
 

Μ προστά στη συνεχιζόμενη άγρια αντιλαϊκή 
επίθεση, η ΠΕΣ-ΝΑΤ καλεί όλους τους συ-

νταξιούχους ναυτεργάτες σε αγωνιστικό ξεσηκωμό 
και σε συντονισμό της δράσης τους με τις Συνεργα-
ζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις και μέσα από 
τις γραμμές του ταξικού εργατικού κινήματος, το 
ΠΑΜΕ, τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία και τους 
εν ενεργεία ναυτεργάτες. 
Το 2011 προοιωνίζεται ακόμα δυσκολότερη χρο-

νιά για τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους, 
γιατί, εκτός από την μέχρι τώρα αφαίμαξη εισοδή-
ματος, τα μέτρα του «μνημονίου» έχουν συνέχεια 
και διάρκεια για πολλά χρόνια, αν μέχρι τότε δεν 
έχει ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική από τον πανερ-
γατικό – παλλαϊκό ξεσηκωμό. 
Μέχρι τον Ιούλιο του 2011 θα πρέπει να έχει ο-

λοκληρωθεί η αναλογιστική μελέτη για την βιωσιμό-
τητα του Επικουρικών Ταμείων και με  δεδομένο ότι 
δεν προβλέπεται κρατική επιχορήγηση, είναι βέβαιο 

ότι οι Επικουρικές Συντάξεις θα μειωθούν κατά πο-
λύ, αφού όπως γνωρίζουμε το ΚΕΑΝ είναι ελλειμμα-
τικό, ενώ με τη φόρα που έχουν πάρει δεν μπορού-
με να είμαστε σίγουροι ούτε για τις κύριες συντά-
ξεις. 
Επισημαίνουμε ότι όσο συνεχίζεται αυτή η πολι-

τική, που στο όνομα της κρίσης παίρνει από τους 
πολλούς, που παράγουν τον πλούτο και τα δίνει 
στους λίγους, που εκμεταλλεύονται αυτόν τον 
πλούτο, η κρίση θα βαθαίνει γιατί με τα μέτρα αυτά 
είναι σα να ρίχνουν λάδι στη φωτιά και δεν είναι 
υπερβολή να πούμε ότι οδηγούν μεγάλα τμήματα 
του λαού στη φτώχεια και την εξαθλίωση, με πρώτα 
θύματα τους χαμηλοσυνταξιούχους.  
Οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις δεν είναι απο-

κλειστικό ελληνικό φαινόμενο. Αντίστοιχα μέτρα προ-
ωθούνται σε όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και ολόκλη-
ρο τον καπιταλιστικό κόσμο,  ακόμη και σε χώρες που 
δεν έχουν τεθεί σε επιτήρηση από την «τρόϊκα».  

(Συνέχεια στη σελ. 2) 
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ΨΗΦΙΣΜΑ της Γ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ 
Καμιά θυσία για την πλουτοκρατία                        
την κρίση να πληρώσει η ολιγαρχία 

Απαιτούμε την άμεση άρση της επιστράτευσης των ναυ-
τεργατών και την κατάργηση του αντιδημοκρατικού αυτού 
μέτρου, που επιβάλει την αναγκαστική εργασία για τα κέρδη 
των εφοπλιστών και του μεγάλου κεφαλαίου. 

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε : 

-1. Κατάργηση του επαίσχυντου μνημονίου ν. 
3845/2010 και του αντιασφαλιστικού ν. 3863/2010, που 
κόβουν Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα, Επίδομα Αδείας από 
τις συντάξεις, που μειώνονται ακόμη περισσότερο με την 
παρακράτηση 5-7% για το ΕΑΣ (ΛΑΦΚΑ), και γενικά κατεδα-
φίζουν τον δημόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.  

-2. Κάλυψη 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων 
των ελλειμμάτων του ΝΑΤ -  ΚΕΑΝ - ΚΑΑΝ - Εφ’ Άπαξ και των 
άλλων ασφαλιστικών Ταμείων. Αύξηση των εφοπλιστικών 
εισφορών προς το ΝΑΤ. Κράτος και εργοδοσία να δώσουν 
πίσω τώρα όλα τα κλεμμένα από τα ασφαλιστικά Ταμεία.  

