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Καινύληαη ΟΛΑ ηα Μέιε ηεο 

ΠΔΣ-ΝΑΤ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε Αξραη-

ξεζηώλ 2015 ηεο Έλωζεο, κε ζέκαηα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 Καθοπιζμόρ σπονοδιαγπάμμαηορ 

διεξαγυγήρ ηυν απσαιπεζιών. 

 Πποζδιοπιζμόρ ηος ανηίηιμος 

παπαβόλος ςποτηθιοηήηυν. 

 Εκλογή Εθοπεςηικήρ Επιηποπήρ 

Απσαιπεζιών 2015. 

Μέξα ζύγθιεζεο ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο νξίδεηαη ε Πέκπηε 15 

Οθηώβξε 2015, ώξα 10:30 π.κ., 

ζηελ αίζνπζα ζπλειεύζεωλ ηνπ 2νπ 

νξόθνπ ηνπ Μεγάξνπ ηεο ΠΝΟ,  

Κνινθνηξώλε 132 ζηνλ Πεηξαηά θαη 

ζε πεξίπηωζε πνπ δελ επηηεπρζεί ε 

απαηηνύκελε από ην θαηαζηαηηθό 

απαξηία, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ζα 

επαλαιεθζεί ηελ επόκελε Πέκπηε 

22 Οθηώβξε 2015 ηελ ίδηα ώξα θαη 

ζηνλ ίδην ρώξν κε ηα ίδηα ζέκαηα. 

Π Ρ Ο  Ο Χ Η : 

Δπεηδή θαηά ηελ πξώηε κέξα εί-

λαη πξαθηηθά αδύλαην λα επηηεπρζεί 

ε πξνβιεπόκελε από ην θαηαζηαηηθό 

απαξηία, θάλνπκε γλωζηό ζηα κέιε 

όηη η Γενική ςνέλεςζη θα διεξα-

σθεί οπυζδήποηε, ανεξάπηηηα από 

ηον απιθμό ηυν παπόνηυν, ηην Πέ-

μπηη 22 Οκηώβπη 2015 και ώπα 

10:30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνελεύ-

ζευν ηος 2ος οπόθος ηος Μεγάπος 

ηηρ ΠΝΟ, Κολοκοηπώνη 132 ζηον 

Πειπαιά. 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηε Γελη-

θή Σπλέιεπζε, βάζεη ηνπ θαηαζηαηη-

θνύ ηεο Έλωζεο, έρνπλ ηα κέιε πνπ 

δελ νθείινπλ ζπλδξνκέο πέξαλ ηνπ 

έηνπο. Η νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε 

ηωλ κειώλ είλαη δπλαηόλ λα  γίλεηαη 

θαη θαηά ηελ πξνζέιεπζε ζηε       

Γεληθή   Σπλέιεπζε.  

Γηα ηε Γηνίθεζε ηεο ΠΔΣ-ΝΑΤ 

Ο Πξόεδξνο Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

Γηώξγνο Βξαλάο    Φώηεο Γαιέηζαο 

 

 

 

 

 

 

 

Ο η πλεξγαδφκελεο πληαμηνπρηθέο Οξγαλψζεηο βιέπνπλ κε αλεζπρία 

θαη νξγή ηελ λέα θαη γηα πνιινζηή θνξά απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο 

(πνπ ζα θαηαξγνχζε κλεκφληα θαη εθαξκνζηηθνχο λφκνπο) λα εθαξκφζεη παιηά 
θαη λέα κλεκφληα.  

Απνθαιππηηθφο ππήξμε ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο γηα ηελ κλεκνληαθή ππνρξέ-

σζε πνπ επηβάιιεη λέεο πεξηθνπέο ζπληάμεσλ. Βέβαηα ν Τπνπξγφο πξνζπά-
ζεζε λα θξχςεη ηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο αιιά ε ηειηθή ηνπ απνθάιπςε 
ήηαλ φηη ζα γίλεη θαη λέα θαηαθξενχξγεζε ησλ ζπληάμεσλ δηεπθξηλίδνληαο φηη 

απηή ζα αθνξά (ην ςαιίδηζκα φπσο είπε) κφλν… ζηηο κεγάιεο ζπληάμεηο θαη 
απηφ γηα λα έρνπκε φπσο δήισζε «θαη βηψζηκν θαη δίθαην» ζχζηεκα. Καζψο 
θαη άιια πξνθιεηηθά επηρεηξήκαηα. Γειαδή ζα θφςεη απφ απηνχο πνπ ζε φιε 
ηνπο ηελ δσή γηα 35 θαη 40 ρξφληα δνχιεςαλ ζηα ΒΑΔ, κε κεγάιεο επηβαξχλ-

ζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ δσή ηνπο.    
 Ζ πξνζθηιή ηαθηηθή φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο εθαξκνγήο «ηνπ θνηλσλη-

θνχ απηνκαηηζκνχ» ζε φιν ηεο ην κεγαιείν γηα άιιε κηα θνξά! 

Καηαγγέιινπκε απηέο ηηο απνθάζεηο θαη ηαθηηθέο. Καηαγγέιινπκε ηελ πξν-
ζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα αξκέγεη ηνπο θησρνχο (φπσο έθαλαλ νη πξνεγνχ-
κελεο) γηα λα δψζεη ζηνπο θησρφηεξνπο πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκα-
ηα πνπ ζα ηα δηαζέζεη ζην κεγάιν θεθάιαην κε θνξναπαιιαγέο, ραξηζηηθέο 

πξάμεηο, επηδνηήζεηο θ.ά.  

Καηαγγέιινπκε ηελ άξλεζε  ηεο θπβέξλεζεο λα βάιεη «ην δάθηπιν επί ησλ 
ήισλ» θαη λα απνδερηεί ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ δελ είλαη άιιεο απφ ηηο ιεζηξηθέο επηδξνκέο 

θπβεξλήζεσλ θαη θεθαιαίνπ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Απηά θ. Τπνπξγέ ηη ηα 

θάλαηε; Γειαδή «ν γέγνλε-γέγνλε»; (ζ.ζ. «φηη έγηλε-έγηλε»;) 
Καινχκε φινπο ηνπο ζπληαμηνχρνπο λα δψζνπλ ηελ απάληεζε πνπ         

πξέπεη ζε ηέηνηεο πξνθιήζεηο γπξίδνληαο ηελ πιάηε ζ’ φιεο ηηο πνιηηηθέο      

δπλάκεηο πνπ απεξγάδνληαη λέα ιεειαζία ηεο δσήο καο. Σνπο θαινχκε λα     
δπλακψζνπλ ηνλ νξγαλσκέλν αγψλα θαη λα θιείζνπλ ηα απηηά ηνπο ζηηο       
ζεηξήλεο ηνπ εθεζπραζκνχ θαη ησλ ςεχηηθσλ πξνζδνθηψλ.  

