βαρβαρότητα,
αποδεικνύει τι σηµαίνει αντα-
γωνιστικότητα. Σε µια χώρα
που έχει τη µεγαλύτερη ναυ-
τιλία του κόσµου, που έγινε
και γίνεται χορός δισ. δολα-
ρίων, από τους 87 χιλιάδες
ναυτεργάτες µε συγκροτη-
µένα δικαιώµατα, σε πλοία
άνω των 100 κόρων σε όλες
τις κατηγορίες πλοίων, της
δεκαετίας του 1980, σήµερα
µετά τις 11 µειώσεις των ορ-
γανικών συνθέσεων και την
άρση του καµποτάζ στα
κρουαζιερόπλοια απέµειναν
16.800 θέσεις εργασίας, ενώ
οι συνταξιούχοι ανέρχονται σε
72 χιλιάδες. 

∆ηλαδή οι πάνω από 70
χιλιάδες έλληνες ναυτεργάτες
που διώχτηκαν από τους
υπερπατριώτες εφοπλιστές,
αντικαταστάθηκαν από χαµη-
λόµισθους ανασφάλιστους
αλλοδαπούς χωρίς συνδικα-
λιστικά δικαιώµατα.

Σήµερα για τους εναπο-
µείναντες 16.800 ναυτεργά-
τες, επιδιώκουν την
κατάργηση της ΣΣΕ µε ατέ-
λειωτες ώρες δουλειάς,
χωρίς κοινωνικοασφαλι-
στικά και συνδικαλιστικά
δικαιώµατα!

(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΖΗΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
Πάνω από 10.000 άνεργοι ναυτεργάτες αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης!

ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Σ.Ε. 
ΚΑΙ  ΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

1. Επαναφορά της Εθνικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας στα 751ευρώ µεικτά για
όλους ανεξάρτητα από την ηλικία ως βάση για
την υπογραφή νέας ΕΓΣΣΕ µε κατάργηση των
µειώσεων που προβλέπει για το κατώτερο µε-
ροκάµατο ο εφαρµοστικός  νόµος 4046.

2. Επαναφορά της υποχρεωτικότητας της
εφαρµογής των ΣΣΕ για όλους τους εργαζόµε-
νους των κλάδων µε παράλληλη κατάργηση
του άρθρου 37 του 4024 του 2011.

3. Εφαρµογή της µετενέργειας µέχρι την
υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς το σηµερινό χρο-
νικό περιορισµό των 3 µηνών.

4. Πλήρης δυνατότητα µονοµερούς προ-
σφυγής των εργαζοµένων σε ΟΜΕ∆ µε πα-
ράλληλη κατάργηση όλων των περιοριστικών
όρων στη λειτουργία του που τέθηκαν από το
νόµο 3899 του 2010.

5. Κατάργηση της δυνατότητας που καθιε-
ρώθηκε µε το νόµο 3899 του 2010 υπογραφής
επιχειρησιακών συµβάσεων µε µισθούς χαµη-
λότερους από τις κλαδικές συµβάσεις.

6. Κατάργηση των προεδρικών διαταγµά-
των του 2010 που προβλέπουν την αύξηση
του ορίου απολύσεων καθώς και τη µείωση
των αποζηµιώσεων.

7. Επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού
στο δηµόσιο τοµέα.

8. Ανάκληση όλων των µειώσεων που επι-
βλήθηκαν στο δηµόσιο τοµέα από το 2010 µε
προτεραιότητα στους χαµηλόµισθους.

9. Κατάργηση όλων των ελαστικών µορ-
φών εργασίας.

10. Καµιά απόλυση στο δηµόσιο τοµέα.

Συνάδελφοι,  
Απευθυνόµαστε σε όλους εσάς και

θέλουµε να συζητήσουµε ουσιαστικά τις
εξελίξεις, τα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζουµε δίνοντας ώθηση στην πάλη για την
υπεράσπιση και τη διεύρυνση των δικαι-
ωµάτων µας, συµβάλλοντας όλοι µας
στην καλύτερη δυνατή προετοιµασία για
την ανάπτυξη µαζικής, σχεδιασµένης δρά-
σης την επόµενη περίοδο.     

Στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης
το κεφάλαιο και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι
επιτίθενται οργανωµένα κατά των δικαιωµά-
των µας. Στο όνοµα του χρέους και των ελ-
λειµµάτων, µε αιχµή την ανταγωνιστικότητα
και την κερδοφορία των ναυτιλιακών επιχει-
ρήσεων επιβάλλονται πολύ σκληρά αντεργα-
τικά µέτρα, που χειροτερεύουν δραµατικά την
κατάσταση των ναυτεργατών, οξύνουν τα
προβλήµατα των σπουδαστών των ναυτικών
σχολών και την εξυπηρέτηση των νησιωτών.

ΟΟιι  εεκκλλοογγέέςς  πποουυ  έέγγιινναανν  εεννίίσσχχυυσσαανν  
ττιιςς  δδυυννάάµµεειιςς  ττοουυ  κκεεφφααλλααίίοουυ..  

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ααυυττήήςς  
ττηηςς  κκααττάάσστταασσηηςς  εείίννααιι::

• Η ανεξέλεγκτη αύξηση της ανεργίας των
ναυτεργατών οι οποίοι στην συντριπτική τους
πλειοψηφία υποφέρουν χωρίς καµία προ-
στασία. 

• Η υπονόµευση των Συλλογικών Συµβά-
σεων Εργασίας που έχουν λήξει και κατα-
στρατηγούνται από το 2011 µε αποτέλεσµα
την επιβολή µειώσεων στους µισθούς και την
κατάργηση εργασιακών δικαιωµάτων.

• Η δραµατική µείωση των συντάξεων και
η καθυστέρηση στην καταβολή των εφ άπαξ. 

• Η κρίση του ΝΑΤ η οποία βαθαίνει από
την αντεργατική πολιτική, τη  µαζική εισφο-
ροδιαφυγή των ναυτιλιακών εταιρειών. 

• Η συνεχής υποβάθµιση των υπηρεσιών
Υγείας που έχει ξεπεράσει κάθε όριο µετά την
συγχώνευση του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΠΥ
µε πολύ επικίνδυνες συνέπειες κατά των ναυ-
τεργατών και των οικογενειών τους.

• Η αβάσταχτη φορολογία που χειροτε-
ρεύει ακόµα περισσότερο την κατάσταση των
ναυτεργατικών οικογενειών.

• Η υποβάθµιση και προώθηση της ιδιω-
τικοποίησης της Ναυτικής Εκπαίδευσης και
µετεκπαίδευσης. 

• Τα οξυµένα προβλήµατα των Ακτοπλοϊ-
κών Συγκοινωνιών, η αδυναµία εξυπηρέτη-
σης των νησιών σε τακτική βάση, τα
πανάκριβα εισιτήρια.  

Η κυβέρνηση Ν.∆, ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜΑΡ, οι
δυνάµεις του ευρωµονόδροµου, που προέ-
κυψαν από τις εκλογές στις 17 Ιούνη είναι δε-
σµευµένες στην ίδια αντιναυτεργατική
πολιτική, από την πρώτη στιγµή έδωσαν όρ-
κους πίστης στη στήριξη του  εφοπλιστικού
κεφαλαίου.

Η  τρικοµµατική συγκυβέρνηση στοχεύει
να διατηρήσει τα αντιναυτεργατικά µέτρα των
προηγούµενων κυβερνήσεων και να επιχει-
ρήσει να προωθήσει πρόσθετα, επικίνδυνα
µέτρα. Ηδη, οι εφοπλιστές αξιώνουν: 

• Την µείωση των οργανικών συνθέσεων
στην Ακτοπλοΐα και την αποµάκρυνση των
κλάδων Γενικών Υπηρεσιών (µαγείρων, κα-
µαρότων κ.α).   

• Την κατάργηση του δεκάµηνου υποχρε-
ωτικής δροµολόγησης των πλοίων και της
ναυτολόγησης των ναυτεργατών.      

• Την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης
της Ακτοπλοΐας κατά το πρότυπο των Τουρι-
στικών πλοίων χτυπώντας ακόµα περισσό-
τερο  το δικαίωµα στη δουλειά των Ελλήνων
ναυτεργατών, τις Συλλογικές Συµβάσεις, τα
εργασιακά δικαιώµατα και ασφαλιστικά δικαι-
ώµατα.

ΚΚααµµίίαα  ααννααµµοοννήή  κκααιι  εεππααννάάππααυυσσηη
ΤΤώώρραα,,  κκααλλήή  ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  

κκααιι  άάµµεεσσηη  δδρράάσσηη

Για το λόγο αυτό τα σωµατεία µας σας κα-
λούν να συζητήσουµε το ακόλουθο πλαίσιο
πάλης και να προετοιµαστούµε για νέους
καλά οργανωµένους, µαζικούς αγώνες. 

Έχουµε υποχρέωση να αναλάβουµε
αυτή την ευθύνη. Η πλειοψηφία της ΠΝΟ
είναι ενταγµένη στο µπλόκ του κυβερνητικού
– εργοδοτικού συνδικαλισµού και κατ’ επανά-
ληψη έχει αποδειχθεί ότι δεν µπορεί να εκ-
προσωπήσει τα ναυτεργατικά συµφέροντα. 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

Προς: τους εν ενεργεία και συνταξιούχους Ναυτεργάτες, τους σπουδαστές των ναυτικών σχολών, τους εργαζόµενους των νησιών
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γγιιαα  ττηηνν  υυππεερράάσσππιισσηη  κκααιι  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  µµααςς

ΕΠΙΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ
ΗΗ  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  ΣΣΣΣΕΕ  κκααιι  ηη  ααννααννέέωωσσήή  ττοουυςς,,  νναα  γγίίννεειι  

υυππόόθθεεσσηη  ττοουυ  κκάάθθεε  ννααυυττεερργγάάττηη  µµεε  ααγγώώνναα  µµααζζιικκόό  ––  ττααξξιικκόό

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΛΗΣ

��  Κατάργηση των αντιλαϊκών µνηµο-
νίων και νόµων που ψηφίστηκαν για τη µεί-
ωση των µισθών και των συντάξεων, την
αύξηση της φορολογίας, την κατάργηση ερ-
γασιακών, ασφαλιστικών, κοινωνικών δικαι-
ωµάτων. 
��  Ναυτολόγηση όλων των ναυτεργατών
µε τους όρους των κλαδικών ΣΣΕ, χτύπηµα

του δουλεµπορικού
κυκλώµατος, κανείς
ναυτεργάτης ανα-
σφάλιστος.  
��  Για τους άνερ-
γους ναυτεργάτες
εξασφάλιση δωρεάν
σίτισης από την
Εστία Ναυτικών.
Επίδοµα ανεργίας σε
όλους τους ανέργους
στο 80% του βασι-
κού µισθού της κάθε
ειδικότητας για όλη
την διάρκεια
της ανεργίας. Υπολο-

γισµό του χρόνου ανεργίας ως συντάξιµου
χρόνου, δωρεάν κάρτα απεριόριστων δια-
δροµών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, µεί-
ωση των τιµολογίων των πρώην ∆ΕΚΟ κατά
50%. Απαγόρευση της διακοπής παροχής
νερού, ρεύµατος, σταθερού τηλεφώνου.     
��  Καµία µείωση µισθού, εφαρµογή των
ΣΣΕ. Υπογραφή των Συλλογικών Συµβά-
σεων Εργασίας µε αυξήσεις που αποκαθι-
στούν τουλάχιστον τις απώλειες των δύο
τελευταίων χρόνων και αυστηρή τήρηση των
όρων που προβλέπουν.
��  Άµεση ανάκληση όλων των µειώσεων
που επιβλήθηκαν στις κύριες και επικου-
ρικές συντάξεις τα τελευταία 2,5 χρόνια.
Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
Επαρκή επιχορήγηση του ΝΑΤ και άµεση κα-
ταβολή του εφ’ άπαξ στους δικαιούχους.    
��  Κατάργηση των φορολογικών χαρατσιών
που επιβλήθηκαν τα τελευταία 2,5 χρόνια.
Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για το ζευ-
γάρι στα 40.000 Ευρώ και 5.000 για κάθε
παιδί. Φορολόγηση του µεγάλου κεφαλαίου
µε συντελεστή 45%. Κατάργηση του ειδικού
καθεστώτος των εφοπλιστών.  

(Συνέχεια στη σελ. 3)

Να δοθεί τώρα σε όλους
τους άνεργους έκτακτη
οικονοµική ενίσχυση

1.500 ευρώ 
από το ΚΑΑΝ και να 

εξασφαλισθεί δωρεάν 
σίτιση των ανέργων 

από την Εστία Ναυτικών.