-3. Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Υγεία – Πρόνοια 
για όλους, χωρίς συμμετοχή στα φάρμακα και τις εξετάσεις. 
Να αξιοποιηθεί, χωρίς τη σύμπραξη ιδιωτών, το Ναυτικό 
Νοσοκομείο στα Μελίσσια και να συνδυασθεί με την προλη-
πτική ιατρική και τις επαγγελματικές ασθένειες. 

-4. Αυξήσεις τώρα 15% σε όλες τις συντάξεις. Κατώτερη 
σύνταξη 1.120 ευρώ. Αναπροσαρμογή όλων των συντάξεων 
στο 80% του συνολικού ποσού που γίνονται κρατήσεις. Να 
υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3075/2002, όλοι οι  συντα-
ξιούχοι ναυτεργάτες, που αποκλείονται από το δικαίωμα 
προσαύξησης της σύνταξής τους.  

-5. Αφορολόγητο 40.000 ευρώ και κατάργηση του ΦΠΑ 
στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Καμιά διακοπή σε ηλεκτρικό, 
νερό και σταθερό τηλέφωνο, επίδομα θέρμανσης 500 ευρώ 
και δωρεάν εισιτήρια το πρωί στις αστικές συγκοινωνίες για 
τους συνταξιούχους, τους άνεργους κ.α. ευπαθείς ομάδες. 

-6. Κατάργηση του καταστροφικού κανονισμού 3577/92 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί απελευθέρωσης της ακτοπλοΐ-
ας, που ερημώνει τα νησιά και εξοντώνει τους ναυτεργάτες. 
Κατάργηση των εγκριτικών πράξεων και όλων των αντιναυ-
τεργατικών νόμων, που επιβάλλουν την ανασφάλιστη και 
μαύρη εργασία στα πλοία.   

-7. Πλειοψηφία των ναυτεργατών και των συνταξιούχων 
στα Δ.Σ. του ΝΑΤ και Ο.Ν. κ.λπ. Ταμείων. Κάλυψη όλων των 
κενών θέσεων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού του 
Οίκου Ναύτου. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κά-
λυψη των κενών θέσεων στο ΝΑΤ και μεταφορά των υπηρε-
σιών του στο νέο κτίριο.  

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους ναυτεργάτες σε γενι-
κό ξεσηκωμό ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, σε ταξικό α-
γώνα με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, το ΠΑΜΕ, για 
τις ανάγκες του σήμερα αλλά και την προοπτική για έναν 
άλλο δρόμο ανάπτυξης, που να υπηρετεί τις κοινωνικές ανά-
γκες και όχι τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών.  



 

(Συνέχεια από τη σελ. 1) 
 

Η πείρα της ζωής και η ιστορία μας βε-
βαιώνουν ότι μπορούμε να τους σταματήσου-
με. Είμαστε οι πολλοί, αυτοί που παράγουμε 
τον πλούτο, που καρπώνεται μια χούφτα κε-
φαλαιοκρατών, εφοπλιστών και άλλων παρά-
σιτων. Είναι γνωστό ότι τα ελλείμματα του 
ΝΑΤ βρίσκονται στα χρηματοκιβώτια των ε-
φοπλιστών. 
Έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε την 

αντιλαϊκή πολιτική και να διαμορφώσουμε τις 
εξελίξεις προς όφελος των εργαζομένων, των 
συνταξιούχων και αυτό θα γίνει οπωσδήποτε. 
Ούτε με τα «μνημόνιά» τους ούτε με τους 
κατασταλτικούς μηχανισμούς τους δεν μπο-
ρούν να ανακόψουν αυτή την εξέλιξη. 
Αυτός ο αγώνας έχει δυσκολίες αλλά είναι 