Να νξγαλσζνχλ ζηα ζσκαηεία ηνπο θαη λα αγθαιηάζνπλ ηνπο αγψλεο     
πνπ έξρνληαη αλαπφθεπθηα απέλαληη ζε ηέηνηεο πνιηηηθέο, πνπ θάλνπλ ηνπο 
θησρνχο - θησρφηεξνπο θαη ηνπο πινχζηνπο - πινπζηφηεξνπο. 

Μπνξνχκε λα ηνπο ζηακαηήζνπκε!  
Οη πλεξγαδφκελεο πληαμηνπρηθέο Οξγαλψζεηο 

ΙΚΑ – ΔΛΤΑ – ΓΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΣΔ – OAEE – ΠΔΣ/ΝΑΤ – ΟΤΑ – ΠΟΣΔ/ΟΑΔΔ  

Σν ΠΑΜΔ θαιεί ηα ζσκαηεία λα απνθαζίζνπλ γηα  

ζπιιαιεηήξηα ζηηο 22/10 θαη απεξγία ζηηο 12/11  



 

ΣΑΞΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ              

ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ  

Μ ε πξσηνβνπιία ησλ λαπηεξγαηηθψλ 
ζσκαηείσλ ΠΔΜΔΝ – ΣΤΔΦΔΝ-

ΣΩΝ – ΠΔΔΜΑΓΔΝ – ΠΔΣ/ΝΑΤ – ΠΑΝΦΙ-
ΑΚΗ ΔΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΦΩΝ ΝΑΤ πξαγ-
καηνπνηήζεθε, 9 επηέκβξε, έθηαθηε ζπλε-
δξίαζε ηεο Δ.Δ. ηεο ΠΝΟ γηα ηηο εμειίμεηο 
ζηελ θνηλσληθναζθαιηζηηθή πξνζηαζία θαη 
ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή  πεξίζαιςε. 

Οη ηαμηθέο δπλάκεηο θαηήγγεηιαλ ηα λέα    
αληεξγαηηθά κέηξα πνπ πεξηιακβάλεη ην 3ν  
Μλεκφλην ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ–ΑΝΔΛ 
πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ησλ 2 πξνεγνχκε-
λσλ Μλεκνλίσλ ησλ θπβεξλήζεσλ ΝΓ – 
ΠΑΟΚ, θαζψο θαη ηελ ππνλνκεπηηθή ζηά-
ζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ θπβεξλεηηθνχ-
εξγνδνηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ ΠΑΚΔ-ΓΑΚΔ- 
Α.Π. πνπ θαινχζαλ ηνπο εξγαδφκελνπο, 
φπσο ε πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ, γηα λα ζπκ-
κεηέρνπλ ζην θάιπηθν δεκνςήθηζκα ηεο 
θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΣ θαη λα ςεθίζνπλ ΝΑΗ. 

Καηαγγέιζεθε επίζεο φηη ζηηο 14           
Απγνχζηνπ δεκνζηεχηεθε ν λφκνο 
4336/2015, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έληαμε 
ηνπ ΚΔΑΝ (Κεθάιαην Δπηθνπξηθήο Αζθάιη-
ζεο Ναπηηθψλ) ζην ΔΣΔΑ πνπ απνηειεί 
ζπλέρεηα ησλ πξφζθαησλ κεηψζεσλ θαηά 
8% ζε θχξηα θαη επηθνπξηθή ζχληαμε, ελψ 
απμάλνληαη νη εηζθνξέο θαη ε θνξνινγία 

ησλ λαπηεξγαηψλ. Με ηε ξήηξα κεδεληθνχ 
ειιείκκαηνο θαη ηνπο ηζνζθειηζκέλνπο πξν-
υπνινγηζκνχο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, 
νη θχξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο βξίζθν-
ληαη ζηνλ αέξα.   

Έγηλε αλαθνξά φηη ηα νμπκκέλα πξν-
βιήκαηα ησλ λαπηεξγαηψλ είλαη απνηέιε-
ζκα ηεο εθνπιηζηηθήο αζπδνζίαο, ηεο καχ-
ξεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, πνπ επηδεηλψ-
λνπλ ηελ αλεξγία θαη δηνγθψλεη ηα ειιείκκα-
ηα ηνπ ΝΑΣ, ζε βάξνο ηεο λαπηεξγαηηθήο 
νηθνγέλεηαο. 

Δπαλαδηαηππψζακε ηελ πξφηαζή καο, 
πνπ έρνπκε θαηαζέζεη θαη ζην ΓΔΝΔ, φηη ην 
ζχλνιν ησλ πινίσλ πνπ ππφθεηληαη ζην 
λ.27/1975 λα θαηαζέηνπλ ζην ΓΔΝΔ ηηο    
θαηαζηάζεηο πιεξψκαηνο (crew list) θαη ζε 
θάζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πιεξψκαηνο λα 
λαπηνινγνχληαη απφ ην ΓΔΝΔ φινη νη λαπ-
ηεξγάηεο κε Δ θαη θνηλσληθναζθαιηζηηθή 
πξνζηαζία.   

Καινχκε ηνπο λαπηεξγάηεο, ηνπο εξγα-
δφκελνπο, λα απνκνλψζνπλ ηηο πνιηηηθέο 
δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο Δ.Δ. θαη λα 
ζπζπεηξσζνχλ κε ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο ηνπ 
ΠΑΜΔ. Να θαηαδηθάζνπκε ηηο πνιηηηθέο θαη 
ζπλδηθαιηζηηθέο δπλάκεηο πνπ θαιιηεξγνχλ 
ηνλ επξσκνλφδξνκν θαη ηελ ππνηαγή ζηα 
ζρέδηα ηνπ θεθαιαίνπ, λα αλνίμεη ν δξφκνο 
γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ εξγαηηθψλ ιατθψλ 
δηθαησκάησλ. 

Νέα βαξηά ραξάηζηα, πέξα από ηελ αύμεζε ην ΦΠΑ ζε 23%, ελάληηα ζηε ιαϊθή 
νηθνγέλεηα θέξλεη ε θπβέξλεζε ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ζπλερίδνληαο ηελ πνιηηηθή  

ηεο θνξνιεζηείαο ηωλ δύν πξνεγνύκελωλ κλεκνλίωλ ηωλ πξνθαηόρωλ ηεο: 

 ηηο 5/10 θαηαηίζεηαη ην πξνζρέδην ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην 2016,            
ηαπηόρξνλα κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ζπκπιεξωκαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην 2015.  