Τηρώντας την προεκλογική
του δέσµευση, το ΚΚΕ κατέ-

θεσε 12 Ιούλη Πρόταση Νόµου στη
Βουλή για την κατάργηση των Μνη-
µονίων και των ∆ανειακών Συµβά-
σεων, που ψήφισαν στη Βουλή η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αρχικά και
η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - Ν∆ στη
συνέχεια, µε την ευθύνη που αναλο-
γεί και στον ΛΑ.Ο.Σ. 

Με την ίδια Πρόταση Νόµου, το
ΚΚΕ ζητά την κατάργηση του Με-
σοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονο-
µικής Στρατηγικής 2012 - 2015,
καθώς επίσης και των αντιλαϊκών
νόµων που βασίζονται στις δανεια-
κές συµβάσεις και στα µνηµόνια των
λεγόµενων εφαρµοστικών νόµων.

Είναι οι νόµοι που:
• Τσακίζουν µισθούς, συντάξεις και
τα λαϊκά εισοδήµατα.

• Καταργούν Συλλογικές Συµβάσεις,
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώ-
µατα.

• Επιβάλλουν δυσβάστακτα φορολο-
γικά βάρη και χαράτσια στις πλάτες
των λαϊκών στρωµάτων.

• Πετσοκόβοντας τις κοινωνικές δα-
πάνες και προωθώντας τις αρνητικές
αλλαγές στο χώρο της Υγείας - Πρό-
νοιας, στερούν στοιχειώδεις υπηρε-
σίες, βάζοντας σε κίνδυνο ακόµη και
την ίδια τη ζωή.

Τα µνηµόνια επιβλήθηκαν, για να
διασφαλίσουν την επάνοδο της κερ-
δοφορίας του κεφαλαίου, σε µια
φάση που εντείνεται ο διεθνής αντα-
γωνισµός. 

Τα µνηµόνια συµπεριλαµβάνουν
πολλά µέτρα που προέβλεπε η Συν-
θήκη του Μάαστριχτ, η οποία απο-
φασίσθηκαν από την ΕΕ και τις
ελληνικές κυβερνήσεις την προηγού-
µενη περίοδο, αλλά η εφαρµογή τους
εµποδίστηκε, καθυστέρησε από την
ανάπτυξη της ταξικής πάλης.

Το ΚΚΕ υπογραµµίζει ότι η διέ-
ξοδος για το λαό βρίσκεται στη
γραµµή κατάργησης των Μνηµο-
νίων και των ∆ανειακών Συµβά-
σεων, της µονοµερούς διαγραφής
του χρέους, της αποδέσµευσης από
την ΕΕ, µε εργατική λαϊκή εξουσία,
µε το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου
που παράγει, για να αξιοποιηθούν
σχεδιασµένα οι µεγάλες αναπτυξια-
κές δυνατότητες της χώρας µας, να
ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανά-
γκες. 

Η Πρόταση Νόµου που καταθέτει
το ΚΚΕ στη Βουλή και η προσπά-
θεια που θα καταβάλει να γίνει αυτή
κτήµα του εργατικού - λαϊκού κινή-
µατος, είναι µια συµβολή στην πάλη
για τα λαϊκά συµφέροντα.

Ταυτόχρονα, µε την ανάγκη κα-
τάργησης των Μνηµονίων, των ∆α-
νειακών Συµβάσεων και των
εφαρµοστικών νόµων, το ΚΚΕ υπο-
στηρίζει ένα συνεκτικό πλαίσιο µε
σηµαντικούς στόχους πάλης που
υπηρετούν τα άµεσα λαϊκά συµφέ-
ροντα και δίνουν ανακούφιση στο
λαό. 

Στη σελίδα 4 η «Ν» παρουσιάζει
τα άρθρα που περιλαµβάνει αυτή η
Πρόταση Νόµου του ΚΚΕ.

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  Ν Ο Μ Ο Υ  Α Π Ο  Τ Ο  Κ Κ Ε
Να καταργηθούν τα Μνηµόνια, το Μεσοπρόθεσµο, 

οι εφαρµοστικοί νόµοι και η ∆ανειακή Σύµβαση
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

Ιδιοκτησία του Συλλόγου 
Ναυτεργατικής 

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος 
σύµφωνα µε το νόµο:
ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Κολοκοτρώνη 99,
Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41.17.578

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Μπουµπουλίνας 19,
Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41.70.479

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Εσωτερικού: Ευρώ 15
Εξωτερικού: Ευρώ  50

Πανελλαδική κινητοποίηση 
των συνταξιούχων για

ΦΑΡΜΑΚΑ - ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ
Με συγκεντρώσεις σε

πόλλες τις µεγάλες πόλεις
της χώρας, την Πέµπτη 12
Ιούλη, που στην Αθήνα
πορεύτηκαν µέσα στον
καύσωνα προς το υπουρ-
γείο Υγείας, συνέχισαν
την  αγωνιστική τους πο-
ρεία οι απόµαχοι της δου-
λειάς, που βιώνουν την
εξαθλίωση και βλέπουν τη
ζωή τους να µπαίνει σε
κίνδυνο.

Αυτά τα προβλήµατα, που
υπήρχαν και στην περίοδο
της καπιταλιστικής ανάπτυ-
ξης, απογειώθηκαν την πε-
ρίοδο της καπιταλιστικής
κρίσης, κάνουν
πιο ορατό και
φέρνουν  πιο
κοντά  τον  κίν-
δυνο ολικής ή
µερικής παύσης
πληρωµών. Να
είµαστε σε
αγων ιστ ι κή
ε π ι φ υ λ α κ ή
για αυτό το
ενδεχόµενο,
αναφέρουν στην ανακοίνωσή
τους οι Συνεργαζόµενες Συ-
νταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ
– ΕΛΤΑ – ∆ΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΣΕ
– ΟΑΕΕ – ΠΕΣ-ΝΑΤ – ΟΤΑ.

Για τα επείγοντα 
προβλήµατα 

της υγείας και τα 
φάρµακα απαιτούµε:

• Την πλήρη και επαρκή χρη-
µατοδότηση του ΕΟΠΥΥ, των
ασφαλιστικών ταµείων, των
κέντρων υγείας και των ιδρυ-
µάτων πρόνοιας, από τον
κρατικό προϋπολογισµό.
• Επιστροφή από το κράτος
των αποθεµατικών που χά-
θηκαν από το πρόσφατο κού-
ρεµα.
• Αποπληρωµή όλων των
χρωστούµενων από το κρά-
τος για φάρµακα, ιατρικές και
εργαστηριακές εξετάσεις,
υγειονοµικά υλικά, τρόφιµα
για νοσοκοµεία, και άλλα
ιδρύµατα, των φαρµακο-
ποιών και των γιατρών. 
• Η κρατική χρηµατοδότηση
για την υγεία – πρόνοια –
φάρµακο να είναι σε απόλυτη
προτεραιότητα έναντι οποι-
ασδήποτε υποχρέωσης που
απορρέει από την δανειακή
σύµβαση.
• Εξασφάλιση µε ευθύνη του
κράτους της έγκαιρης και

επαρκούς τροφοδοσίας σε
όλα τα φάρµακα.
• Κρατική χρηµατοδότηση
για δωρεάν διάθεση των ειδι-
κών φαρµάκων και των φαρ-
µάκων για τις συνοδούς
νόσους, τα συµπληρώµατα
διατροφής, το υγειονοµικό
και αναλώσιµο υλικό από τα
δηµόσια νοσοκοµεία, τα κέ-
ντρα υγείας και τις µονάδες
του ΕΟΠΥΥ, στους χρόνιους
πάσχοντες και στα ΑµΕΑ.
• Κρατική χρηµατοδότηση
για δωρεάν διάθεση των
φαρµάκων µε προτεραιότητα
στους ανέργους ανασφάλι-
στους Έλληνες και µετανά-

στες, χαµηλοσυνταξιούχους,
στους φτωχούς αγρότες και
στους αυτοαπασχολούµενους
που έχουν κλείσει τις επιχει-
ρήσεις τους.
• Άµεση αποπληρωµή από
τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών που
πλήρωσαν οι ασφαλισµένοι,
τα ΑµΕΑ σε φάρµακα και
άλλο υγειονοµικό και αναλώ-
σιµο υλικό την περίοδο της
άρσης τη πίστωσης των φαρ-
µακοποιών προς τον ΕΟΠΥΥ
και τα άλλα ασφαλιστικά τα-
µεία.
• Συµψηφισµό των χρεών
ανάµεσα στο δηµόσιο στους
φαρµακοποιούς και τους αυ-
τοαπασχολούµενους για-
τρούς.

Καλούµε τους φαρµα-
κοποιούς και τους για-
τρούς σε κοινό αγώνα µε
τους συνταξιούχους και
τους εργαζόµενους. Να
αναδείξουµε τις πραγµατικές
αιτίες που οφείλονται στις
αντιλαϊκές και αντιασφαλιστι-
κές πολιτικές όλων των κυ-
βερνήσεων, που λεηλάτησαν
τα ασφαλιστικά ταµεία και
έφεραν τον ΕΟΠΥΥ και τους
συνταξιούχους, τους εργαζό-
µενους και τον λαό στην ση-
µερινή κατάντια, για να
θησαυρίζουν οι πολυεθνικές
του φαρµάκου.

Η ύλη του παρόντος φύλου
έκλεισε 19 Ιούλη 2012 

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ

Σύµφωνα µε έρευνα των Lloyd's Register
- Fairplay για λογαριασµό της Ελληνικής

Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λον-
δίνου, που πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο 2012,
από τα 3.760 πλοία µεταφορικής ικανότητας 264
dwt, του ελληνόκτητου στόλου, µόλις τα 862
πλοία χρησιµοποιούν το ελληνικό νηολόγιο. 

Στα ποντοπόρα πλοία, οι εφοπλιστές είχαν
µια µακρά περίοδο πρωτοφα-
νούς κερδοφορίας. Κατά τη
διάρκεια της περιόδου 2004 -
2008 οι ναύλοι έφτασαν σε
αστρονοµικά ύψη, µε χαρακτη-
ριστικό παράδειγµα τους ναύ-
λους των µεγάλων πλοίων
ξηρού φορτίου «Capes», που
κυµάνθηκαν από 80 µέχρι και
220 χιλ. δολάρια την ηµέρα.

Την ίδια στιγµή η ανεργία
«χτυπά» κόκκινο, χιλιάδες εφο-
πλιστικές εταιρίες, χρησιµοποι-
ούν ανέξοδα µια πανάκριβη
υποδοµή και ρουφάνε το αίµα
του Έλληνα φορολογούµενου,
επιβάλουν το νόµο της ζού-
γκλας, µετατρέποντας τα πλοία σε «νταχάου»
υπερεκµετάλλευσης. Συγκεκριµένα στα 862
πλοία µε ελληνική σηµαία, από το 24µελές κατά
µέσο όρο πλήρωµα,  µόνο 4 έως 6 ναυτεργάτες
(ανάλογα µε το τονάζ του πλοίου) έχουν ΣΣΕ,
ασφάλιση, συνδικαλιστικά δικαιώµατα, για τους
υπόλοιπους ισχύει ο νόµος του διεθνούς δουλε-
µπορικού κυκλώµατος. Για τα υπόλοιπα περί-
που 2.900 ελληνόκτητα πλοία µε ξένες σηµαίες,
εργάζονται ΕΝΑΣ ή ∆ΥΟ ή ΚΑΝΕΝΑΣ ναυτερ-
γάτης µε συγκροτηµένα δικαιώµατα! Μην ξε-
χνάµε ότι οι εφοπλιστές για πάνω από 60.000
αλλοδαπούς συναδέλφους µας δεν δίνουν στο
ΝΑΤ ούτε ένα ευρώ! 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Οι εφοπλιστές έχουν επιδοθεί σε όργιο
αυθαιρεσιών, κουρελιάζοντας τις Συλλο-

γικές Συµβάσεις Εργασίας των ναυτεργατών,
επιβάλλοντας εργασιακές συνθήκες γαλέρας,
φτάνοντας ακόµα και στο σηµείο να αµφισβη-
τούν και το αυτονόητο δικαίωµά τους να παίρ-
νουν τους µισθούς τους. Ακινητοποιούν τα πλοία
χωρίς να λογοδοτούν, παραβιάζοντας την
10µηνη υποχρεωτική λειτουργία, καταδικάζο-
ντας τους κατοίκους των νησιών στον εφιάλτη
της αποµόνωσης και οδηγούν στην ανεργία χι-
λιάδες ναυτεργάτες.

Συνολικά υπολογίζεται ότι µόνο στην
ακτοπλοΐα τα τελευταία 5 χρόνια έχουν χαθεί
κοντά στις 1.900 θέσεις εργασίας. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι µόνο από τρεις ναυ-
τιλιακές εταιρείες µειώθηκε ο ακτοπλοϊκός στό-
λος κατά 21 πλοία και χάθηκαν 900 θέσεις
εργασίας όταν «έδεσαν» τα 8 πλοία της GA

Ferries του Γ. Αγούδηµου, τα 11 της εται-
ρείας «ΣΑΟΣ» του Μανούση και 2 πλοία
που έφυγαν εκτός Ελλάδας της «Kallisti
Ferries» του Σπανού. 