μονόδρομος και είμαστε υποχρεωμένοι απέ-
ναντι σε μας και στα παιδιά μας να τον συνε-
χίσουμε και για να δώσουμε προοπτική στην 
πάλη μας για ένα καλύτερο αύριο πρέπει να 
ανεβάσουμε την ταξική αντιπαράθεση με το 
κεφάλαιο, να επιλέξουμε τους συμμάχους 
μας από τα άλλα λαϊκά στρώματα και να ξε-
καθαρίσουμε ποιες πολιτικές δυνάμεις είναι 
πραγματικά μαζί μας και ποιοι μας κοροϊδεύ-
ουν.  
Τα προβλήματα, που απορρέουν από τις 

αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις και οξύνονται 
στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, δεν 
είναι όπως τα συνηθισμένα για να αντιμετω-
πιστούν με διάλογο ή με αποσπασματικούς 
αγώνες, όπως κάνει ο εργοδοτικός κυβερνη-
τικός συνδικαλισμός, που στο όνομα της κρί-
σης αποδέχεται τα μέτρα και αποπροσανατο-
λίζει τους εργατικούς αγώνες στην κατεύθυν-
ση στήριξης της αντιλαϊκής πολιτικής. 
Για να έχει προοπτική ο αγώνας μας και 

για να υπερασπιστούμε πιο αποτελεσματικά 
τα δικαιώματά μας, που με σκληρούς αγώνες 
έχουμε κατακτήσει εμείς οι ίδιοι και οι πατε-
ράδες μας, χρειάζεται να σχηματίσουμε ένα 
μαζικό μαχητικό ταξικά προσανατολισμένο 
εργατικό κίνημα εν ενεργεία και συνταξιού-
χων, που θα στοχεύει στην ανατροπή της 
βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής και θα διεκδι-
κεί τις αναγκαίες αλλαγές για την προώθηση 
των συμφερόντων της λαϊκής οικογένειας και 
σ’ αυτά τα πλαίσια μεταξύ των άλλων διεκδι-
κούμε: 
 

1. Συντάξεις στο 80% του συνολικού ποσού των αποδοχών που 
γίνονται  κρατήσεις, και αναπροσαρμογή των κατώτερων συντάξεων 
στα 1.120 ευρώ.  

2. Αυξήσεις τώρα 15% και άμεση κατάργηση των κρατήσεων 
3% από τις  συντάξεις των ναυτεργατών υπέρ του ΚΑΑΝ και των 
κρατήσεων 4-7% για το ΕΑΣ. 

3. Άμεση καταβολή όλων των καθυστερούμενων Εφ’ Άπαξ και 
στο εξής να καταβάλλονται ταυτόχρονα με την απόφαση συνταξιο-
δότησής. 

4. Διπλασιασμό των Εφ’ Άπαξ χωρίς την μετακύληση του κό-
στους στις πλάτες των ναυτεργατών με την αύξηση των κρατήσεων.  

5. Καθολική υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3075/02, χωρίς επι-
βαρύνσεις και εξαιρέσεις όλων των συνταξιούχων ναυτεργατών, που 
σήμερα αποκλείονται από το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης 
τους.  

6. Άμεση εξέταση των 12.000 συνταξιούχων ναυτεργατών οι 
οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα ούτε το 60%, που προβλέπει ο νόμος 
2390/96. 

7. Η αναβάθμιση των συντάξεων να γίνεται στην ανώτερη μισθο-
λογική κλίμακα της κάθε ειδικότητας. 

8. Κατάργηση των νόμων 3409/05, άρθρο 24 και 3569/07, 
άρθρο 12, που χαρίζουν στους εφοπλιστές τις παρακρατημένες 
ασφαλιστικές εισφορές των ναυτεργατών για τα κρουαζιερόπλοια 
και τα ποντοπόρα.  

9. Κατάργηση του αποικιοκρατικού νόμου 2687/53 και του 
όρου 8 περί εγκριτικών πράξεων, που επιβάλλουν στα καράβια κα-
θεστώς μεσαιωνικής γαλέρας. 