 ηε ζπλέρεηα θαηαηίζεηαη ην λέν Μεζνπξόζεζκν ρέδην Δεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγη-
θήο 2016 - 2019, ζην νπνίν ελζσκαηώλνληαη ηα πξόζζεηα αληηιατθά κέηξα ηεο επόκελεο        
πεξηόδνπ, ελώ πεξί ηα κέζα Οθηώβξε αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη θαη ε πξώηε αμηνιόγεζε 
ηνπ κλεκνλίνπ από Δπξσδώλε θαη ΓΝΣ. 

 Οη «εθθξεκόηεηεο» ζα δηεπζεηεζνύλ ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα, ηόζν κε ηελ θαηά-
ζεζε λέσλ αληηιατθώλ εθαξκνζηηθώλ λνκνζρεδίσλ ζηε Βνπιή, όζν θαη κε ζσξεία π-
πνπξγηθώλ απνθάζεσλ. 

ΜΑΚΡΤ Ο ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΑΝΣΙΛΑΪΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 

-- Ελεξγνπνηείηαη ην Δεκνζηνλνκηθό 
πκβνύιην, κε αληηθείκελν ηελ απηόκαηε 
θαξαηόκεζε θξαηηθώλ δαπαλώλ ζε πεξί-
πησζε «απόθιηζεο» από ηνπο αληηιατθνύο 
ζηόρνπο.  

-- Σζαθίδνπλ ηνπο θηωρνύο αγξό-
ηεο. Γηπιαζηάδεηαη ν θόξνο εηζνδήκαηνο 
ζην 26% θαη κάιηζηα από ην πξώην επξώ. 
Ο εηδηθόο θόξνο ζην αγξνηηθό πεηξέιαη-
ν απνγεηώλεηαη επίζεο ζε δύν δόζεηο, από 
ηα 66 ζηα 330 επξώ αλά ρηιηόιηηξν.  

-- Μόληκα αληηιαϊθά ραξάηζηα: Πνζά 
ύςνπο 2,65 δηζ. επξώ ην ρξόλν πξνβιέπν-
ληαη γηα ην ραξάηζη ηνπ ΕΝΦΙΑ, πνπ ζα 
κείλεη αθαηέβαην αθόκε θαη αλ πέζνπλ νη 
αληηθεηκεληθέο ηηκέο ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία,. 
Σα «ξαβαζάθηα» ζε πεξίπνπ 6,1 εθαηνκκύ-
ξηα ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, ζηελ πιεηνςεθία 
ηνπο ιατθά ζηξώκαηα θαη εξγαδόκελνη, πνπ 
θαινύληαη λα πιεξώλνπλ μαλά θαη μαλά ην 
δηθαίσκά ηνπο ζηε ζηέγε, ζα επηδνζνύλ ηηο 
επόκελεο κέξεο. Ζ εμόθιεζε  ζα γίλεη ζε 5 
κεληαίεο δόζεηο ελώ ζε πεξίπησζε εθά-
παμ εμόθιεζεο δελ πξνβιέπεηαη έθπησζε 
ελώ ν ΔΝΦΗΑ δηαηεξεζεί θαη  ην  2016... 

-- Μηζζωηνί - ζπληαμηνύρνη: Νέεο 
αληηιατθέο παξεκβάζεηο δξνκνινγνύληαη 
ζηελ θιίκαθα θνξνιόγεζεο κηζζσηώλ θαη 
ζπληαμηνύρσλ γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2016, 
ελώ θαηαξγνύληαη θαη νη ηειεπηαίεο εια-
θξύλζεηο πνπ έρνπλ απνκείλεη γηα δαπάλεο 
ησλ ιατθώλ λνηθνθπξηώλ. Δπηπιένλ, απμά-
λεηαη θαη κνληκνπνηείηαη ε ιεγόκε-
λε «εηζθνξά αιιειεγγύεο», πνπ ελζσκα-
ηώλεηαη πιένλ ζην θόξν εηζνδήκαηνο. 

-- Πεηζνθόβνπλ ην επίδνκα ζέξκαλ-
ζεο: Μεηώλεηαη από ην ρεηκώλα ηνπ 2015 
θαηά 50% ε θξαηηθή «δαπάλε» γηα ην           
επίδνκα ζέξκαλζεο ιατθώλ λνηθνθπξηώλ, 
γηα ...ηελ «θαιύηεξε ζηόρεπζε» ησλ δηθαη-
νύρσλ πξνο επηδόηεζε, όπσο ραξαθηεξη-
ζηηθά πξνβιέπεηαη ζηελ αληηιατθή ζπκθσ-
λία ηεο ζπγθπβέξλεζεο. 

-- Καηαζρέζεηο γηα ιεμηπξόζεζκα 
ρξέε: Καξαηόκεζε ηνπ αθαηάζρεηνπ νξίνπ    
κηζζώλ, ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ βνε-
ζεκάησλ, από ηα 1.500 ζηα 1.000 επξώ.          
Δπηπιένλ, επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε     
κηζζώλ, ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ  

βνεζεκάησλ ζε πνζνζηό 50%, εθόζνλ 
απηά ππεξβαίλνπλ ηα 1.000 επξώ θαη θηά-
λνπλ κέρξη ηα 1.500 επξώ ή ζε πνζνζηό 
100% ηνπ πνζνύ πνπ ππεξβαίλεη ηα 1.500 
επξώ. 

-- Απνβνιή από ηε ξύζκηζε ηωλ 100 
δόζεωλ γηα ηηο παιαηόηεξεο «νθεηιέο» 
ζηελ Δθνξία όζωλ «δελ θαηαθέξλνπλ λα 
πιεξώζνπλ ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεώζεηο 
ηνπο», θαζώο θαη όζσλ έρνπλ 
«εηζνδεκαηηθή ηθαλόηεηα» λα πιεξώζνπλ 
λσξίηεξα από ηε ιήμε ηεο ξύζκηζεο.       
Σαπηόρξνλα, πξνβιέπεηαη αύμεζε ηωλ 
επηηνθίωλ θαη πξνζηίκωλ.  

-- Απηναπαζρνινύκελνη: ηαδηαθή   
αύμεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ εηζν-
δήκαηνο από ην 55% ζην 100% γηα απην-
απαζρνινύκελνπο, κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
θαζώο θαη γηα εξγαδόκελνπο κε κπινθάθηα 
παξνρήο ππεξεζηώλ.  

-- ΦΠΑ ζηα λεζηά: Οξηζκόο ησλ πξώ-
ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ ζηα νπνία ζα 
εθαξκνζηεί ε θαηάξγεζε ηεο έθπησζεο 
30% ζηνλ ΦΠΑ (Οθηώβξεο 2015). Σν κέηξν 
ζα νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016.  