Μόνο τον τελευταίο χρόνο από πλοία
της ακτοπλοΐας έχουν βρεθεί στην ανερ-
γία πάνω από 500 ναυτεργάτες. Το τε-
λευταίο έτος 6 πλοία έχουν πωληθεί ή
έχουν δροµολογηθεί εκτός Ελλάδας. Επί-
σης 6 πλοία έχουν «δέσει». 

Ενώ την θερινή περίοδο το 2008 εί-
χαµε 83 ακτοπλοϊκά πλοία σήµερα
είναι 54.

Τα νησιά µένουν χωρίς συγκοινωνία,
τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, χιλιάδες επι-
βάτες ταξιδεύουν µε υπερήλικα πλοία,

που δεν πληρούν τους κανόνες για την προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Υπονοµεύεται η αµυντική ικανότητα της χώρας,
σε συνθήκες όξυνσης των ενδοϊµπεριαλιστικών
ανταγωνισµών στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο που εγκυµονούν κινδύνους πολέµου.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ

Το 2008 ο όµιλος LOUIS του εφοπλιστή
Κωστάκη Λοΐζου, διέθετε 13 κρουαζιερό-

πλοια, εκ των οποίων τα 5 µε ελληνική σηµαία.
Όµως, µε µυστικές συµφωνίες του οµίλου

LOUIS και των εργοδοτικών συνδικαλιστών της
πλειοψηφίας της ΠΝΟ, οι έλληνες ναυτεργάτες
στα πλοία αυτά δεν υπέρβαιναν τους 400 και οι
υπόλοιποι 2.000 περίπου ήταν ναυτεργάτες από
διάφορες χώρες ανειδίκευτοι, χαµηλόµισθοι,
χωρίς ασφάλιση και Συµβάσεις. 

Την παρανοµία αυτή έσπευσε κατά παραγ-
γελία του οµίλου να καλύψει νοµοθετικά ο τότε
ΥΕΝ κ. Βουλγαράκης, ο οποίος υπέγραψε στις
9/6/2008 νέα επαίσχυντη εγκριτική πράξη µε το
ORIENT QUEEN, µε την οποία µείωσε σε
51 από 75 τους έλληνες ναυτεργάτες, ισχυριζό-
µενος ότι αυτό γίνεται µε τη συναίνεση των
προεδρείων των ενώσεων Ναυτών και Θαλα-
µηπόλων. Το ίδιο σκηνικό είχαµε στις 12/3/ 2011
και µε το κρουαζιερόπλοιο “CRYSTAL”. 

Σήµερα, δυό χρόνια µετά την ψήφιση στις
25/8/2010 στη Βουλή, του νόµου για την άρση
του καµποτάζ στην κρουαζιέρα, κανένα κρουα-
ζιερόπλοιο του οµίλου LOUIS δεν φέρει την
ελληνική σηµαία και δεν απασχολούν κανέ-
ναν έλληνα ναυτεργάτη, δηλαδή ναυτεργάτη
µε συγκροτηµένα δικαιώµατα…!

Συνένοχες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις 
ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Τι λένε τώρα τόσο ο ΓΓ της ΠΝΟ Γ. Χαλάς
όσο και ο πρόεδρος των Ναυτών Α. Ντα-

λακογιώργος, στέλεχος του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και της
Αυτόνοµης Παρέµβασης, που στον αγώνα των
ναυτεργατών µε την ακινητοποίηση του ΖΕΝΙΘ,
µας έλεγαν ότι είναι καλύτερα να δεχθούµε το
«µικρότερο κακό» και υπονοµεύοντας ανοιχτά
το κύριο αίτηµα «όχι στην απελευθέρωση της
κρουαζιέρας», δήλωναν στα τηλεο-
πτικά παράθυρα, ότι συµφωνούν
να έρθουν κρουαζιερόπλοια µε
ξένες σηµαίες αρκεί «το 15% του
πληρώµατος να είναι έλληνες»;

Τι λένε οι συνδικαλιστικές παρα-
τάξεις, που υπηρετώντας τις αξιώ-
σεις των εφοπλιστών,
συµφώνησαν το 1997, µε την εγκρι-
τική πράξη του ΥΕΝ Σουµάκη και
χωρίς ντροπή, µε πρωταγωνιστή
τον πρόεδρο των Ναυτών, διέδιδαν
ότι οι εφοπλιστές και το ΥΕΝ, θυ-
σιάζοντας άλλες ειδικότητες, θα κά-
νουν τη χάρη στη δική µας
ειδικότητα να παραµείνει στα πο-
ντοπόρα πλοία; 

Τελικά η λογική του «µικρότερου κακού»
έφερε µεγαλύτερο κακό, δεν έµεινε τίποτα
όρθιο.      

Να γιατί στο  Έκτακτο Γενικό Συµβούλιο της
ΠΝΟ, 5/4/2012, οι δυνάµεις του εργοδοτικού -
κυβερνητικού συνδικαλισµού απέρριψαν το ολο-
κληρωµένο σχέδιο που κατέθεσαν τα σωµατεία
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ, για την
τροποποίηση του καταστατικού της Οµοσπον-
δίας.

Τώρα τα πράγµατα είναι πιο απλά, ή
στέκεσαι όρθιος, ξεσηκώνεσαι πα-

ντού, ή σκύβεις και περπατάς γονατιστός
προς την καπιταλιστική κόλαση. Μέση λύση
δεν υπάρχει. Ήρθε η ώρα να ξεσηκωθούµε.

Μαζί µε τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία, το
ΠΑΜΕ, µέσα από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ, µε τη συµµετοχή µας στις Λαϊ-
κές Επιτροπές να δεθούν οι τόποι δουλειάς µε
τις εργατογειτονιές, απαιτώντας άµεσα µέτρα
προστασίας των ανέργων, να παρεµποδίσουµε
τη µείωση µισθών και να υπερασπίσουµε τις
Συλλογικές Συµβάσεις διεκδικώντας αυξήσεις.
Να αναλάβουµε δράση για ανάπτυξη κάθε µορ-
φής αγώνα. 

ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΛΗΣ

• Κατάργηση της αντεργατικής νοµοθεσίας, ν.
2687/53 όρος 8 των εγκριτικών πράξεων νηο-
λόγησης και του Ευρωπαϊκού Κανονισµού
3577/92, που προωθούν την «µαύρη» ανασφά-
λιστη εργασία. 
• Να γίνει πράξη τώρα η απαίτηση της Επιτρο-
πής Ανέργων Ναυτεργατών, που έγινε δεκτή
από το  ∆Σ του ΓΕΝΕ, να συγκεντρώνονται τα
CREW LIST και να ναυτολογούνται άµεσα ναυ-
τεργάτες, όπου διαπιστώνονται παραβιάσεις ορ-
γανικών συνθέσεων. 
• Η πλειοψηφία του ΓΕΝΕ να αποτελείται από

εκπροσώπους των αντιπροσωπευ-
τικών ναυτεργατικών ενώσεων. 
• Επίδοµα ανεργίας 1.120 ευρώ για
όλους τους ανέργους για όσο διαρ-
κεί η ανεργία.  
• Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζε-
ται ως συντάξιµος χρόνος ασφάλι-
σης. 
• Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρµακευ-
τική περίθαλψη, των ανέργων και
των οικογενειών τους, χωρίς όρους
και προϋποθέσεις. 
• Την πλήρη απαλλαγή των ανέρ-
γων από τη φορολογία για εισό-
δηµα µέχρι 20.000 ευρώ (δηλαδή
οικογενειακό εισόδηµα 40.000
ευρώ).

• Να δοθεί άµεσα έκτακτη οικονοµική ενίσχυση
1.500 ευρώ σε όλους τους ανέργους από το
ΚΑΑΝ και να εξασφαλισθεί η δωρεάν σίτισής
τους από την Εστία Ναυτικών.
• Να χορηγηθεί δωρεάν κάρτα απεριορίστων
διαδροµών των ανέργων στα Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς, να ισχύσουν µειωµένα τιµολόγια για
τις παροχές των πρώην ∆ΕΚΟ και να απαγο-
ρευτεί η διακοπή παροχής ηλεκτρικού, νερού και
σταθερού τηλεφώνου στους ανέργους.
• Άµεση ναυτολόγηση όλων των ∆οκίµων όπως
προβλέπεται από το Π.∆. 251/1999. 
• Απαιτούµε οι ∆όκιµοι να εγγράφονται στους
καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ και να έχουν δι-
καίωµα επιδόµατος ανεργίας.

ΖΗΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η ΑΝΕΡΓΙΑ

Οι εξελίξεις στη ναυτιλία επαληθεύουν τις θέσεις των ταξικών 
σωµατείων, της Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής Κίνησης (ΝΣΚ)

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ 
στο απάνθρωπο πρόσωπο 

του εφοπλιστικού µινώταυρου

Το απάνθρωπο πρόσωπο του κεφαλαίου,
για την κερδοφορία του οποίου δια-

πράττονται φρικιαστικά εγκλήµατα, φροντί-
ζουν να εξανθρωπίσουν οι κεφαλαιοκράτες. 

Για τον σκοπό αυτό: …«Η εφοπλιστική οι-
κογένεια έχει προετοιµασθεί για να παρέµβει
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά στην οφει-
λόµενη συµπαράσταση προς τις σκληρά δοκι-
µαζόµενες από την κρίση, πληθυσµιακές
οµάδες της κοινωνίας. Το έχει κάνει πολλές
φορές στο παρελθόν και ατοµικά και συλλο-
γικά, µε προσοχή, ευθύνη και µε βαθύ όσο και
ανιδιοτελές ανθρωπιστικό και πατριωτικό συ-
ναίσθηµα. Και βεβαίως αθόρυβα»…, όπως
επεσήµανε ο πρόεδρος της ΕΕΕ, Θ. Βενιάµης,
µιλώντας στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2012
και µεταξύ των άλλων πρόσθεσε:

«Η Ναυτιλία των Ελλήνων αντέχει και προ-
οδεύει. Παρά τη δεινή κρίση που ταλαιπωρεί
ολόκληρο τον Πλανήτη και ιδιαίτερα την Ελ-
λάδα, παραµένει στην κορυφή της παγκόσµιας
κατάταξης, συνδεδεµένη πάντα µε την εθνική
της βάση και µε ένα στόλο από 3.325 πλοία συ-
νολικής χωρητικότητας 227 εκατ. dwt και
µέσης ηλικίας 10,5 έτη. Σε εθνικό επίπεδο από
το 2009 η ναυτιλία µας και παρά την συναλ-
λαγµατογόνο δυναµική της - ανάλογη κάθε
φορά µε την πορεία της ναυλαγοράς – και την
εξασφάλιση θέσεων εργασίας µέσα και έξω
από τα πλοία, στερήθηκε αναιτίως, την στήριξη
του έµπειρου διοικητικού της φορέα». 

Λίγες µέρες αργότερα
ένας 31χρονος άνεργος
ναυτεργάτης (λογιστής),
ο Κώστας Χαλάς, έβαλε
θηλιά στο λαιµό του και
κρεµάστηκε, στο σπίτι
του στο Γαύριο της Άν-
δρου, όπου βρέθηκε κρε-
µασµένος 27 Ιούνη.

Το τραγικό φαινόµενο
των αυτοκτονιών, που στο τελευταίο 6µηνο
ανέρχονται σε 1.300, οφείλεται κυρίως στην
απόγνωση που βιώνει ένας µεγάλος αριθµός
συνανθρώπων µας, έχει αρχίσει να κάνει την
εµφάνισή του και στους ναυτεργάτες, όπου η
ανεργία θερίζει και η εντατικοποίηση της δου-
λειάς τσακίζει παλικάρια, η απελπισία κόβει τα
φτερά των σπουδαστών και η ανέχεια µαραζώ-
νει τους απόµαχους.

Η αποµόνωση, σίγουρα, δεν προσφέρει διέ-
ξοδο. Κανείς δεν πρέπει να µείνει µόνος του
µέσα στο σπίτι του, κανείς δεν πρέπει να σκύ-
ψει το κεφάλι και να βυθιστεί στο σκοτάδι της
απελπισίας. Αυτό που χρειάζεται είναι οργα-
νωµένος συλλογικός ταξικός αγώνας µε στόχο
την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότη-
τας.

ΑΑΝΝΘΘΡΡΑΑΚΚΑΑΣΣ……  ΟΟ  ΘΘΗΗΣΣΑΑΥΥΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΟΟΥΥΑΑΖΖΙΙΕΕΡΡΑΑΣΣ
Κανένα όφελος τους για τους µικροµαγαζάτορες και τους ναυτεργάτες

Σύµφωνα µε στοι-
χεία του European
Cruise Council (ECC) η
Ευρωπαϊκή βιοµηχανία
κρουαζιέρα -παρά την
οικονοµική κρίση-  δια-
τήρησε και το 2011 τη
σηµαντική της ανά-
πτυξη. 