10. Άμεση είσπραξη όλων των βεβαιωμένων οφειλών των εφο-
πλιστών προς το ΝΑΤ,  το ΚΑΕΟ κ.λπ. Ταμεία.  

11. Έλεγχος στα ποσά που εισρέουν στο Κεφάλαιο Ναυτικής 
Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) από την ΕΈ, πόσα από αυτά αποδίδονται στους 
εφοπλιστές και τα αντίστοιχα ποσά που εισφέρουν οι εφοπλιστές. 

12. Πάταξη της εισφοροδιαφυγής, που γίνεται μέσα από το κα-
θεστώς της μαύρης – ανασφάλιστης εργασίας στα πλοία.  

13. Να σταματήσει η καταπάτηση της υποχρεωτικής 1Ομηνης 
νηολόγησης και επάνδρωσης των ακτοπλοϊκών πλοίων.  

14. Κάλυψη 100% όλων των ελλειμμάτων του ΝΑΤ, του ΚΕΑΝ, 
του ΚΑΑΝ και των άλλων ασφαλιστικών Ταμείων από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.  

15. Σύνταξη και δημοσίευση όλων των ισολογισμών του ΝΑΤ, που 
εκκρεμούν από το 2003 και έγκαιρη σύνταξη των Προϋπολογισμών 
βάσει των πραγματικών αναγκών των Ταμείων.  

16. Κατάργηση του χρονικού περιορισμού της τριετίας μετά την 
συνταξιοδότηση για την εξαγορά υπηρεσίας στο ΚΕΑΝ. 

17. Εξομοίωση των οικογενειακών επιδομάτων των ναυτεργα-
τών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, με τα αντίστοιχα των εργαζόμε-
νων στην ξηρά. 

18. Αφορολόγητο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ 
συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.. Πάγωμα των τιμών και κατάργηση 
του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Επίδομα θέρμανσης 500 ευρώ. 

19. Κωδικοποίηση της πολυδαίδαλης νομοθεσίας του ΝΑΤ σε 
ενιαίο κώδικα νόμου, χωρίς εξαιρέσεις σε παλαιούς και νέους συ-
νταξιούχους και εκσυγχρονισμό της μηχανοργάνωσης του ΝΑΤ. 

20. Πλειοψηφία των ναυτεργατών και των συνταξιούχων στα Δ.Σ. 
του ΝΑΤ και Οίκου Ναύτου κ.λπ. Ταμείων. Κάλυψη των κενών θέσε-
ων υπαλλήλων του ΝΑΤ με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. 
Επιμόρφωση των υπαλλήλων του ΝΑΤ, για την αποφυγή λαθών και 
παραλείψεων, που αποβαίνουν σε βάρος πάντα των συνταξιούχων. 
Να μεταφερθούν άμεσα οι υπηρεσίες του ΝΑΤ στο νέο κτίριο. 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  2011 
 

Ν Α Τ  -  Κ Ε Α Ν  -  Ε Φ ’ Α Π Α Ξ  

Χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση απηύθυνε 
αντιπροσωπεία από τα ταξικά σωματεία         
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
(ένωση Μαγείρων) και στη συνέχεια έγινε 
μαζική πορεία διαμαρτυρίας προς το             

ΥΘΥΝΑΛ στο Πασαλιμάνι, όπου βρίσκεται 
το γραφείο της υφυπουργού Ελπίδας Τσουρή, 
η οποία με έγγραφό της στη Βουλή είχε προ-
βεί σε προβοκατόρικη επίθεση κατά της            

απεργίας των ναυτεργατών. 



 

Η  φετινή μας Γενική 
Συνέλευσή πραγματο-
ποιείται μέσα σε γενι-

κευμένη αντιλαϊκή επίθεση σε βά-
ρος των κατακτήσεων της εργατι-
κής τάξης, του εισοδήματος της 
λαϊκής οικογένειας, των συντα-
ξιούχων, που καμιά ευθύνη δεν 
έχουν για την καπιταλιστική οικο-
νομική κρίση, τα ελλείμματα και 
τα χρέη. Ταυτόχρονα η ένταση 
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών στη Ν.Α. Μεσόγειο και το 
Αιγαίο προμηνύουν νέα δεινά για 
τους λαούς της περιοχής και ιδιαί-
τερα για τον ελληνικό λαό. 