-- Σεθκήξηα δηαβίωζεο: Νέεο απμήζεηο 
ζηα ηεθκήξηα δηαβίσζεο (θαηνηθίεο, απηνθί-
λεηα θ.ά.) θαη ζεκαληηθέο πεξηθνπέο ζηα 
αθνξνιόγεηα όξηα γηα κεηαβηβάζεηο αθηλή-
ησλ, θιεξνλνκηέο, δσξεέο θαη γνληθέο      
παξνρέο, ζηηο εμαηξέζεηο γηα ηα ηεθκήξηα 
δηαβίσζεο («κεησκέλα» ηεθκήξηα θαηά 30% 
γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο πάλσ από 65 ρξν-
λώλ θ.ά.), ζηηο απαιιαγέο από ηα ηέιε 
ηαμηλόκεζεο θαη ηα ηέιε θπθινθνξίαο       
νρεκάησλ   (γηα   πνιύηεθλνπο   θ.ά.). 

-- Αύμεζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπληειε-
ζηή γηα ηα εηζνδήκαηα από ελνίθηα (ν 
ρακειόο γηα εηζόδεκα κέρξη 12.000 επξώ 
ζα απμεζεί από 11% ζην 15% θαη ν πςε-
ιόο από 33% ζε 35%). Δλαιιαθηηθά εμεηά-
δεηαη ε θνξνιόγεζή ηνπο κε ηελ ελζσκάησ-
ζε ησλ πνζώλ απηώλ ζηε λέα θνξνινγηθή 
θιίκαθα (άξζε απηνηεινύο θνξνιόγεζεο).  

-- Σξαληαρηέο αλαηηκήζεηο ζηνπο 
εηδηθνύο θόξνπο θαηαλάιωζεο απαηηεί ε 
Κνκηζηόλ αθόκε θαη ζε παηξνπαξάδνηα 
πξντόληα ιατθήο θαηαλάισζεο ην ηζίπνπξν 
θαη ηελ ηζηθνπδηά... 

 



 

 

 1 ΙΟΤΛΗ: Παξάζηαζε ζηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

θαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδαο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

ζπληάμεσλ ζην αθέξαην ζε φινπο.  

 3 ΙΟΤΛΗ: Παξάζηαζε ζηνλ Οίθν Ναχηνπ γηα ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην 

ΠΑΜΕ ζπγθέληξσζε ζηελ πιαηεία Κιαπζκψλνο κε πν-

ξεία ζηα γξαθεία ηνπ ΕΒ ελάληηα ζηελ εξγνδνηηθή 

ηξνκνθξαηία. Παξάιιεια αληηπξνζσπεία καο κε ην 

ζπληνληζηηθφ ησλ ζπληαμηνπρηθψλ νξγαλψζεσλ ζπλα-

ληήζεθε κε ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Ι. Βαξνπθάθε 

θαη ηνπ έζεζε ην δήηεκα θαηαβνιήο νιφθιεξεο ηεο 

ζχληαμεο. 

 10 ΙΟΤΛΗ: Παξάζηαζε ζηνλ λέν ππνπξγφ Οηθνλν-

κηθψλ Ε. Σζαθαιψην πάιη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ       

ζπληάμεσλ ζην αθέξαην πέξα απφ ην Capital Control. 

 10, 15, 22 ΙΟΤΛΗ θαη 13 ΑΤΓΟΤΣΟΤ: Με ην 

ΠΑΜΕ ζπκκεηείρακε ζε ζπγθεληξψζεηο-ζπιιαιεηήξηα 

κε πνξείεο πάληα ζηε Βνπιή ελάληηα ζηελ ςήθηζε  

ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ θαη ησλ εθαξκνζηηθψλ λφκσλ ηεο 

θπβέξλεζεο ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. 

 5 ΑΤΓΟΤΣΟΤ: Με ην ηαμηθφ θίλεκα παξάζηαζε 

ζην ππνπξγείν Εξγαζίαο γηα ηα λέα κέηξα ζην αζθαιη-

ζηηθφ θαη ηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. 

 18 ΑΤΓΟΤΣΟΤ: Εθδψζακε δειηίν Σχπνπ – θαηαγ-

γειία γηα ηηο κεηψζεηο ζηηο ζπληάμεηο κέζσ αχμεζεο 

ηεο  εηζθνξάο ζηνλ θιάδν Τγείαο. 

 9 ΔΠΣΔΜΒΡΗ: πκκεηείρακε ζε έθηαθηε ζπλεδξί-

αζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηεο ΠΝΟ κε ζέκα ηηο 

κεηψζεηο ζηηο ζπληάμεηο κέζσ αχμεζεο ηεο εηζθνξάο 

ζηνλ θιάδν Τγείαο. 

 16 θαη 24 ΙΟΤΛΗ: Αληηπξφζσπφο καο ζπκκεηείρε 

ζηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο αιιειεγγχεο θαη ζε       

παξαζηάζεηο ζηνπο δηνηθεηέο λνζνθνκείσλ ζηελ     

Κεθαινληά. 

 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ: πκκεηείρακε ζηελ ηειηθή εθδή-

ισζε ηηκήο θαη κλήκεο, θαηαζέηνληαο θαη ζηεθάλη, γηα 
ην κπιφθν ηεο Κνθθηληάο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1944, 
φηαλ νη λαδί θαηαθηεηέο κε ηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο  
θίινπο ηνπο, φπσο ν Μπνπξαληάο κε ηνλ κεραλνθίλε-
ην ιφρν ηνπ, αηκαηνθχιεζαλ ηε ζπλνηθία εθηειψληαο 
εθαηνληάδεο καρεηέο ηνπ ΕΛΑ. 

 6 ΑΤΓΟΤΣΟΤ:  Ήκαζηαλ παξφληεο ζηελ εθδήισ-

ζε ζηελ Αθξφπνιε θαη πνξεία ζηε Βνιή γηα ηα 70 
ρξφληα απφ ην ππξεληθφ νινθαχησκα ζηε Υηξνζίκα θαη 
ην Ναγθαζάθη απφ ηνπο ακεξηθάλνπο ηκπεξηαιηζηέο. 

 18 ΔΠΣΔΜΒΡΗ: Με ηα ηαμηθά ζσκαηεία ηνπ Πεη-

ξαηά ήκαζηαλ ζε ζπγθέληξσζε ζηελ πιαηεία Ζαξληέλ 
ζηελ Ακθηάιε γηα ηα δχν ρξφληα απφ ηε δνινθνλία 
ηνπ Παχινπ Φχζζα απφ ηνπο λαδηζηέο ηεο Υξπζήο  
Απγήο. 

 23 ΔΠΣΔΜΒΡΗ: Με ην ΠΑΜΕ ζπγθέληξσζε ζηελ        

πιαηεία Κιαπζκψλνο θαηαδίθεο ηεο πνιηηηθήο θπβέξ-
λεζεο θαη Επξσπατθήο Έλσζεο γηα κεηαλάζηεο θαη 
πξφζθπγεο. 