Η συνολική συµβολή
της παγκόσµιας βιοµη-
χανίας κρουαζιέρας
στην Ευρωπαϊκή οικο-
νοµία αυξήθηκε και
έφτασε στο ρεκόρ των
36,7 δισ. ευρώ για το
2011 (από 35,2 δισ.
ευρώ το 2010), σηµειώ-
νοντας συνολική αύξηση
54% από το 2006.

Τα έσοδα της χώρας
µας από την κρουαζιέρα
το 2011 ήταν όλα κι όλα
234 εκ. ευρώ, που αντι-
στοιχεί στο 2,4 % του
ευρωπαϊκού συνόλου.
Το 46% αυτών των εσό-
δων προήλθαν από τον
τοµέα των µεταφορών
(πούλµαν κ.λπ.) ενώ το
17%  από τις επισκευές
και τα υπόλοιπα µοιρά-
στηκαν σε όλους τους
υπόλοιπους, που σχετί-
ζονται µε τον τουρισµό. 

Τι όφελος είχαν όλοι
αυτοί, φαίνεται στο ρε-
πορτάζ της Λίλιαν
Τσουρλή, για το ∆ελτίο
Ειδήσεων του ΑΝΤ1,
που προβλήθηκε στις
25 Ιούνη 2012 και επα-
ναλήφθηκε από άλλους
τηλεοπτικούς σταθµούς. 

«Με παζάρια αγοράζουν τα 
σουβενίρ οι τουρίστες»…

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ  µα-
γαζάτορες από το Μοναστηράκι και
την Πλάκα, καταγγέλλουν, ότι ορι-
σµένοι Tour – operators έχουν
κάνει «λόµπι» µε συγκεκριµένα µα-
γαζιά και στέλνουν εκεί τους του-
ρίστες µε το «αζηµίωτο»… Ο
κοσµηµατοπώλης κ. Τζέµης Κων-
σταντίνος που έχει κατάστηµα στην
Πλάκα καταγγέλλει τα παραπάνω
και συγκεκριµένα αναφέρει: «Είναι
ορισµένοι πελάτες που µας λένε,
ότι µέσα στα πλοία τους λένε, αφή-
στε την κάρτα σας στο χρηµατοκι-
βώτιο του πλοίου, γιατί οι Έλληνες
κλέβουν. Οπότε ο κόσµος περνάει
απαρατήρητα. Τους λένε πηγαί-
νετε στην Τουρκία.» Ο κ. Τζέµης
είναι 45 χρόνια στην Πανδρόσου
και  ο κ. Βαγγέλης Σαρίκας 5 χρό-
νια, αντικέρ, ο οποίος αναφέρει:
«Όποιος πει ότι έχει λιγότερο από
90% πτώση, λέει ψέµατα. Εκεί
που πριν κάναµε 500 ευρώ εί-
σπραξη την ηµέρα, τώρα µπορεί
να κάνουµε 50 ευρώ και αν…»

Το ρεπορτάζ αναφέρει, ακόµη,
ότι οι ελάχιστοι τουρίστες που µπο-
ρεί να ψωνίσουν από τα µαγαζιά
της Πλάκας, ψωνίζουν µε παζάρια,
ακόµα και στα είδη των 1,50 ευρώ.
Ο ιδιοκτήτης εστιατορίου στο Μο-
ναστηράκι  κ. Παπαϊωάννου Τρια-
ντάφυλλος λέει: «Φοβούνται για τα
λεφτά τους, ότι δεν θα περάσουν
εδώ τα λεφτά τους. Έτσι µας λένε
οι περισσότεροι». Ο κ. Πανάγγελος
Μαλάκης, έµπορος ειδών χρυσο-
χοΐας στην Πλάκα, λέει: «Μπορεί
να βάλουµε µαζί και ένα άλλο πιο
φθηνό είδος και ίσως να καταφέ-
ρουµε να βγάλουµε τουλάχιστον τα
λεφτά µας».

Κλείνοντας το ρεπορτάζ αναφέ-
ρει: «Οι Αµερικάνοι τουρίστες δεν
συχνάζουν πλέον στις αγορές της
Πλάκας και στο Μοναστηράκι.
Μόνο Βραζιλιάνοι και Μεξικάνοι
κοιτούν µε θαυµασµό τα Ελληνικά
σουβενίρ αλλά και αυτοί λόγω κρί-
σης στις χώρες τους, δεν βάζουν το
χέρι στην τσέπη».         

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι την
ίδια µέρα στο λιµάνι του Πειραιά
βρίσκονταν 4 κρουαζιερόπλοια των
2.000 ατόµων, αλλά ελάχιστοι από
τους 8.000 τουρίστες έφτασαν τε-
λικά στην Πλάκα και το Μοναστη-
ράκι. 

...που φέρνουν τα πλωτά 
κάτεργα στα ελληνικά λιµάνια 

Μέσα στα υπερπολυτελή µεγαθήρια
κρουαζιερόπλοια που βλέπουµε στον
Πειραιά και άλλα λιµάνια οι συνθήκες
εργασίας παραπέµπουν κυριολεκτικά
στον µεσαίωνα, ενώ κανένας έλληνας
ναυτεργάτης δεν εργάζεται σ’ αυτά.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της βρετα-
νικής εφηµερίδας «Γκάρντιαν», οι ερ-
γαζόµενοι στα κρουαζιερόπλοια της
βρετανικής εταιρείας «P&O Cruises»,
αµείβονται µόλις µε 75 πένες (ένα
ευρώ περίπου την ώρα), ενώ η ιδιο-
κτήτρια εταιρεία κατακρατά και τα φι-
λοδωρήµατα, που πλέον χρεώνονται
ηλεκτρονικά στους λογαριασµούς των
πελατών, εκτός εάν οι εργαζόµενοι
βαθµολογηθούν µε περισσότερο από
92% όσον αφορά την απόδοσή τους
από τους πελάτες! 

Οι αποδοχές των εργαζοµένων στη
βρετανική εταιρεία κυµαίνονται γύρω
στα 400 δολάρια το µήνα, πολύ κάτω
από το έτσι και αλλιώς ανεπαρκές
«ελάχιστο επίπεδο» αποδοχών που έχει
καθοριστεί στα 555 δολάρια από την
Κοινή Ναυτιλιακή Επιτροπή του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Εργασίας. 

Ας σηµειωθεί δε, ότι σύµφωνα µε
τον «Γκάρντιαν», οι εργαζόµενοι (οι
περισσότεροι εργαζόµενοι από την
Ινδία και τις Φιλιππίνες), όχι µόνο
αµείβονται µε ψίχουλα αλλά δουλεύ-
ουν βάρδιες άνω των 11 ωρών ηµερη-
σίως και επτά ηµέρες τη βδοµάδα, ενώ
η εταιρεία χρεώνει µεταξύ 2.798 και
6.458 δολαρίων ανά επιβάτη για µία
κρουαζιέρα 12 ηµερών γύρω από τη
Βόρεια Ευρώπη. 

Σύµφωνα µε επίσηµα οικονοµικά
στοιχεία της «P&O», που ιδρύθηκε το
1822 και το 2003 συγχωνεύτηκε µε
την «Carnival Corporation» µε έδρα τη
Φλόριντα των ΗΠΑ, για να δηµιουργή-
σουν τη µεγαλύτερη εταιρεία για κρου-
αζιέρες παγκοσµίως µε ετήσια έσοδα
της τάξεως του 15,8 δισ. δολ. το 2011
και κέρδη ύψους 2,2 δισ. δολαρίων. 

Προφανώς αυτόν τον εργασιακό
µεσαίωνα ονειρεύονται και οι εγχώ-
ριοι εφοπλιστές και τα αστικά κόµ-
µατα που βγάζουν «χολή» κατά
των ναυτεργατών, όταν ζητούν επί-
µονα την άρση του καµποτάζ, για
να πάρουν πάµφθηνους εργάτες.

Άµεση ήταν η αντί-
δραση των ταξικών σω-
µατείων ΠΕΜΕΝ -
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ, που µε δελτίο
Τύπου και στη συνά-
ντηση µε τον υπουργό
Ναυτιλίας  απαίτησαν
από την κυβέρνηση και
τα αρµόδια υπουργεία να
παρέµβουν για την αντι-
µετώπιση της βρώµικης
προπαγάνδας των µονο-
πωλιακών κυκλωµάτων,
που λυµαίνονται την
κρουαζιέρα σε βάρος των
ναυτεργατών και των µι-
κρών και επαγγελµατιών.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Εργατικός Σύνδεσµος
“ΑΤΛΑΣ” Σίδνεϋ 
Αυστραλίας 400 ευρώ

Αµπελιώτης Γιάννης
παλαίµαχος αγωνιστής 
από το Κάρντιφ 
της Αγγλίας 100 ευρώ

Σαργολόγος Γιάννης
παλαίµαχος αγωνιστής 
από το Αµβούργο της
Γερµανίας 50 ευρώ

Τσιµπίδης Σταύρος 
35 ευρώ
Σ. Αντώνης 20 ευρώ 

Κ.Π. και Σ.Π. 55 ευρώ
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ3
ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΝΑΤ 

ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
εκατοµµύρια ευρώ έλλειµµα θα

εµφανίσει το 2012 ο προϋπολογισµός
του ΝΑΤ (έσοδα 1,282 δισ. ευρώ και έξοδα
1,296 δισ. ευρώ), το οποίο, µε βάση την από-
φαση του υπουργού, πρέπει να καλυφθεί από
τα ταµειακά διαθέσιµα του Ταµείου…, που µε
το «κούρεµα» του περασµένου Μάρτη µειώ-
θηκαν από 15.339.828 ευρώ σε 4,6 εκατ.
ευρώ, ποσοστό 69,42%...!

Συνεπώς το ΝΑΤ δεν είναι σε θέση να κα-
λύψει τη νέα «τρύπα» των 14 εκατ. ευρώ που
εµφάνισε επιπλέον ο προϋπολογισµός του
2012 µετά την έγκρισή του από το υπουργείο
Εργασίας.

Ελλείµµατα εµφανίζουν και οι προϋπολο-
γισµοί των άλλων ασφαλιστικών Ταµείων των
ναυτεργατών:

• Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Ιδρυµάτων Εµπορικού Ναυτικού (-1 εκατ.
ευρώ, µε έσοδα 1,6 εκατ. ευρώ και έξοδα 2,6
εκατ. ευρώ).

• Πρόνοιας Κατώτερων Πληρωµάτων
Εµπορικού Ναυτικού (- 40.198 ευρώ, µε
έσοδα 11,963 εκατ. ευρώ και έξοδα 12 εκατ.
ευρώ) και

• Πρόνοιας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυ-
τικού (-11.210 ευρώ ή έσοδα 10,681 εκατ.
ευρώ και έξοδα 10,692 εκατ. ευρώ).

Να σηµειωθεί ότι ο προϋπολογισµός πριν
σταλεί στο υπουργείο Εργασίας ενισχύθηκε
µε 75 εκατ. Ευρώ από το ΚΑΑΝ (Κεφάλαιο
Ασφάλισης Ασθένειας Ναυτικών) ενώ περικό-
πηκαν κατά 98 εκατ. ευρώ οι δαπάνες του
ΝΑΤ για την καταβολή των συντάξεων.

Συνολικά το 2012 το ΝΑΤ δέχθηκε από
τον κρατικό προϋπολογισµό µειωµένη επιχο-
ρήγηση κατά 152 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα για το πώς η
αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων Ν∆,
ΠΑΣΟΚ, που συνεχίζεται και από τη σηµερινή
συγκυβέρνηση, προστατεύει το εφοπλιστικό
κεφάλαιο, αποτελεί και η περίπτωση του Ε/Γ
- Ο/Γ πλοίου «ΣΑΜΟΣ ΣΠΙΡΙΤ», της εται-
ρείας «Πλόες Αιγαίου», του οποίου, σύµ-
φωνα µε καταγγελία των σωµατείων ΠΕΜΕΝ
- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, οι οφειλές προς το ΝΑΤ ανέρ-
χονται σε 132.548,66 ευρώ, που αν και
µέρος αυτών είναι βεβαιωµένες στην ∆ΟΥ
Πλοίων, παραµένουν ανείσπρακτες, ενώ πα-
ρότι δεν υπάρχει εκτέλεση του επιδοτούµε-
νου δροµολογίου δεν έχει εκπέσει η
εγγυητική επιστολή των 200.000 ευρώ.

Το πλοίο ρυµουλκήθηκε και σήµερα βρί-
σκεται στην επισκευαστική ζώνη του Περάµα-
τος. Υπάρχει δικαστική απόφαση για
συντηρητική κατάσχεση στο ποσό των
80.000 για τους ναυτεργάτες, οι οποίοι εγκα-
ταλείφθηκαν από την εταιρεία στο λιµάνι των
Φούρνων και από τις 26 Σεπτέµβρη 2011
εντάχθηκαν στο νόµο 3816/2010 «περί εγκα-
τάλειψης πληρωµάτων στην ηµεδαπή» και
αποζηµιώθηκαν µέρος των δεδουλευµένων
τους από το ΝΑΤ. Και όµως η εταιρεία δεν
έχει καµία επίπτωση.