Στον χρόνο που πέρασε οι συ-
νταξιούχοι, όπως και όλοι οι εργα-
ζόμενοι, πληρώσαμε με σοβαρές 
απώλειες εισοδημάτων τις συνέ-
πειες από την βάρβαρη αντιλαϊκή 
επίθεση, που έχουν εξαπολύσει η 
κυβέρνηση με την 
«τρόϊκα» (ΕΕ – ΔΝΤ – 
ΕΚΤ), για την ενίσχυση της 
κερδοφορίας του μεγάλου 
κεφαλαίου, των μονοπωλί-
ων. 

Με το νόμο 3845/2010 
του επαίσχυντου μνημονίου 
και τον αντιασφαλιστικό 
νόμο 3863/2010: •Κόβονται 
μόνιμα τα Δώρα Χριστου-
γέννων - Πάσχα και το Επί-
δομα Αδείας •Επιβάλλεται 
πρόσθετος φόρος (ΕΑΣ) 
στις συντάξεις πάνω από 
1.400 ευρώ •Το 2013 ο κλά-
δος κύριας σύνταξης του ΝΑΤ ε-
ντάσσεται στο ΙΚΑ •Ο Οίκος Ναύ-
του ενσωματώνεται στον ΕΟΠΥ, 
που θα λειτουργεί με επιχειρημα-
τικά κριτήρια •Η ακίνητη περιου-
σία του ΝΑΤ λεηλατείται. 

Με ομοβροντία αντιλαϊκών 
μέτρων το 2010 αύξησαν παραπά-
νω τις πανάκριβες τιμές στα φάρ-
μακα, έβαλαν «διόδια» και στα 
νοσοκομεία, επέβαλαν περικοπές 
στην ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη, μείωσαν το αφορολόγητο 
εισόδημα, πρόσθεσαν ΦΠΑ και 
άλλους φόρους, ανέβασαν στα 
ύψη τις τιμές για το πετρέλαιο, τα 
εισιτήρια, τα τιμολόγια σε ηλε-
κτρικό - νερό - τηλέφωνο και  
άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης.  

Στην περσινή μας Γενική Συνέ-
λευση είχαμε εκτιμήσει σωστά 
αυτές τις εξελίξεις, και με βάση 
αυτή την ανάλυση προσδιορίσαμε 

τους στόχους, καθορίσαμε το πρό-
γραμμα δράσης, επιλέξαμε τους συμ-
μάχους για την προάσπιση των κεκτη-
μένων και την απόσπαση νέων δικαιω-
μάτων από τον πλούτο που παράγει 
και δικαιούται η εργατική τάξη, ανα-
πόσπαστο τμήμα της οποίας είμαστε 
και οι συνταξιούχοι.  

Προς αυτή την κατεύθυνση δρα-
στηριοποιήθηκε και τον χρόνο που 
πέρασε η Διοίκηση, καλώντας σε αγω-
νιστική κινητοποίηση τα μέλη της 
Ένωσής μας και όλους τους συντα-
ξιούχους ναυτεργάτες. 

Διατηρήσαμε σταθερή τη γόνιμη 
συνεργασία με τα ταξικά προσανατο-
λισμένα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕ-
ΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και την ΠΕΠΡΝ 
(Ρ/Κ-Ν/Γ), που ενισχύθηκε με την 
προσχώρηση και της Ένωσης Μαγεί-
ρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ στην ταξική γραμμή 
του ΠΑΜΕ. 

Συμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ναυ-
τεργατών, συσκέψεις, παραστάσεις, 
διαδηλώσεις, απεργίες, όπου με την 
παρουσία μας στην περιφρούρηση 
συμβάλαμε αποφασιστικά στην από-
κρουση της εφοπλιστικής τρομοκρατί-
ας, στην αντιμετώπιση της κρατικής 
καταστολής, στο τσαλάκωμα της επι-
στράτευσης, στην αδρανοποίηση του 
κουρδισμένου «κοινωνικού αυτοματι-
σμού», στην αποκάλυψη του υπονο-
μευτικού ρόλου του εργοδοτικού κυ-
βερνητικού συνδικαλισμού, πού ακόμα 
κι όταν αναγκάζεται να προκηρύξει 
απεργία δεν παύει να υπονομεύει τα 
συμφέροντα των ναυτεργατών, όπως 
έγινε και με τις τελευταίες φανερές και 
μυστικές συμφωνίες για τα Ρο/Ρο και 
τα κρουαζερόπλοια του ΛΟΥΗ. 

Με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ 
στο πλευρό μας, στις 20 περίπου μέρες 
απεργίας τους τελευταίους 12 μήνες 

στα καράβια, δώσαμε αποφασιστι-
κή απάντηση στις προκλητικές α-
παιτήσεις του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου και στείλαμε σαφές μήνυμα 
στους πολιτικούς του υπηρέτες, ότι 
δεν θα επιτρέψουμε να μας γυρί-
σουν στην εποχή της γαλέρας, δεν 
θα τους αφήσουμε να κατεδαφί-
σουν την κοινωνική ασφάλιση, δεν 
θα δεχθούμε να πληρώσουμε εμείς 
την καπιταλιστική κρίση, που αυτοί 
δημιούργησαν. 

Συμπαρασταθήκαμε στον αγώνα 
των ναυτεργατών για την πάταξη 
της μαύρης ανασφάλιστης εργασί-
ας, πετυχαίνοντας την ασφάλιση 
στο ΝΑΤ και την εφαρμογή της ΣΣΕ 
όπως τα ΡΟΠΑΞ Ι - ΡΟΠΑΞ ΙΙ και 
άλλα πλοία κάτεργα, που δρομολο-
γούνται στη γραμμή της Αδριατι-
κής. 

Η κρίσιμη, όμως, αναμέτρηση 
για την πλήρη απελευ-
θέρωση του καμποτάζ 
και στην ακτοπλοΐα εί-
ναι μπροστά μας και 
από την έκβασή της θα 
κριθεί αν τελικά θα δια-
τηρήσουμε τις περίπου 
4.500 θέσεις εργασίας 
των ναυτεργατών με 
συγκροτημένα δικαιώ-
ματα ή αν θα επιβληθεί 
το καθεστώς γαλέρας, 
όπως έγινε στα ποντο-
πόρα και την κρουαζέ-
ρα.  
Καταγγείλαμε τον πλα-

σματικό, ελλειμματικό, ακάλυπτο 
και για το 2011 προϋπολογισμό του 
ΝΑΤ – ΚΕΑΝ – ΚΑΑΝ, επιμένοντας 
στην θέση μας για κάλυψη όλων 
των ελλειμμάτων από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.  

Διαμαρτυρόμενοι για το κόψιμο 
της άδειας, των δώρων Χριστουγέν-
νων - Πάσχα και το χαράτσι του 
ΛΑΦΚΑ, προβήκαμε σε αποκλεισμό 
του ΝΑΤ και παρέμβαση στο Δ.Σ. 
απαιτώντας την άρνησή τους να 
εφαρμόσουν το μνημόνιο και τον 
νέο αντιασφαλιστικό νόμο. 

Εγείραμε το θέμα οφειλών της 
GA Ferries προς το ΝΑΤ και ΚΑΕΟ 
και απαιτήσαμε την εξασφάλιση 
είσπραξής τους, καθώς και την κα-
ταβολή των ασφαλιστικών εισφο-
ρών από την εταιρεία ΛΟΥΗΣ και 
τα ποντοπόρα, που ανέρχονται σε 
δεκάδες εκατομμύρια Ευρώ.  