 28 ΔΠΣΔΜΒΡΗ: Με ηα ηαμηθά ζπλδηθάηα παξά-

ζηαζε ζην ππνπξγείν Εξγαζίαο γηα ηε καηαίσζε ησλ 
λέσλ  αληηαζθαιηζηηθψλ ζρεδηαζκψλ ηεο ζπγθπβέξλε-
ζεο ΎΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, πνπ επεμεξγάδεηαη ε επηηξνπή 
«ζνθψλ» ηνπ Καηξνχγθαινπ. 

ηα πιαίζηα ηεο νθεηιφκελεο αιιειεγγχεο    

ζηνπο  αγσληδφκελνπο εξγαδφκελνπο, φπνπ Γεο: 

 3 ΑΤΓΟΤΣΟΤ: Εθδψζακε δειηίν Σχπνπ – θαηαγγε-

ιία γηα ηηο απνιχζεηο ζηνλ φκηιν Κπξηαθνχ, «ΑΝΣΕΝΑ» 

- «ALPHA», πνπ είλαη επίζεο πινηνθηήηεο ηεο 

«Athenian Sea Carriers».  

10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ: ηείιακε επηζηνιή ζπκπαξάζηαζεο 

ζηνπο αγσληδφκελνπο Απζηξαινχο ιηκελεξγάηεο, ελά-

ληηα ζηηο καδηθέο απνιχζεηο ζε χλδευ θαη Μξηζκπαίελ. 

 Σέινο, λα αλαθέξνπκε φηη γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

δξάζεψλ καο έγηλαλ πνιιέο ζπζθέςεηο κε ην ζπληνλη-

ζηηθφ ησλ πλεξγαδφκελσλ πληαμηνπρηθψλ Οξγαλψ-

ζεσλ αιιά θαη κε ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία, ΠΔΜΔΝ 

- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ. 

Όπσο πνιιέο θνξέο έρνπκε πεη θαη πξάμεη, ε ΠΔ-ΝΑΣ δελ πάεη δηαθνπέο. Ήκαζηαλ παξφληεο   

-με μεγάλη ή μικρή σσμμετοτή- σε όλες τις κινητοποιήσεις, ποσ έγιναν μαζί και σε σσνεργασία 

κε ην ηαμηθφ θίλεκα, ζηελ θαηεχζπλζε πάληα ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ηάμεο καο.  

Ν α επρεζνχκε θαιφ ρεηκψλα -φζν θαιφο κπνξεί λα είλαη ζ’ απηή ηε θάζε- κε ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπ 1νπ θαη 2νπ κλεκνλίνπ λα βαξαίλνπλ ην θιίκα θαη κε ηηο κπφξεο ησλ εθαξκνζηηθψλ 

λφκσλ ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ λα έξρνληαη ζαλ θαηαηγίδα. Γη’ απηφ ρξεηάδεηαη λα είκαζηε ζε εγξήγνξ-

ζε φηαλ ζα ηνπο θέξνπλ γηα ςήθηζε λα βγνχκε φινη ζηνπο δξφκνπο.  

ΞΔΗΚΩΜΟ ΠΑΝΣΟΤ, λα παξεκπνδίζνπκε κε θάζε ηξφπν ηελ ςήθηζή ηνπο. Δκείο ζαλ      

ζπληαμηνπρηθή Έλσζε ζα είκαζηε πάληα κπξνζηά ζε ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία κε ην ηαμηθφ 

θίλεκα ζηεξηάο θαη ζάιαζζαο, ζην πιεπξφ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη απέλαληη ζε θάζε θπβέξλεζε 

πνπ ζρεδηάδεη αληεξγαηηθά - αληηιατθά κέηξα.  

STAND BY, ινηπφλ, ζπλάδειθνη λα αληηδξάζνπκε ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. Καινχο αγψλεο.  



 

Ζ  ςήθηζε ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ θαη ησλ εθαξκνζηη-
θψλ λφκσλ, ην πεξαζκέλν θαινθαίξη, επέθεξαλ 

βαξηέο επηπηψζεηο ζην εηζφδεκα θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο     
ιατθήο νηθνγέλεηαο, ησλ ζπληαμηνχρσλ.  

Μέζα ζην θζηλφπσξν ε επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζα 
θιηκαθσζεί. Ζ αζηηθή ηάμε ζα επηρεηξήζεη λα αμηνπνηήζεη ζε 
βάξνο ησλ ιατθψλ ζπκθεξφλησλ ηνλ αξλεηηθφ ζπζρεηηζκφ, 
πνπ απνηππψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο 
θαη ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ. Αξλεηηθφ ζπζρεηηζκφ πνπ 
αθνξά, πξψηα απ' φια, ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ εξγαηη-
θνχ θηλήκαηνο, ην ζεκεξηλφ επίπεδν ηεο ηαμηθήο ζπλείδεζεο 
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Πάλσ ζ' απηφ ην έδαθνο ηεο ζπληεξεηη-
θήο αλαδίπισζεο, θπξηάξρεζε ζηηο εθινγέο ε επηινγή θπβέξ-
λεζεο ΤΡΗΕΑ σο «κηθξφηεξνπ θαθνχ» ζε ζρέζε κε ηε ΝΓ.  

Ωζηφζν, απηφο ν αξλεηηθφο ζπζρεηηζκφο δελ πξέπεη λα 
θξχςεη ηε κεγάιε δπζαξέζθεηα, ε 
νπνία ππάξρεη ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ 
ιανχ. Ζ παζεηηθή ζηάζε, ε ζηάζε 
απνγνήηεπζεο κπνξεί λα κεηαηξα-
πεί ζε δχλακε αλαηξνπήο. Ζ επφκε-
λε κέξα κπνξεί θαη πξέπεη λα κελ 
είλαη έλαο άλεηνο πεξίπαηνο ηεο 
θπβέξλεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
ζρεδίσλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο, ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο ηξφηθαο 
(θνπαξηέην) ησλ θαπηηαιηζηψλ.  

Η συγκυβέρνηση ΤΡΙΖΑ - 

ΑΝΕΛ «ξαναζεσταίνει»       

τις  αντιλαϊκές  μηχανές.       