Σε ανάλογη κατάσταση κατάρρευσης
έχουν φέρει οι κεφαλαιοκράτες το

ΙΚΑ, όπου σύµφωνα µε τους µνηµονιακούς
νόµους 3845 και 3863 του 2010. Μέχρι το
τέλος του 2012 θα πρέπει να έχει ενταχθεί
και το ΝΑΤ. 

Σύµφωνα µε στοιχεία, που είχε δώσει στα
κόµµατα πρόσφατα στη δηµοσιότητα η Πα-
νελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµέ-
νων (ΠΟΣΕ) ΙΚΑ, το έλλειµµα του Ιδρύµατος
στο τέλος του χρόνου θα φτάσει τα 1,4 δισ.
ευρώ, 

Η κατάσταση του ΙΚΑ γίνεται ακόµα πιο
δραµατική καθώς το χρέος προς ΟΑΕ∆, ΟΕΚ,
ΟΕΕ, ΕΤΕΑΜ, που για λογαριασµό τους ει-
σπράττει τις εισφορές, µέχρι το τέλος του
Απρίλη είχε φτάσει στα 7,578 δισ. ευρώ. 

Ταυτόχρονα, το σωρευτικό έλλειµµα του
κλάδου ασθενείας σε είδος (ο οποίος πέρασε
στον ΕΟΠΥΥ και στον οποίο έχει ενταχθεί και
ο κλάδος υγειονοµικής περίθαλψης του
ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ) προς τον κλάδο σύνταξης
του ΙΚΑ, υπολογίζεται στα 13,394 δισ. ευρώ. 

Η καθίζηση των εσόδων τόσο του ΙΚΑ όσο
του ΝΑΤ είναι το συσσωρευµένο αποτέλεσµα
των αντεργατικών - αντιασφαλιστικών πολι-
τικών που εφαρµόζονται από όλες τις κυβερ-
νήσεις του κεφαλαίου και οι οποίες
εντάθηκαν σε συνθήκες καπιταλιστικής κρί-
σης.

Συγκεκριµένα:
Κάθε αύξηση της ανεργίας κατά µία ποσο-

στιαία µονάδα προκαλεί στο ΙΚΑ απώλειες
450 εκατοµµύρια ευρώ. Σήµερα η ανεργία
έχει σκαρφαλώσει στο 22,6%!

Ο ένας στους τρεις εργαζόµενους είναι
ανασφάλιστος. ∆ηλαδή, το ΙΚΑ έχει µειωµένα
έσοδα κατά 33%, λόγω «µαύρης εργασίας». 

Συνολικά η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροα-
παλλαγή και η εισφοροαποφυγή των εργοδο-
τών φθάνουν τα 6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση! 

Τέλος, οι βεβαιωµένες ασφαλιστικές ει-
σφορές που δεν έχουν εισπραχθεί από το
ΙΚΑ, φθάνουν τα 6,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
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ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΕΣ

Ηδιαλυτική κατάσταση στην ναυ-
τική εκπαίδευση και µετεκπαί-

δευση που έχουν διαµορφώσει οι µέχρι
σήµερα κυβερνήσεις µε την πολιτική της
ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του
κεφαλαίου, στρώνει το έδαφος για την
ιδιωτικοποίηση της.

Στην ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελ-
λήνων Εφοπλιστών επισηµαίνεται ότι:
«Υπάρχουν επίσης ενδείξεις διαφαινόµε-
νης πολιτικής βούλησης αποδοχής των
προτάσεων της ΕΕΕ, όσον αφορά την ει-
σαγωγή της ιδιωτικής ναυτικής εκπαί-
δευσης. Το κόστος διατήρησης του
δικτύου των δηµόσιων σχολών και ο µε-
γάλος αριθµός σπουδαστών που δεν µπο-
ρούν να απορροφηθούν από τις
Ακαδηµίες υποστηρίζουν τη θέση αυτή».

Η δήλωση των εφοπλιστών αποτελεί
συνέχεια του κατάπτυστου σηµειώµατος
µε θέµα: «∆ηµόσια και ιδιωτική ναυτική
εκπαίδευση, κατάρτιση και επιµόρφωση»
από τη «οµάδα εργασία» που είχε συ-
γκροτηθεί από το ΥΠΑΑΝ και διατυπώ-
νεται ότι: «σχεδιάζουµε ρεαλιστικά την
αναδιοργάνωση της ναυτικής εκπαίδευ-
σης, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
οικονοµικής κρίσης, τις περικοπές στις
δηµόσιες δαπάνες και την µείωση –
αναδιοργάνωση του ∆ηµοσίου γενικό-
τερα. Να προχωρήσουµε ταυτόχρονα
στην Ιδιωτική Εκπαίδευση και Κατάρ-
τιση, στο πλαίσιο αυτό η ισχύουσα νο-
µοθεσία είναι επαρκής προκειµένου να

εκδοθούν οι απαιτούµενες εφαρµοστι-
κές πράξεις (Π.∆/Κ.Υ.Α)».

Συνεχίζεται ο εµπαιγµός σε βάρος
των σπουδαστών των ΑΕΝ και των

οικογενειών τους, εκατοντάδες σπουδα-
στές περιπλανιόνται στις εφοπλιστικές
εταιρείες ψάχνοντας απεγνωσµένα θέση
εργασίας για να
εκτελέσουν τα
εκπαιδευτικά τα-
ξίδια, που αν δεν
πραγµατοποιή-
σουν µπαίνει
εµπόδιο στη συ-
νέχιση των σπου-
δών τους, ακόµα
και στην δια-
γραφή τους.

Αποτελεί κο-
ροϊδία για τους
σπουδαστές και τις οικογένειες τους όταν
η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στην ετή-
σια έκθεση τους για το 2011 αναγράφουν
ότι: «Σε εθνικό επίπεδο, το 2011 η κα-
µπάνια προσέλκυσης στο ναυτικό επάγ-
γελµα είχε εντυπωσιακά αποτελέσµατα:
οι 1.350 θέσεις στις Ναυτικές Ακαδηµίες

προσέλκυσαν 6.500 υποψήφιους. Για
πρώτη φορά καλύφθηκαν τόσο οι αριθ-
µητικοί στόχοι όσο και τα ποιοτικά κρι-
τήρια». 

Καµία αναφορά για την ελάχιστη υπο-
χρέωση τους και την ευθύνη της κυβέρνη-
σης για την µη εφαρµογή του Π.∆.
251/1999, που προβλέπει ότι: «Οι  εφο-

πλιστικές ενώ-
σεις υποχρεούται
να εξασφαλίζουν
τον απαιτούµενο
αριθµό πλοίων
και να δέχονται
τους σπουδαστές
που αποστέλλο-
νται από τις ΑΕΝ
για ναυτολόγηση.
Η ναυτολόγηση
των εκπαιδευό-
µενων σπουδα-

στών γίνεται µε την εποπτεία του ΥΕΝ
και οι σχετικές δαπάνες αποστολής και
παλιννόστησης τους βαρύνουν τους
πλοιοκτήτες». 

Αντιπροσωπεία από σπουδαστές
των ΑΕΝ που προσπαθούν να

πραγµατοποιήσουν το  Εκπαιδευτικό τους

ταξίδι, συναντήθηκε στις 21 Ιουνίου 2012,
µε τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Εκ-
παίδευσης, και ανέδειξαν το οξυµµένο
πρόβληµα τους.

Κατέθεσαν λίστα από 71 ονόµατα
σπουδαστών που έχουν καταγραφεί στην
ΠΕΜΕΝ και αναζητούν εκπαιδευτικό τα-
ξίδι από τον Μάρτιο του 2012, επεσήµα-
ναν ότι έχουν εξαντληθεί τα χρονικά
περιθώρια για την συµπλήρωση του ελά-
χιστου χρόνου από εκπαιδευτικό ταξίδι
που προβλέπεται µε βάση την νοµοθεσία,
µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν να απο-
κλειστούν από την συνέχιση των σπουδών
τους.

Οι σπουδαστές των ΑΕΝ δεν ευθύνο-
νται για την µη έγκαιρη ναυτολόγηση τους
στα εκπαιδευτικά ταξίδια, το υπουργείο
Ναυτιλίας   και οι υπηρεσίες του να ανα-
λάβουν τις ευθύνες τους, να ληφθούν όλα
τα µέτρα για την πραγµατοποίηση των εκ-
παιδευτικών ταξιδιών των σπουδαστών
των ΑΕΝ, να υπάρξει ρύθµιση που να µην
αποκλείει τους σπουδαστές από την συνέ-
χιση των σπουδών τους λόγω της µη πραγ-
µατοποίησης του ταξιδιού που θα έχει ως
αποτέλεσµα πρόσθετα οικονοµικά βάρη
σε βάρος των οικογενειών τους.

Εφοπλιστές και κυβέρνηση δροµολογούν την ιδιωτικοποίηση της 

ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Σε απόγνωση οι σπουδαστές των ΑΕΝ για τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
��  Κανένας άνεργος ναυτεργάτης χωρίς
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Αποκλει-
στικά δηµόσιο, δωρεάν σύστηµα Υγείας-
Πρόνοιας, κατάργηση κάθε
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Πλήρη
χρηµατοδότηση του ΕΟΠΠΥ, των ασφα-
λιστικών ταµείων και όλων των δηµόσιων
µονάδων Υγείας και Πρόνοιας από τον
κρατικό προϋπολογισµό. Επιστροφή των
αποθεµατικών που χάθηκαν από το πρό-
σφατο κούρεµα. Εξασφάλιση της έγκαι-
ρης, επαρκούς τροφοδοσίας σε όλα τα
φάρµακα.  
��  Κατάργηση των νόµων για  την ιδιωτι-
κοποίηση της ναυτικής εκπαίδευσης.
Άµεση, έκτακτη χρηµατοδότηση για τις
ανάγκες των Ακαδηµιών Ε.Ν και του
ΚΕΣΕΝ, επαναφορά της σίτισης των
σπουδαστών και εξασφάλιση της ναυτο-
λόγησης για τα εκπαιδευτικά ταξίδια.
��  Κατάργηση του κανονισµού 3577/92
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετι-
κών νόµων που απελευθερώνουν τις
εσωτερικές θαλάσσιες µεταφορές.
��  Κανένα πλοίο, κανένας ναυτεργάτης
να µην πάρει µέρος στις στρατιωτικές
αποστολές και στους πολέµους που ετοι-
µάζουν ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ε.Ε. κατά της Συ-
ρίας και του Ιράν.   
��  Μείωση της τιµής των εισιτηρίων της
Ακτοπλοΐας κατά 50%, απρόσκοπτη,
επαρκή σύνδεση των νησιών µε την Ηπει-
ρωτική Ελλάδα µε σύγχρονα, ασφαλή
πλοία.
��  Καµία ιδιωτικοποίηση των λιµενικών
υποδοµών. Συνέχιση του αγώνα κατά της
ιδιωτικοποίησης του σταθµού Εµπορευ-
µατοκιβωτίων, του λιµανιού του Πειραιά
και της ανατροπής των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων.     

Το αγωνιστικό αυτό πλαίσιο θα µπει
για συζήτηση µέσα στα καράβια. Θα συ-
ζητηθεί σε συσκέψεις στα σωµατεία. Ενώ
τα σωµατεία µας προετοιµάζουν ήδη
µέσα στον Ιούλη παραστάσεις διαµαρτυ-
ρίας στον Οίκο Ναύτου, τον ΕΟΠΠΥ και
το ΝΑΤ. Παράσταση διαµαρτυρίας στο
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας για την
προστασία των ανέργων.  

Συνάδελφοι, 
Ότι έχουµε κατακτήσει το έχουµε κα-

τακτήσει µε τους αγώνες µας σε σύ-
γκρουση µε το εφοπλιστικό κεφάλαιο και
τους πολιτικούς του εκπροσώπους, τα
κόµµατα και τις κυβερνήσεις που υπηρε-
τούν τα συµφέροντα της πλουτοκρατίας. 

Η  δύναµη µας βρίσκεται στην οργά-
νωση, στη συσπείρωση και στην ταξική
γραµµή πάλης που ανταποκρίνεται στα
ναυτεργατικά, στα εργατικά συµφέροντα.
Η µαζικότητα των σωµατείων και η ενί-
σχυση των δυνάµεων που παλεύουν για
τα συµφέροντα των ναυτεργατών, η αλ-
λαγή του συσχετισµού δύναµης σε βάρος
του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλι-
σµού θα δυναµώσει τον αγώνα µας.    