(Συνέχεια στη σελ. 4) 
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Άποψη από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης 



 

(Συνέχεια από τη σελ. 3) 
Καταγγείλαμε την καθυστέρηση 

αναπροσαρμογής των συντάξεων 
στο 70% των Συλλογικών Συμβάσε-
ων του 2010 και απαιτήσαμε την 
άμεση εφαρμογή του νόμου 
3075/2002, που έπρεπε να έχει 
γίνει ήδη με αναδρομική ισχύ από 
την 1η Γενάρη του 2011. 

Κινητοποιηθήκαμε ενάντια στην 
κατάργηση της ελεύθερης επιλογής 
γιατρού και τη διάλυση του Οίκου 
Ναύτου, τα οποία προσωρινά απο-
τρέψαμε. Απαιτήσαμε την κάλυψη 
των κενών θέσεων γιατρών και νο-
σηλευτικού προσωπικού, την επα-
ναχορήγηση των επιδομάτων 
«οίκοι περίθαλψης», την επαναλει-
τουργία του Ναυτικού 
Νοσοκομείου, την κατάρ-
γηση της λίστας φαρμά-
κων. 

Συμμετείχαμε σε επα-
νειλημμένες συσκέψεις 
για την ανεργία των ναυ-
τεργατών και σε τρείς 
πορείες διαμαρτυρίας, 
που κατέληξαν σε συμβο-
λική κατάληψη του ΓΕ-
ΝΕ. Πήραμε μέρος στις 
συντονισμένες δυναμικές 
κινητοποιήσεις ΠΑΜΕ - 
ΠΑΣΕΒΕ - ΠΑΣΥ - ΟΓΕ – 
ΜΑΣ, ενάντια στο λη-
στρικό τραπεζικό σύστη-
μα, τα διόδια, τα εισιτήρια στα 
ΜΜΜ, το χαράτσι στα νοσοκομεία. 
Κάναμε κοινές για την επανασύνδε-
ση των παροχών ηλεκτρικού, νε-
ρού, τηλεφώνου και παροχή ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης σε 
άτομα ευπαθών κοινωνικών ομά-
δων. 

Πραγματοποιήσαμε και φέτος 
εκδήλωση για την κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας, με σκοπό τη σύ-
σφιξη των σχέσεων μεταξύ των με-
λών της Ένωσής μας, όπου η μαζική 
συμμετοχή και η προσφορά από 
συναδέλφους προσέδωσε ιδιαίτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Συμμετείχαμε στην εκδήλωση 
της ΕΕΔΥΕ στην Ακρόπολη για το 
πυρηνικό ολοκαύτωμα στη Χιροσί-
μα και το Ναγκασάκι, που μετά και 
το πρόσφατο πυρηνικό ατύχημα 
στην Ιαπωνία αποκτά ιδιαίτερη ση-
μασία. Πήραμε μέρος στη Μαρα-
θώνια Πορεία Ειρήνης στη μνήμη 
του δολοφονημένου αγωνιστή Γρη-
γόρη Λαμπράκη. Καταγγείλαμε 

τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και 
τις επεμβάσεις ΝΑΤΟ – ΗΠΑ – ΕΕ, 
όπου εμπλέκεται και η χώρα μας, με 
πρόσφατο παράδειγμα τη Λιβύη και 
τη συνεχιζόμενη σφαγή του Παλαι-
στινιακού Λαού στη Γάζα. 

Με εκδήλωση που διοργανώσαμε 
5 Ιούνη στο Μουσείο Μακρονήσου, 
σε συνεργασία με την ΠΕΚΑΜ και 
τα σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, τιμήσαμε τη μνήμη του καπε-
τάνιου αγωνιστή της ΟΕΝΟ Δημή-
τρη Τατάκη, που δολοφονήθηκε από 
τους βασανιστές του αστικού κρά-
τους στη Μακρόνησο. Συνεργαστή-
καμε με την Επιτροπή για τις οφει-
λόμενες από την Γερμανία πολεμικές 
αποζημιώσεις και αποστείλαμε σχε-

τικό ψήφισμα, το οποίο φέρουμε και 
στη Γενική Συνέλευση.  