Μέζα ζηνλ Οθηψβξε ζα θαηαηε-
ζνχλ ην πξνζρέδην ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2016, νη 
αλαζεσξεκέλνη ζηφρνη γηα ην 
2015, ην κεζνπξφζεζκν γηα ηελ 
πεξίνδν 2016 - 2019 (κε λέα κέηξα 
χςνπο 7 δηζ. επξψ γηα λα δηαζθαιη-
ζηνχλ ηα εηήζηα πιενλάζκαηα), ε 
ειιεληθή πξφηαζε γηα    ην  Αζθαιη-
ζηηθφ. Δπίζεο κέζα ζηνλ Οθηψβξε 
ζα έξζνπλ ηα εηδνπνηεηήξηα γηα 
ηνλ ΔΝΦΙΑ θαη νη θαηαζρέζεηο -         
εμπξέο απφ ηελ εθνξία γηα ιεμη-
πξφζεζκεο νθεηιέο. Θα αλαθνηλσ-
ζνχλ ν λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ - 
πεξηθνπήο ησλ ζπληάμεσλ. «Πιήξε 
ηζνδχλακα κέηξα» γηα ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ    

αθπξψλνπλ ηηο κεηψζεηο ζε ζπληάμεηο γηα ην 2012. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2015, ζα πξνρσξήζνπλ ζε αλαδηαξ-
ζξψζεηο θνκκέλεο θαη ξακκέλεο ζηα κέηξα ηνπ θεθαιαίνπ, 
πνπ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθά-

ησ παξεκβάζεηο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο:  

 Μέρξη ηα ηέιε Οθηψβξε, ε θπβέξλεζε ζα επζπγξακκί-
ζεη ηηο απαηηήζεηο ζε λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ γηα ηηο      
εγρψξηεο ππεξεζίεο (αθηνπινΐα) κε εθείλεο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηηο δηεζλείο γξακκέο. Γειαδή κεηψζεηο ζπλζέζεσλ. 

 Αλαθνίλσζε ηεο δεζκεπηηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ        

ηδησηηθνπνίεζε ησλ ΟΛΠ θαη ΟΛΘ. 

Ό ια απηά είλαη γλσζηά θαη πξναπνθαζηζκέλα κε βά-

ζε ηηο ζεκεξηλέο πξνβιέςεηο χθεζεο ηεο ειιεληθήο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο γηα ηε δηεηία 2015 - 2016. Ωζηφζν, 

παξακέλεη ην ελδερφκελν εθδήισζεο κηαο λέαο δηεζλνχο 
ζπγρξνληζκέλεο θξίζεο, πνπ ζα πιήμεη ηελ Δπξσδψλε, κε 
απηνλφεηε επίδξαζε ζηελ Διιάδα.  

Πάλσ ζ' απηφ ην έδαθνο νμχλνληαη νη ελδντκπε-

ξηαιηζηηθέο αληηζέζεηο γηα ηνλ έιεγρν, ην κνίξαζκα ησλ αγν-

ξψλ θαη εδαθψλ κε νηθνλνκηθή ζεκαζία. Γπλακψλνπλ νη 
εζηίεο ησλ πξαγκαηηθψλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ. ' 
απηφ ην θνπβάξη ησλ ελδντκπεξηαιηζηηθψλ αληηζέζεσλ εκπιέ-

θεηαη ελεξγά ε λέα θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ.  

Δίλαη θαλεξφ φηη ε κεηεθινγηθή αζηηθή επίζεζε δελ αθήλεη 
ζην αππξφβιεην θαλέλα απ' ηα δηθαηψκαηα ηνπ ιανχ. Ζ       

επεξρφκελε επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ αλαδεηθλχεη ηνπο άμνλεο 

ηεο ηαμηθήο πάιεο, πνπ αληηθεηκελη-
θά αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο εξγαηη-

θήο ηάμεο θαη πιαηηψλ ιατθψλ ζηξσ-

κάησλ. Τπνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα 

μεπεξαζηνχλ νη απνζπαζκαηηθέο, 

ζπληερληαθέο αληηδξάζεηο θαη λα 

πξνβιεζνχλ θνηλά, εληαία, ξηδν-

ζπαζηηθά αηηήκαηα θαη αγσληζηηθέο 
πξσηνβνπιίεο ζε θαηεχζπλζε ξήμεο 

κε ηελ εμνπζία ησλ κνλνπσιίσλ.         

     Θέηεη επηηαθηηθά ηελ αλάγθε αλα-

ζχληαμεο ηνπ θηλήκαηνο, πνπ πεξλά-

εη κέζα απφ ηελ απνβνιή ηεο απηα-

πάηεο  φηη ε επηζηξνθή ζηελ θαπηηα-

ιηζηηθή αλάπηπμε ζα νδεγήζεη ζε 

ιατθή επεκεξία, γηαηί βαζηθφο φξνο 
αλάθακςεο θαη αχμεζεο ησλ θεξδψλ 

ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε θζελή θαη      

ππνηαγκέλε εξγαηηθή δχλακε. 

      Οη θαηεπζχλζεηο ησλ κλεκνλίσλ 

δελ απνηεινχλ ειιεληθή πξσηνηππί-
α, αιιά πνιηηηθή ζηήξημεο ησλ κνλν-

πσιίσλ. Δθαξκφδνληαη ζηε Γαιιία, 

φπνπ δελ ππάξρεη ηξφηθα, θαη ζηε 

Βξεηαλία, φπνπ δελ ππάξρεη  επξψ.  

      Δπηβεβαηψλεηαη φηη φζν νη κνλν-
πσιηαθνί φκηινη θξαηνχλ ζηα ρέξηα 

ηνπο ηα θιεηδηά ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ηεο εμνπζίαο δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

θηινιατθή ιχζε θαη γίλεηαη ζαθέο φηη 

επηβάιιεηαη λα εληζρχζνπκε ηε ιατθή ζπκκαρία ζηνλ πφιεκν 

κε ην θεθάιαην. Μφλν βαδίδνληαο ζ' απηφλ ην δξφκν ηεο ξή-

μεο θαη ηεο αλαηξνπήο κπνξνχκε λα βάινπκε εκπφδηα, λα 
απνηξέςνπκε ζήκεξα θάπνηα απ' ηα ρεηξφηεξα πνπ έξρνληαη.  

Δπνκέλσο, θακηά αλακνλή, θαλέλαο εθεζπραζκφο,       

θακηά απηαπάηε φηη κέζσ εθαξκνγήο ηνπ κλεκνλίνπ ζα 

βγνχκε απ' απηφ, ζα έξζνπλ θαιχηεξεο κέξεο γηα ην ιαφ. 
Η εξγαηηθή ηάμε, νη ζπληαμηνχρνη πξέπεη λα παιεχνπλ 

γηα θάιπςε φισλ ησλ απσιεηψλ ηεο πεξηφδνπ ηεο       

θξίζεο, θαηάξγεζε φισλ ησλ αληεξγαηηθψλ - αληηιατθψλ 

λφκσλ, δηεθδίθεζε ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ ιατθψλ      

αλαγθψλ. 