Η  δύναµη µας βρίσκεται στην συντο-
νισµένη πάλη µε τους συναδέλφους µας
εργαζόµενους της στεριάς, στην περι-
φρούρηση του αγώνα µας και στην ανά-
πτυξη της εργατικής αλληλεγγύης, που
µισούν και συκοφαντούν οι αντίπαλοι των
ναυτεργατών. 

Η πάλη µας αποκτά δύναµη όταν κοι-
τάζει µπροστά και διαµορφώνει τις προϋ-
ποθέσεις για να κτιστεί µια ισχυρή λαϊκή
συµµαχία ανάµεσα στην εργατική τάξη
και στα λαϊκά στρώµατα της πόλης και της
υπαίθρου, που θα παρεµβαίνει για όλα τα
προβλήµατα και θα ανοίξει το δρόµο ανά-
πτυξης που υπηρετεί τα συµφέροντα των
παραγωγών του πλούτου. 

Καράβια, Λιµάνια, Ναυπηγεία στα
χέρια του λαού,  εργαλεία της λαϊκής δια-
κυβέρνησης και εξουσίας για την σχεδια-
σµένη οργάνωση της οικονοµίας µε
κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών. Αυτή η λύση µπορεί να εξα-
σφαλίσει το δικαίωµα στη δουλειά για
όλους, ανθρώπινες συνθήκες στα καρά-
βια, δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή
η λύση µπορεί να γλυτώσει τους νησιώ-
τες από τη χρόνια ταλαιπωρία και τα πα-
νάκριβα εισιτήρια.                       

Η καπιταλιστική οικονοµία έχει κριτή-
ριο τα κέρδη των µεγάλων επιχειρήσεων.
Οι εργαζόµενοι, οι ναυτεργάτες  αντιµε-
τώπισαν οξυµένα προβλήµατα κατά τη
διάρκεια ανόδου της καπιταλιστικής οικο-
νοµίας και στενάζουν σήµερα στις συνθή-
κες της καπιταλιστικής κρίσης. Ένα
µεγάλο µέρος τους ζει σε συνθήκες βα-
θειάς φτώχειας. 

Στον αντίποδα, έλληνες εφοπλιστές
και άλλοι καπιταλιστές συµπεριλαµβάνο-
νται στους πλουσιότερους ανθρώπους
στον κόσµο. Οι εφοπλιστές συσσώρευ-
σαν τεράστια κέρδη κατά τη διάρκεια των
προηγούµενων χρόνων και στις συνθή-
κες της κρίσης κτίζουν νέα πλοία αξίας 7
δις. και πάνω δολάρια το χρόνο σε ξένα
ναυπηγεία, είναι στην πρώτη θέση της
αγοράς πλοίων από 2ο χέρι.  

Ότι και να κάνουν οι εφοπλιστές, τα
κόµµατα και η κυβέρνηση που υπηρετεί
τα συµφέροντα τους, η σηµαία της πάλης
δεν θα υποσταλεί. Το δίκιο είναι µε το
µέρος των ναυτεργατών.   

Τα κόµµατα της τρικοµµατικής κυβέρ-
νησης, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόµµατα του
Ευρωµονοδρόµου λένε ψέµατα ότι µπο-
ρεί οι εφοπλιστές να έχουν τα πλοία στα
χέρια τους, να αυξάνουν τα κέρδη και τη
δύναµη τους και την ίδια ώρα οι ναυτερ-
γάτες να περνούν «ζωή χαρισάµενη».

Καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες για
το ρόλο της  Ευρωπαϊκής Ενωσης και
έχουν µεγάλες ευθύνες. Η Ε.Ε είναι
ένωση των µεγάλων συµφερόντων, η
Κοινή Ναυτιλιακή Πολιτική και η απελευ-
θέρωση των Εσωτερικών Θαλάσσιων
Μεταφορών υπηρετεί τα εφοπλιστικά
συµφέροντα, η στρατηγική της χτυπάει τα
εργατικά, λαϊκά δικαιώµατα, οδήγησε στη
συρρίκνωση της Ναυπηγοεπισκευαστι-
κής βιοµηχανίας, στην ιδιωτικοποίηση
των λιµανιών, στην παράδοση του λιµα-
νιού του Πειραιά στην Κινέζικη COSCO.  

Συνάδελφοι,  
Η απάντηση στους συκοφάντες των

αγώνων µας θα είναι και πάλι αποφασι-
στική. 

Η Ν.∆. και το ΠΑΣΟΚ αλλά και οι
άλλες πολιτικές δυνάµεις που κατηγο-
ρούν τους ναυτεργάτες και τους αγώνες
τους για τα προβλήµατα της οικονοµίας,
τη µείωση της τουριστικής κίνησης, την
αναδουλειά και το κλείσιµο των µικροµε-
σαίων µαγαζιών ψεύδονται ασύστολα. 

Τα προβλήµατα της οικονοµίας οξύνο-
νται από την καπιταλιστική κρίση για την
οποία καµία ευθύνη δεν έχουν οι ναυτερ-
γάτες και οι άλλοι εργαζόµενοι. 

Στη µείωση της τουριστικής κίνησης
εκδηλώνεται η ανεργία, η φτώχεια,  η αδυ-
ναµία των εργατικών λαϊκών οικογενειών
να εξασφαλίσουν στοιχειώδεις όρους για
την αναψυχή και την ξεκούραση τους εξ
αιτίας των µειώσεων των µισθών και των
συντάξεων.     

Τα µικροµεσαία µαγαζιά υποφέρουν
από τον σκληρό ανταγωνισµό που επι-
βάλλουν οι µεγάλες επιχειρήσεις, κλεί-
νουν από την αναδουλειά λόγο της
χειροτέρευσης της οικονοµικής κατάστα-
σης των εργατικών, λαϊκών οικογενειών. 

ΥΥππεερραασσππιιζζόόµµαασσττεε  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς
µµααςς,,  υυππεερραασσππιιζζόόµµαασσττεε  ττοο  δδιικκααίί--
ωωµµαα  σσττηηνν  ααππεερργγίίαα,,  ττηηνν  ππεερριιφφρροούύ--
ρρηησσηη  ττοουυ..  

ΑΑππααιιττοούύµµεε  ττηηνν  ααννάάκκλληησσηη  κκααιι
ττηηνν  κκααττάάρργγηησσηη  ττοουυ  κκαατταασσττααλλττιικκοούύ
µµέέττρροουυ  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  εεππιισσττρράάττεευυ--
σσηηςς..  

Πειραιάς, Ιούλης 2012                                                                  
Οι ∆ιοικήσεις των Ενώσεων

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ε.Ν. 
«Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ 
ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν.   

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ 

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΤ

• ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

Ιούνης � Ιούλης 2012

ΚΚ ΑΑ ΛΛ ΕΕ ΣΣ ΜΜ ΑΑ   ΟΟ ΡΡ ΓΓ ΑΑ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΑΑ
γγιιαα  ττηηνν  υυππεερράάσσππιισσηη  κκααιι  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  µµααςς

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ
∆∆ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑ
Μετά από καταγγελία των ναυτεργατικών

σωµατείων ΠΕΜΕΝ -  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και
έλεγχο ταυτοπροσωπίας, που διενεργήθηκε
από τη Λιµενική Αρχή Κερατσινίου στο Ε/Γ-
Ο/Γ πλοίο «MASTER JEΤ» µε σηµαία Κύ-
πρου της ναυτιλιακής εταιρίας «Sea Jet»,
διαπιστώθηκε ότι:

Στην κατάσταση πληρώµατος (crew
list) εµφανίζονταν 13 ναυτεργάτες, ανασφά-
λιστοι, µε 30 ευρώ ηµεροµίσθιο, βρέθηκαν 12
από αυτούς όπως και άλλοι 8 εργαζόµενοι
που δούλευαν χωρίς να εµφανίζονται σε
καµία κατάσταση. 

Πραγµατοποιούνταν εκτεταµένες εργα-
σίες από παροχή ηλεκτρικής ενέργειας µε
ίδια µέσα του πλοίου, χωρίς ηλεκτρολόγο και
χωρίς συγκροτηµένο πλήρωµα µηχανής,
βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των ερ-
γαζοµένων, του πλοίου, της λιµενικής εγκα-
τάστασης. 

Να σταµατήσει η Ναυτολογία του Πει-
ραιά να παίζει τον θλιβερό ρόλο του ατζέντη
των εφοπλιστών καθώς και το υπουργείο µε
τους εφοπλιστές να επιτίθενται στα συγκρο-
τηµένα δικαιώµατα των ναυτεργατών.

Επανερχόµαστε στην πρότασή µας που
έχουµε καταθέσει σε ΓΕΝΕ και υπουργείο
για να ελέγχονται τα πλοία και να κατατίθε-
νται οι καταστάσεις πληρωµάτων (crew list)
όλων των πλοίων στο ΓΕΝΕ. 

Η Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών µε
τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ, µε τις ταξικές δυνάµεις του
ΠΑΜΕ, τα Συνδικάτα της Ναυπηγοεπισκευ-
αστικής Ζώνης, θα συνεχίσουν τους ελέγχους
και τον αγώνα τους ενάντια στη «µαύρη»,
ανασφάλιστη εργασία και την ταυτόχρονη
υπεράσπιση στην ιατροφαρµακευτική περί-
θαλψη, την Κοινωνική Ασφάλιση. 

Αυτός ο αγώνας είναι επιτακτική ανάγκη
να διευρυνθεί µέσα και έξω από τους χώρους
εργασίας ενισχύοντας και συγκροτώντας
ΛαNκές Επιτροπές. 

Πειραιάς, 13 Ιούλη 2012
Οι ∆ιοικήσεις των Ενώσεων

Σ.Σ.:  Τελικά η παρέµβαση των ταξικών δηνά-

µεων ανάγκασε την εταιρία να προβεί στην ασφά-

λιση των ναυτεργατών του πλοίου στο ΝΑΤ. 

ΘΘΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΣΣ    ΣΣΤΤΟΟ  
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟ

Νεκρός στο µηχανοστάσιο του ∆/Ξπλοιου
«ΟΛΥΜΠΙΚ ΤΣΑΜΠΙΟΝ», του οµίλου
«ΩΝΑΣΗ», βρέθηκε 12/7/2012 στις 4 το πρωϊ
ο 40χρονος Γ’ Μηχανικός Άρης Καλίτσης, από
τις Ροβιές Εύβοιας. 

Η σορός του διακοµίστηκε στη Φουτζέϊρα
των Ενωµένων Αραβικών Εµιράτων και αναµέ-
νεται να φτάσει στην Ελλάδα τέλη του µήνα. 

Τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου του ναυ-
τεργάτη παραµένουν µέχρι στιγµής αδιευκρί-
νιστα.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Με µειωµένη συµµετοχή και αρνητικές

συνέπειες για την αλλαγή του συσχετισµού
δυνάµεων στο ναυτεργατικό κίνηµα έληξαν
11 Ιούλη οι αρχαιρεσίες της ΠΕΝΗΗΕΝ. 

Ψήφισαν 365 (από 425 στις αρχαιρεσίες
του 2008), έγκυρα 361, άκυρα 4 (που ανή-
κουν όλα στον αγωνιστικό συνδυασµό...) 

Ο αγωνιστικός συνδυασµός ΕΝ∆ΗΣΗΕΝ
έλαβε 37 ψήφους και εκλέγει 1 έδρα στο νέο
∆.Σ. και κανέναν αντιπρόσωπο για το ΕΚΠ
και την ΠΝΟ, από 2 και 1 το 2008 αντί-
στοιχα.

Ο συνδυασµός της πλειοψηφίας της δι-
οίκησης (∆ΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ) έλαβε 324 ψή-
φους και εκλέγει 10 έδρες στο νέο ∆.Σ. και 4
αντιπροσώπους για το ΕΚΠ και την ΠΝΟ,
από 9 και 3 το 2008 αντίστοιχα.
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Υπογραµµίζοντας την ανάγκη «η διεκδίκηση
και όσο είναι δυνατόν η απόσπαση λύσης σε

επείγοντα προβλήµατα να συνδυάζεται µε την ανά-
γκη βαθύτερων αλλαγών και ανατροπών, για τη δη-
µιουργία ενός αποκλειστικά δηµόσιου και δωρεάν
συστήµατος Υγείας-Πρόνοιας για όλους, µε κατάρ-
γηση κάθε επιχειρηµατικής δράσης», στη σύσκεψη
προτάχθηκε το εξής πλαίσιο στόχων πάλης για
Υγεία - Πρόνοια - Φάρµακο:

1. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

α) Πλήρης και επαρκής χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ,
των ασφαλιστικών ταµείων, των δηµόσιων νοσοκοµείων
και των Κέντρων Υγείας, των ιδρυµάτων Πρόνοιας από
τον κρατικό προϋπολογισµό.
β) Επιστροφή από το κράτος των αποθεµατικών που
χάθηκαν από το πρόσφατο «κούρεµα».
γ) Αποπληρωµή όλων των χρωστούµενων από το κρά-
τος για φάρµακα, ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις,
υγειονοµικά υλικά, τρόφιµα για νοσοκοµεία και άλλα
ιδρύµατα, των φαρµακοποιών και των γιατρών. 
δ) Η κρατική χρηµατοδότηση για Υγεία - Πρόνοια - Φάρ-
µακο να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα έναντι οποι-
ασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από τη δανειακή
σύµβαση.

2. ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

α) Καµία συγχώνευση ή κατάργηση κρεβατιών, κλινι-
κών, εργαστηρίων, δηµόσιων νοσοκοµείων, Κέντρων
Υγείας, µονάδων του ΕΟΠΥΥ ή προνοιακών ιδρυµάτων.
Να επαναλειτουργήσουν ειδικές υγειονοµικές µονάδες,
όπως η παιδοκαρδιοχειρουργική του Νοσοκοµείου Παί-
δων «Αγία Σοφία», το ογκολογικό νοσοκοµείο του ΙΚΑ
στην Αθήνα κ.ά. 
β) Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, όλων των ειδικο-
τήτων στα δηµόσια νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας και ιδρύ-
µατα Πρόνοιας. Στελέχωση µε µόνιµο προσωπικό και
εξοπλισµός των δηµοτικών ιατρείων για τη δωρεάν πα-

ροχή υπηρεσιών σε όλους, ιδιαίτερα των άπορων κα-
τοίκων και των µεταναστών.
γ) Κατάργηση των πληρωµών εισιτηρίων, συµµετοχών
για ιατρικές, εργαστηριακές εξετάσεις και θεραπείες, της
παρακράτησης των συντάξεων των χρονίως πασχόντων
για πληρωµή των ιδρυµάτων που νοσηλεύονται.
δ) Εξασφάλιση από το κράτος της πλήρους και επαρ-
κούς τροφοδοσίας των δηµόσιων µονάδων Υγείας -
Πρόνοιας σε φάρµακα, υγειονοµικό και αναλώσιµο
υλικό, αντιδραστήρια, υλικά χειρουργείου και τρόφιµα.
ε) ∆ωρεάν σίτιση σε όλο το προσωπικό. Αξιοποίηση των
υποδοµών (µαγειρεία - τραπεζαρία) για δωρεάν σίτιση
ενός αριθµού απόρων και ανέργων σε κάθε δηµόσιο νο-
σοκοµείο και των ιδρυµάτων Πρόνοιας.
στ) Κατάργηση της πληρωµής του 15% από τους ασθε-
νείς για τις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις
στο συµβεβληµένο µε τον ΕΟΠΥΥ πρωτοβάθµιο ιδιω-
τικό τοµέα και το ίδιο να γίνει (κατάργηση του 15%) και
για τα ασφαλιστικά ταµεία προς τα ιδιωτικά νοσοκοµεία
και µαιευτήρια.
ζ) Κρατική χρηµατοδότηση για τη λειτουργία όλων των
ειδικών σχολείων, µε πλήρη και ποιοτική παροχή τρο-
φής.
η) Άµεση λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των οξυ-
µένων προβληµάτων της υγείας και ασφάλειας των ερ-
γαζοµένων που επιδεινώνονται την περίοδο της
οικονοµικής κρίσης. Ανάπτυξη και στελέχωση των κρα-
τικών υπηρεσιών µε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού
(ιατρών Εργασίας, τεχνικών Ασφάλειας, νοσηλευτών,
επισκεπτών Υγείας κ.ά.). Προσανατολισµός στην πρό-
ληψη και αντιµετώπιση του επαγγελµατικού κινδύνου.
θ) Επαρκής κρατική χρηµατοδότηση του Ελληνικού Ιν-
στιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ),
για την εξασφάλιση της έρευνας και µελέτης της πρόλη-
ψης και αντιµετώπισης του επαγγελµατικού κινδύνου.

3. ΦΑΡΜΑΚΑ

α) Εξασφάλιση µε ευθύνη του κράτους της έγκαιρης και
επαρκούς τροφοδοσίας σε όλα τα φάρµακα.
β) Κρατική χρηµατοδότηση για δωρεάν διάθεση των ει-
δικών φαρµάκων και των φαρµάκων για τις συνοδούς
νόσους, τα συµπληρώµατα διατροφής, το υγειονοµικό
και αναλώσιµο υλικό από τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα Κέ-
ντρα Υγείας και τις µονάδες του ΕΟΠΥΥ, στους χρονίως
πάσχοντες και στα ΑµεΑ.
γ) Κρατική χρηµατοδότηση για δωρεάν διάθεση
των φαρµάκων µε προτεραιότητα στους ανέργους, ανα-
σφάλιστους Ελληνες και µετανάστες, στους χαµηλοσυ-
νταξιούχους, στους φτωχούς αγρότες και στους
αυτοαπασχολούµενους που έχουν κλείσει τις επιχειρή-
σεις τους.
δ) Άµεση αποπληρωµή από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών
που πλήρωσαν οι ασφαλισµένοι, τα ΑµεΑ σε φάρµακα
και άλλο υγειονοµικό και αναλώσιµο υλικό την περίοδο
της άρσης της πίστωσης των φαρµακοποιών προς τον
ΕΟΠΥΥ και τα άλλα ασφαλιστικά ταµεία.
ε) Συµψηφισµός των χρεών ανάµεσα στο ∆ηµόσιο και
στους φαρµακοποιούς και τους αυτοαπασχολούµενους
γιατρούς.

4. ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Επιδόµατα

α) Άµεση καταβολή όλων των επιδοµάτων σε ΑµεΑ και
χρονίως πάσχοντες χωρίς περικοπές και καθυστερή-
σεις. Έκτακτη ενίσχυση 1.000 ευρώ για όλες αυτές τις
κατηγορίες µε ατοµικό εισόδηµα έως 25.000 ευρώ.
β) Καµία περικοπή αλλά αύξηση των επιδοµάτων στις
πολύτεκνες και µονογονεϊκές οικογένειες και της κοινω-
νικής σύνταξης της πολύτεκνης µητέρας.
γ) Καταβολή του επιδόµατος τοκετού και στις γυναίκες
που γεννούν στα δηµόσια και στα συµβεβληµένα µε τον
ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά µαιευτήρια.

Για τα παιδιά

α) Να µην κλείσει κανένας παιδικός σταθµός, να αξιο-
ποιηθούν κατάλληλα δηµόσια και δηµοτικά κτίρια, να
προσληφθεί µόνιµο προσωπικό για την κάλυψη όλων
των αναγκών.
β) Εγγραφή όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθ-
µούς χωρίς περιορισµούς, κατάργηση των τροφείων και
παροχή επαρκούς και ποιοτικής τροφής.
γ) Κρατική χρηµατοδότηση για δωρεάν προγράµµατα
δηµιουργικής απασχόλησης νηπίων και παιδιών, ιδιαί-
τερα την καλοκαιρινή περίοδο και κατασκηνωτικά προ-
γράµµατα.
δ) ∆ωρεάν παροχή πακέτου απαραίτητων σχολικών
ειδών για τα παιδιά των ανέργων.
ε) Να εξασφαλιστούν δωρεάν όλα τα εµβόλια για όλα τα
παιδιά.

5. ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

α) Κρατική χρηµατοδότηση για την εξασφάλιση της συ-
νέχισης και αναβάθµισης των υπηρεσιών «Βοήθεια στο
σπίτι», µε δωρεάν παροχή σε όσους ηλικιωµένους χρει-
άζονται βοήθεια και κατ' οίκον νοσηλεία χωρίς περιορι-
σµούς.
β) Κρατική χρηµατοδότηση για την εξασφάλιση της δω-
ρεάν φιλοξενίας στους οίκους ευγηρίας.

ΗΗ  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ππάάλληηςς  γγιι''  ααυυττοούύςς  ττοουυςς  σσττόό--
χχοουυςς  ππρρέέππεειι  άάµµεεσσαα  σσεε  κκάάθθεε  σσωωµµααττεείίοο,,  κκλλάάδδοο,,
γγεειιττοοννιιάά  νναα  σσχχεεδδιιαασσττεείί  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττιιςς  µµοοννάάδδεεςς
ΥΥγγεείίααςς  --  ΠΠρρόόννοοιιααςς  πποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  ((µµοοννάάδδεεςς
ΕΕΟΟΠΠΥΥΥΥ,,  ΚΚέέννττρραα  ΥΥγγεείίααςς,,  ννοοσσοοκκοοµµεείίαα,,  ππρροοννοοιι--
αακκάά  ιιδδρρύύµµαατταα)),,  ττιιςς  ιιδδιιααίίττεερρεεςς  ααννάάγγκκεεςς,,  ααξξιιοο--
πποοιιώώννττααςς  ττιιςς  υυππάάρρχχοουυσσεεςς  οορργγααννώώσσεειιςς  ττοουυ
εερργγααττιικκοούύ  κκααιι  λλααϊϊκκοούύ  κκιιννήήµµααττοοςς  κκααιι  ττιιςς  σσυυ--
σσππεειιρρώώσσεειιςς  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  σσυυµµµµααχχίίααςς..

Στόχοι πάλης για Φάρµακο - Υγεία - Πρόνοια

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Άρθρο 1

Κατάργηση του από 3 Μαΐου
2010 «Μνηµονίου Συνεννόησης»
(ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Ι), των αναθεωρή-
σεών του, των εφαρµοστικών του
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ νόµων και λοιπών
σχετικών ουσιαστικών διατάξεων -
Καταγγελία της από 8.5.2010 «Σύµ-
βασης δανειακής ∆ιευκόλυνσης».

1. Καταργείται ο νόµος 3845/2010
µαζί µε όλα τα Παραρτήµατά του. Κα-
ταργείται επίσης το «Μνηµόνιο Συνεν-
νόησης» που υπεγράφη στις 3 Μαΐου
2010 µεταξύ της Ελλάδας και της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επίσης και
οι όποιες αναθεωρήσεις του πιο πάνω
Μνηµονίου υπεγράφησαν από την ελ-
ληνική κυβέρνηση.

2. Από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, η Ελλάδα παύει αυτοδίκαια να δε-
σµεύεται έναντι οποιουδήποτε από το
περιεχόµενο του πιο πάνω «Μνηµο-
νίου Συνεννόησης», όπως επίσης και
από το περιεχόµενο όλων των υπο-
γραφέντων αναθεωρήσεών του.

3. Καταργούνται επίσης και οι νόµοι
3863/2010, 3864/2010, 3865/2010,
3871/2010, 3887/2010, 3899/2010,
3918/2011, 3919/2011, 3979/2011,
4021/2012, 4024/2012 και 4025/2012,
οι οποίοι αποτελούν εφαρµοστικούς
νόµους προώθησης των πολιτικών του
πιο πάνω «Μνηµονίου Συνεννόησης»,
όπως αυτό αναθεωρήθηκε, όπως επί-
σης και κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού
δικαίου µε κανονιστικό περιεχόµενο
που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του
καταργούµενου ν. 3845/2010, του
«Μνηµονίου Συνεννόησης», όπως
αναθεωρήθηκε και των εφαρµοστικών
αυτών νόµων.

4. Καταγγέλλεται µονοµερώς το κεί-
µενο, όπως αυτό ισχύει, της από 8
Μαΐου 2010 Σύµβασης ∆ανειακής
∆ιευκόλυνσης, που υπεγράφη στα
πλαίσια του αναφερθέντος στις προη-
γούµενες παραγράφους «Μνηµονίου
Συνεννόησης».

5. Από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, η Ελλάδα παύει αυτοδίκαια να δε-
σµεύεται έναντι οποιουδήποτε από το
περιεχόµενο της πιο πάνω καταγγελ-
λοµένης από 8 Μαΐου 2010 Σύµβασης
∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης, όπως αυτή
έχει αναθεωρηθεί.

Άρθρο 2

Κατάργηση του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγι-
κής 2012-2015 και των εφαρµοστι-
κών του νόµων.

Καταργείται ο ν. 3985/2011, οι
εφαρµοστικοί του νόµοι, καθώς και
κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού δικαίου
µε κανονιστικό περιεχόµενο, που έχει
θεσπιστεί κατ' εξουσιοδότηση του κα-
ταργούµενου ν. 3985/2011, καθώς και
των λοιπών εφαρµοστικών αυτού
νόµων.

Άρθρο 3

Κατάργηση του Μνηµονίου Συ-
νεννόησης µεταξύ Ελλάδας, Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδας για τη µείωση του δη-
µοσίου χρέους (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ), των
εφαρµοστικών αυτού του Μνηµο-
νίου νόµων και των λοιπών σχετι-
κών ουσιαστικών διατάξεων -
Καταγγελία του πακέτου των δανει-
ακών συµβάσεων και της «Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκό-
λυνσης», που υπεγράφησαν στα
πλαίσια του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ).