Η ΥΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΘΤΕΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΦΤΡΗ  

ΑΠΟΥΑΙΣΙΚΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΝΣΕΠΙΘΕΗ 

Μ έζα ζ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο νη αξραηξεζίεο ηεο έλσζήο καο, ηεο ΠΔΣ-ΝΑΤ, κπνξεί θαη πξέπεη λα         

απνηειέζνπλ έλα απνθαζηζηηθφ βήκα ζηελ πνξεία αλαζχληαμεο ηνπ ηαμηθνχ θηλήκαηνο, πνπ ζηελ 

πξάμε ζεκαίλεη καδηθή ζπκκεηνρή ζηελ ςεθνθνξία θαη ελίζρπζε ηνπ ηαμηθνχ ςεθνδειηίνπ κε ζπλαδέιθνπο 

αγσληζηέο θαη κε φξεμε γηα δνπιεηά γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ηαμηθήο πάιεο ησλ ζπληαμηνχρσλ λαπηεξγαηψλ, 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ξήμεο κε ηελ εμνπζία ηνπ θεθαιαίνπ.  



 

Ζ  ηξαγσδία γηα ρηιηάδεο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ζπλερίδεηαη. 
Σαιαηπσξίεο, πληγκνί, ζάλαηνη άξξσζηα πεηλαζκέλα γπλαηθφ-

παηδα, δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο, είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηκπεξηαιηζηη-
θψλ πνιέκσλ θαη επεκβάζεσλ. Απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο ησλ αληη-
δξαζηηθψλ – δνινθνληθψλ νξγαλψζεσλ φπσο ν ISIS, πνπ ε ΔΔ θαη νη 
ΖΠΑ εθπαίδεπζαλ, ρξεκαηνδφηεζαλ θη εμφπιηζαλ αξρηθά, πξνθαιψληαο 
ηεξάζηηα πξνζθπγηθά θαη κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα.  

Ζ θαηάζηαζε ζηα λεζηά πνπ θαηαθζάλνπλ είλαη νξηαθή. Ζ αιιειεγγχ-
ε ησλ θαηνίθσλ είλαη ζεκαληηθή. Δλψ κε κηα καθάβξηα απφθαζε ε Πεξη-
θέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ νκνινγεί θαη ζεσξεί δεδνκέλν πσο ε πνιηηηθή 
ηεο ΔΔ θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ πησ-
κάησλ πξνζθχγσλ πνπ μεβξάδεη ε ζάιαζζα. 

Σελ αιιειεγγχε ηεο ζηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλά-
ζηεο εθθξάδεη ε Παγθφζκηα Σπλδηθαιηζηηθή Οκνζπνλδία, ζηελ νπνία 
ζπκκεηέρεη ην ΠΑΜΔ, επηζεκαίλνληαο φηη: 

«Σν ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ απνθάζηζε ε χλνδνο Κνξπθήο ηεο ΔΔ 
εκπεξηέρεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο αχμεζεο ησλ λεθξψλ κεηαλαζηψλ ζηα 
ζχλνξα ηεο ΔΔ θαη εγθισβηζκνχ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ηνπο ζε Διιάδα, 
Ηηαιία, Ηζπαλία θιπ. παξά ηε ζέιεζή ηνπο, κε επηινγή αθφκα πην ξηςν-
θίλδπλσλ θαη παλάθξηβσλ δξνκνινγίσλ απφ ηνπο δηαθηλεηέο - εκπφξνπο 
πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηνπο πξφζθπγεο. 

Σαπηφρξνλα, έπεηηα απφ ην δξάκα ηνπ ηαμηδηνχ απφ ηηο ρψξεο εθθίλε-
ζεο ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ, ε Δπξσπατθή Έλσζε εηνηκάδεη ηελ επφκε-
λε εκέξα ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Σελ εθκεηάιιεπζή      
ηνπο δειαδή σο πάκθζελν επέιηθην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη σο βαιβίδα 
πίεζεο γηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ.» 

«Ζ ζπγθπβέξλεζε 
ΎΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ζηήξη-
με ελεξγά ηελ πνιηηηθή 
ηεο ΔΔ γηα ηε κεηαλά-
ζηεπζε, φπσο άιισζηε 
έθαλαλ φιεο νη πξνε-
γνχκελεο θπβεξλή-
ζεηο», ηνλίδεη ζε αλα-
θνίλσζή ηεο ε Διιελη-
θή Δπηηξνπή Γηε-
ζλνχο Γεκνθξαηηθήο 
Αιιειεγγχεο. 

Σο ΠΑΜΕ καλεί σε αγώνα για: 

 Απεπζείαο κεηαθνξά ησλ πξνζθχγσλ απφ ηα λεζηά ζηηο ρψξεο ηειηθνχ 
πξννξηζκνχ ηνπο, κε επζχλε ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΖΔ. 
 Γεκηνπξγία αμηνπξεπψλ θέληξσλ ππνδνρήο θαη θηινμελίαο, πνπ ζα 
παξέρνπλ ζίηηζε, ηαηξνθαξκαθεπηηθή θξνληίδα, δηεξκελεία  θαη  λνκηθή   
βνήζεηα. 
 Δλίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε              
ηε δηάζσζε, θαηαγξαθή-ηαπηνπνίεζε, ζηέγαζε-ζίηηζε-πεξίζαιςε θαη 
αζθαιή κεηαθνξά απφ ηα λεζηά ζηα ζεκεία εμφδνπ απφ ηε ρψξα. 
 Άκεζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ΟΖΔ θαη ΔΔ. 
 Καηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ηεο έλγθελ. 
 Όρη ζε λέεο επεκβάζεηο ζε ηξίηεο ρψξεο κε πξφζρεκα δήζελ ην ρηχπε-
κα ησλ δηαθηλεηψλ. Όρη ζηα λέα κέηξα ηεο ΔΔ γηα θαηαζηνιή ζηα ζχλνξα 
πνπ κφλν πεξηπιέθνπλ θαη νμχλνπλ ην πξφβιεκα, παξά νδεγνχλ ζηελ 
επίιπζε ηνπ. 

 Να ζηακαηήζνπλ νη ηκπεξηαιηζηηθέο απνζηνιέο θαη επεκβάζεηο ησλ      

ΔΔ-ΝΑΣΟ-ΖΠΑ ζε ηξίηεο ρψξεο. 
 

Λαθεμέμξ μξρ θαιμόηαμ πάμηα ηα’ όμξμα πξρ μαπ δίμαμ:  

«Μεηαμάζηεπ», θα πει, κείμξι πξρ αθήζαμ ηημ παηοίδα ηξρπ.  

Εμείπ, τζηόζξ, δε θύγαμε γιαηί ηξ θέλαμε, λεύηεοα μα διαλένξρμε  

μιαμ άλλη γη. Ούηε και ζε μιαμ άλλη ςώοα μπήκαμε μα μείμξρμε  

για πάμηα εκεί, αμ γιμόηαμ.  

Εμείπ θύγαμε ζηα κορθά. Μαπ κρμηγήζαμ, μαπ ποξγοάσαμε.  

Κι η ςώοα πξρ μαπ δέςηηκε, ζπίηι δε θα ‘μαι μα ενξοία. 

Μπέοηξλη Μποέςη 

Υονιάδες, ληστές, υποκριτές,  

είναι οι Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές  

ΝΕΑ ΠΛΗΓΜΑΣΑ Ε  

ΠΡΟΝΟΙΑ - ΤΓΕΙΑ - ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

Σ νπο ηεξάζηηνπο θηλδύλνπο αθόκε θαη γηα ηε δσή 
ηνπο, ην θόβν θαη ηελ αλαζθάιεηα από ηα  

νπνία δηαθαηέρνληαη ρηιηάδεο θαξθηλνπαζείο κε αθνξ-
κή ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί κε ηνπο 
ζπληαμηνύρνπο θαη ηηο θιεηζηέο ηξάπεδεο, θαζώο θαη    
ηε δακόθιεην ζπάζε ησλ ελδερόκελσλ ειιείςεσλ         
ησλ απαξαίηεησλ θαξκάθσλ ηνπο, αλαδεηθλύεη ην  
ειεθηξνληθό κήλπκα πνπ απέζηεηιε ζηελ ΠΔ-ΝΑΣ ν 
θαξθηλνπαζήο ζπληαμηνύρνο λαπηεξγάηεο, ηέιηνο 
Γεκαθόπνπινο.  

Ζ δηνίθεζε ηεο ΠΔ-ΝΑΣ γλσζηνπνίεζε ην ζέκα 
ζην ππνπξγείν Τγείαο, δεηώληαο λα ιάβεη άκεζα κέηξα 
αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ελεκεξσζεί ην 
ζσκαηείν ησλ ζπληαμηνύρσλ ηόζν γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
θαξθηλνπαζή ζπλάδειθό ηνπο όζν θαη γηα πνιινύο 
άιινπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. 

Α βέβαην παξακέλεη ην κέιινλ ησλ «Κνηλσληθώλ 
Γνκώλ Άκεζεο Αληηκεηώπηζεο ηεο Φηώρεηαο», 

θαζώο ε ρξεκαηνδόηεζε κέζσ ηνπ ΔΠΑ έρεη ήδε 
ιήμεη γηα νξηζκέλεο από απηέο, ελώ γηα ηηο ππόινηπεο 
ιήγεη ζην ηέινο ηνπ κήλα. Όζνλ αθνξά ηελ παξάηαζε 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, απηή ζα ηζρύεη κέρξη ην ηέινο ηνπ 
ρξόλνπ από ακηγώο εζληθνύο πόξνπο, ελώ ε δηαρείξη-
ζε ησλ δνκώλ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηα ρέξηα 
ησλ ΜΚΟ.  

Μ εγάινο θίλδπλνο ππάξρεη θαη γηα ηηο αλαπεξη-
θέο ζπληάμεηο πνπ δίλνληαη γηα ζνβαξέο   

αζζέλεηεο (ηπθιώλ, παξαπιεγηθώλ, κεηακνζρεπκέλσλ, 
ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο θ.ιπ.) θαη ζα εθδίδνληαη κεηά 
ηελ 1ε Ηνύιε ηνπ 2015. Απηό πξνθύπηεη από ηελ πξώηε 
εγθύθιην πνπ εηνίκαζε ην ππνπξγείν Δξγαζίαο, πξν-
θεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ν λ. 4336/2015 (3ν κλεκόλην) 
γηα ην Αζθαιηζηηθό. 

Γ ελ ζα ρνξεγείηαη ην εμσηδξπκαηηθό επίδνκα 
ζηνπο ηεηξαπιεγηθνύο - παξαπιεγηθνύο πνπ 

λνζειεύνληαη γηα πεξηζζόηεξεο από 30 εκέξεο ζε 
θάπνην λνζειεπηηθό ίδξπκα.  

Σελ πεξηθνπή πξσηνεθάξκνζε ε πξνεγνύκελε 
θπβέξλεζε ηεο ΝΓ θαη ζπλερίδεη ε ζπγθπβέξλεζε  
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, κε ηε δηαθνξά όηη ην επίδνκα ζα  
θόβεηαη κεηά ην πέξαο ησλ 30 εκεξώλ θαη όρη από ηελ 
1ε κέξα λνζειείαο. 

Σ ν ππνπξγείν Τγείαο επεμεξγάδεηαη έλα ζρέδην 
ζύκθσλα κε ην νπνίν ν θαξθηλνπαζήο ζα πιε-

ξώλεη ην 50% ηεο ζεξαπείαο ηνπ, αλ κεηά από κηα 
νξηζκέλε ειηθία θαη κε κηα νξηζκέλε ζπρλόηεηα δελ 
θάλεη εμεηάζεηο όπσο ε καζηνγξαθία θαη ην «ηεζη Pap» 
γηα ηηο γπλαίθεο, ην PSA (εηδηθό πξνζηαηηθό αληηγόλν) 
θαη ε θιηληθή εμέηαζε ηνπ πξνζηάηε γηα ηνπο άλδξεο,    
ε θνινλνζθόπεζε θαη ην ηεζη θνπξάλσλ γηα ηα δύν 
θύια, όπσο δήισζε αξρέο Απγνύζηνπ ν ππνπξγόο 
Τγείαο. 

Γ ηα λα είλαη απνηειεζκαηηθόο ν αγώλαο γηα έλα 
ζύζηεκα Τγείαο - Πξόλνηαο απνθιεηζηηθά  

δεκόζην θαη δωξεάλ, απαηηείηαη έλα εξγαηηθό - ιατθό 
θίλεκα κε ηαμηθνύο ζηόρνπο, ζε αληηθαπηηαιηζηηθή - 
αληηκνλνπσιηαθή θαηεύζπλζε, ζην νπνίν ζα ζπκκεηά-
ζρνπλ θαη νη πγεηνλνκηθνί, καδί κε ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηα 
ιατθά ζηξώκαηα. Ζ θξνληίδα Τγείαο πξέπεη λα είλαη 
πξαγκαηηθά δσξεάλ, ρσξίο θακηά εηζθνξά θαη πιεξσ-
κή, είηε γηα ηηκσξία, είηε γηα λα βξεζνύλ ηζνδύλακεο 
πεξηθνπέο θξαηηθώλ δαπαλώλ γηα ηελ Τγεία. 

 



 

 

Δπηβνιή απμεκέλεο «εηζθνξάο αιιειεγγχεο» γηα κηζζσηνχο θαη 

ζπληαμηνχρνπο, πνπ ελζσκαηψλεηαη πιένλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο 

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ (απηφκαηνο            
θφθηεο θξαηηθψλ δαπαλψλ) κε έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016 

Δπηβνιή θαη είζπξαμε ηεο 1εο δφζεο ηνπ ΔΝΦΙΑ κέζα ζηνλ Οθηψβξε 