1. Καταργείται στο σύνολό του ο ν.
4046/2012, ο οποίος περιλαµβάνει την
έγκριση του Σχεδίου του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΙΙ, τις διατάξεις του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ µε
άµεση νοµική ισχύ και αφορούν στη
µείωση των κατώτατων µισθών, το
τσάκισµα των συλλογικών συµβάσεων
και των εργασιακών σχέσεων, καθώς
επίσης και την έγκριση των Σχεδίων
του πακέτου των δανειακών συµβά-
σεων που υπεγράφησαν στις 1 Μαρ-
τίου 2012. Επίσης καταργείται και η υπ.
αριθµ. 6/28.2.2012 ΠΥΣ.

2. Καταργούνται οι ν. 4050/2012 και
4060/2012.

3. Καταργείται το υπογραφέν Μνη-
µόνιο Συνεννόησης (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ),
Σχέδιο του οποίου εγκρίθηκε µε την

ήδη στην πρώτη παράγραφο του πα-
ρόντος καταργούµενη διάταξη της παρ.
2 περίπτ. α΄ του άρθρου 1 του ν.
4046/2012, καθώς επίσης και οι υπο-
γραφείσες Επιστολές Πρόθεσης, Σχέ-
δια των οποίων εγκρίθηκαν µε την ήδη
στην πρώτη παράγραφο του παρόντος
καταργούµενη διάταξη της περίπτ. β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν. 4046/2012.

4. Από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, η Ελλάδα παύει αυτοδίκαια να δε-
σµεύεται έναντι οποιουδήποτε από το
περιεχόµενο του πιο πάνω Μνηµονίου
Συνεννόησης και των πιο πάνω Επι-
στολών Πρόθεσης.

5. Καταργούνται επίσης και οι νόµοι
4051/2012, 4052/2012, 4058/2012 και
4070/2012, οι οποίοι αποτελούν εφαρ-
µοστικούς νόµους προώθησης των
πολιτικών του Μνηµονίου Συνεννόη-
σης (ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ), όπως επίσης
και κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού δι-
καίου µε κανονιστικό περιεχόµενο, που
εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του κα-
ταργούµενου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ και των
λοιπών εφαρµοστικών αυτού νόµων.

6. Καταγγέλλεται µονοµερώς το
κείµενο, όπως αυτό ισχύει, του συνό-
λου των υπογραφέντων συµβάσεων
δανειακής διευκόλυνσης, σχέδια των
οποίων εγκρίθηκαν µε τους καταργη-
θέντες ν. 4046/2012 και ν. 4060/2012,
καθώς επίσης και της Σύµβασης ∆ιευ-
κόλυνσης για την Ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, για την υπογραφή της
οποίας είχε εξουσιοδοτηθεί η ελληνική
κυβέρνηση µε σχετική διάταξη του
καταργούµενου ν. 4046/2012 και οι
οποίες υπεγράφησαν στα πλαίσια του
αναφερθέντος στις προηγούµενες πα-
ραγράφους ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΙΙ.

7. Από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, η Ελλάδα παύει αυτοδίκαια να δε-
σµεύεται έναντι οποιουδήποτε από το
περιεχόµενο του συνόλου των µε την
προηγούµενη παράγραφο καταγγελλο-
µένων συµβάσεων.

8. Η κυβέρνηση της Ελλάδας ανα-
λαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει
µε κρατική χρηµατοδότηση την ζηµιά
και τις απώλειες που υπέστησαν τα
ΝΠ∆∆ και τα Ασφαλιστικά Ταµεία από
τη συµµετοχή στη διαδικασία ανταλλα-
γής των τίτλων σύµφωνα µε το άρθρο
3 παρ. 8 και 9 του καταργούµενου ν.
4046/2012.

Αρθρο 4
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει
από τη δηµοσίευσή του στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
άλλως ορίζεται από τις επιµέρους
διατάξεις του.

ΣΣττόόχχοοιι  ππάάλληηςς  
γγιιαα  ττοο  ΦΦοορροολλοογγιικκόό

Σ
ε κίνηµα αντίστασης που µπο-
ρεί να φτάσει σε µαζική άρ-

νηση πληρωµών, καλούν µε κοινή
ανακονωσή τους ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΒΕ,
ΠΑΣΥ, ΜΑΣ και ΟΓΕ στην οποία προ-
βάλλουν το πλαίσιο πάλης για τη
φορολογία:
•Αύξηση του αφορολόγητου ορίου
για το ζευγάρι 40.000 ευρώ το
χρόνο και 5.000 για κάθε παιδί για
όλους τους µισθωτούς, αυτοαπα-
σχολούµενους, αγρότες.
•Αναδροµική κατάργηση της εισφο-
ράς αλληλεγγύης και του τέλους επι-
τηδεύµατος στο εισόδηµα µέχρι
40.000 για το ζευγάρι και 5.000 για
κάθε παιδί, καθώς και του ΕΕΤΗ∆Ε
για την κύρια και την πρώτη εξοχική
κατοικία.
•Αναγνώριση των λογιστικών βι-
βλίων ως µοναδική πηγή προσδιορι-
σµού εισοδήµατος των
επαγγελµατοβιοτεχνών. Κατάργηση
περαίωσης και κάθε είδους αντικει-
µενικών κριτηρίων. Αύξηση του
ορίου προσωποκράτησης για χρέη
στο ∆ηµόσιο και ειδικά για τους αυ-
τοαπασχολούµενους που έχουν
κλείσει την επιχείρησή τους και δεν
έχουν άλλα εισοδήµατα. Πάγωµα
των χρεών χωρίς προσαυξήσεις.
•Κατάργηση των έµµεσων φόρων,
ΦΠΑ και ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρ-
µανσης και αγροτικής κίνησης στα
αγροτικά εφόδια, στα είδη διατρο-
φής, εκπαίδευσης, Υγείας και στα οι-
κιακά τιµολόγια ενέργειας,
ύδρευσης και τηλεπικοινωνίας.
•Κατάργηση των φόρων και τελών
για ∆ήµο και ΕΡΤ.
•Απαγόρευση διά νόµου κάθε πλει-
στηριασµού κύριας και δευτερεύου-
σας κατοικίας και αγροτικής
εκµετάλλευσης µε σηµερινά αντικει-
µενικά κριτήρια αξίας 300.000 ευρώ
και µέχρι 150 τµ για τη λαϊκή τετρα-
µελή οικογένεια.
•Να φορολογηθεί το µεγάλο κεφά-
λαιο µε συντελεστή 45% σε διανε-
µόµενα και αδιανέµητα κέρδη.
•Να καταργηθούν τα αφορολόγητα
αποθεµατικά και οι «αναπτυξιακές»
φοροελαφρύνσεις για το µεγάλο κε-
φάλαιο. Να καταργηθεί το ειδικό
φορολογικό καθεστώς για τους εφο-
πλιστές.

Ιούνης � Ιούλης 2012

ΤΩΡΑ στη ΝΕΑ ιστοσελίδα
ΠΕΜΕΝ “www.pemen.gr”
�� Έγκυρη ενηµέρωση για τις εξελίξεις
�� Συνδέσεις µε χρήσιµες ιστοσελίδες 
�� Τεχνική βιβλιοθήκη Μηχανικού
�� Περιοδικό «ΕΝΩΣΗ»
�� Εφηµερίδα «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»
�� Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΠΕΣ-ΝΑΤ
�� Ανακοινώσεις Επιτροπής Ανέργων 
�� Ανακοινώσεις κλαδικών της ΝΣΚ
�� Φωτογραφικό Αρχείο 
�� Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας
�� Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση

ΣΣυυννάάννττηησσηη  
ΕΕ..ΕΕ..  ττηηςς  ΠΠΝΝΟΟ  µµεε  ττοονν  
ΥΥπποουυρργγόό  ΝΝααυυττιιλλίίααςς

Στη συνάντηση µεταξύ Υπουργού Ναυτιλίας και
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ, που

έγινε 27 Ιουνίου 2012, τα ταξικά ναυτεργατικά σωµα-
τεία  ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
ανέπτυξαν τις αρνητικές συνέπειες που έχει για τους
ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους, η κατάσταση στην
οικονοµία και στην ναυτιλία ως αποτέλεσµα της πολι-
τικής της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του κε-
φαλαίου, που επιδεινώνεται µε την απόφαση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για µποϋκοτάζ πετρελαίου στο
Ιράν από την 1η Ιούλη.

Απαίτησαν την άρση της πολιτικής επιστράτευσης.
Επισήµαναν ότι εχθρός δεν είναι, όπως παρουσιάζεται
από τους εκπροσώπους του κεφαλαίου, οι ναυτεργά-
τες, το συνδικαλιστικό κίνηµα, που αντιστέκονται για
να ανακόψουν αυτή την πολιτική σε βάρος τους,
εχθρός είναι η αντιλαϊκή πολιτική που βυθίζει την οι-
κονοµία, τους εργαζόµενους σε ανεξέλεγκτη χρεοκο-
πία. 

Ζήτησαν  την παρέµβαση των Υπουργείων Ναυτι-
λίας και Τουρισµού για να σταµατήσει η προπαγάνδα
που αναπτύσσεται στους τουρίστες µέσα στα κρουα-
ζιερόπλοια όταν πιάνουν στα λιµάνια της χώρας µας
ότι: «Οι Έλληνες κλέβουν, να αφήνετε τις πιστωτικές
σας κάρτες για ασφάλεια στο πλοίο» (από τηλεοπτικό
ρεπορτάζ ΝΕΤ και ALPHA). Υπογράµµισαν ότι έχουν
στρώσει τον δρόµο της φαιάς προπαγάνδας, του «κοι-
νωνικού αυτοµατισµού» και της προσβολής του συνό-
λου των δικαιωµάτων µας και ιδιαίτερα τα στελέχη
που συνδέονται µε τους tour – operators, όπως η
Υπουργός Τουρισµού κα Κεφαλογιάννη.

Τεκµηριωµένα απάντησαν ότι η άρση του
Cabotage, που έχει επιβληθεί στα κρουαζιερόπλοια και
θέλουν να την διευρύνουν στην ακτοπλοΐα και στις
άλλες κατηγορίες πλοίων, όχι µόνο δεν προάγει τα
συµφέροντα των ναυτεργατών, των εργαζοµένων, των
συνταξιούχων, της χώρας µας, αλλά τα προσβάλλει
στο σύνολο τους. 

Η άρση του Cabotage καταργεί τις Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας, την Κοινωνική Ασφάλιση, υπο-
νοµεύει και διαλύει το ΝΑΤ, την ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη, διογκώνει τα δηµόσια ελλείµµατα.  Η ναυ-
τιλία και οι παράπλευρες δραστηριότητες της, ένας
κλάδος στρατηγικής σηµασίας µε αυξηµένο ειδικό
βάρος, µετατρέπουν το καθεστώς εργασίας στα πλοία
σε συνθήκες «σύγχρονης γαλέρας» και στους παρά-
πλευρους χώρους που αναπτύσσεται δραστηριότητα
σε σύγχρονες «µπανανίες». 

ΟΥπουργός υπογράµµισε ότι ο διάλογος δεν
είναι παραγωγικός µε αυτό τον αριθµό αντι-

προσώπευσης της Εκτελεστικής Επιτροπής (15 µέλη),
και πρόσθεσε ότι από την εµπειρία του σε ένα τραπέζι
µπορεί να γίνει παραγωγικός διάλογος µόνο όταν είναι
µέχρι 7 άτοµα, βεβαίως υπογράµµισε δεν είναι δικό
µας θέµα αλλά του συνδικαλιστικού κινήµατος.

Συνέχισε λέγοντας ότι είναι ανάγκη να συγκροτη-
θούν ολιγοµελείς οµάδες κατά τοµείς εργασίας εµπει-
ρογνωµόνων για να συνεχιστεί ο διάλογος ενώ δεν
παρέλειψε να υπογραµµίσει ότι είναι αρνητική η κα-
τάσταση στην οικονοµία της χώρας αλλά και στην
ακτοπλοΐα ιδιαίτερα.

Τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ -
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ καλούν τους ναυ-
τεργάτες, τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους,
τους σπουδαστές, να οργανώσουν την πάλη τους
ενάντια στην πολιτική της ανταγωνιστικότητας και
της κερδοφορίας του κεφαλαίου σε στεριά και θά-
λασσα, να πάρουν την τύχη στα χέρια τους, να ανα-
πτύξουν αγώνες, να αντιµετωπίσουν και να
ανατρέψουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική.

ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΚΚΚΚΕΕ
ΝΝαα  κκααττααρργγηηθθοούύνν  τταα  ΜΜννηηµµόόννιιαα,,  ττοο  ΜΜεεσσοοππρρόόθθεεσσµµοο,,  

οοιι  εεφφααρρµµοοσσττιικκοοίί  ννόόµµοοιι  κκααιι  ηη  ∆∆ααννεειιαακκήή  ΣΣύύµµββαασσηη
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