Με τη λήξη της επιτυχημένης θη-
τείας του Προέδρου μας Γ. Λέκκα 
στο Δ.Σ. του ΝΑΤ, καταθέσαμε νέα 
πρόταση αντιπροσώπων για τα Δ.Σ. 
του ΝΑΤ και του Οίκου Ναύτου, αλ-
λά ο υπουργός προτίμησε να διορί-
σει άτομα της εμπιστοσύνης του, που 
δεν εκπροσωπούν τους συνταξιού-
χους αλλά την φιλοεφοπλιστική α-
ντιλαϊκή πολιτική, για να προχωρή-
σει χωρίς εμπόδια η ενσωμάτωση 
του ΝΑΤ στο ΙΚΑ και του Οίκου 
Ναύτου στον ΕΟΠΥ. 

Συνεχίσαμε τον συντονισμό της 
δράσης μας με τις Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργανώσεις των 
άλλων ασφαλιστικών Ταμείων, με τις 
οποίες πραγματοποιήσαμε αλλεπάλ-
ληλες κινητοποιήσεις, συνεντεύξεις 
Τύπου, συλλαλητήρια και πορείες 
προς το Μέγαρο Μαξίμου, τα υπουρ-
γεία Υγείας, Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων και Οικονομικών, όπου εκθέσαμε 
τα προβλήματα των συνταξιούχων, 

απαιτήσαμε λύσεις και εκφράσαμε 
την αντίθεσή μας στην εφαρμοζόμε-
νη αντιλαϊκή πολιτική. 

Διατηρήσαμε και ενισχύσαμε τη 
συνεργασία με τις επαρχιακές συ-
νταξιουχικές οργανώσεις ΝΑΤ, πολ-
λές από τις οποίες συμπορεύονται 
στους κοινούς αγώνες με το ΠΑΜΕ, 
αλλά και οι υπόλοιπες δείχνουν να 
αναγνωρίζουν τον πρωτοποριακό 
ρόλο της ΠΕΣ-ΝΑΤ. Το ίδιο προ-
σπαθήσαμε να κάνουμε και με τις 
συνταξιουχικές οργανώσεις ΝΑΤ 
του Πειραιά και της Αθήνας, χωρίς 
όμως να υπάρξει ουσιαστική αντα-
πόκριση, γιατί οι διοικήσεις τους 
παραμένουν προσκολλημένες στη 
γραμμή του εργοδοτικού κυβερνητι-

κού συνδικαλισμού της 
ΠΝΟ και ΓΣΕΕ, ενώ 
ορισμένες απ’ αυτές υ-
πονομεύουν ανοιχτά 
τους αγώνες των ναυ-
τεργατών και των συ-
νταξιούχων.   
Για ενημέρωση των με-
λών της Ένωσης και 
όλων των συνταξιούχων 
του ΝΑΤ εκδώσαμε δελ-
τία Τύπου, κυκλοφορή-
σαμε ανακοινώσεις, αρ-
θρογραφήσαμε στην 
εφημερίδα «Ν», δώσα-
με συνεντεύξεις Τύπου 
και γενικά χρησιμοποιή-

σαμε όλα τα μέσα επικοινωνίας, που 
είχαμε στη διάθεσή μας. 

Στείλαμε ενημερωτική επιστολή 
μαζί με την πρόσκληση για τη Γ.Σ. 
προς όλα τα μέλη της Ένωσης, κα-
θώς και κάλεσμα εγγραφής προς 
τους νέους συνταξιούχους του ΝΑΤ 
όλων των ειδικοτήτων, με θετικά 
αποτελέσματα για τη μαζικοποίηση 
της Ένωσής μας, ορισμένοι από 
τους οποίους είναι σήμερα εδώ και 
τους καλωσορίζουμε. 

Τέλος, συνάδελφοι, σε όλες τις 
ενέργειές μας κινηθήκαμε στις κα-
τευθύνσεις του προγράμματος δρά-
σης, όπως αυτό ψηφίστηκε στη Γε-
νική Συνέλευση της Ένωσής μας 23 
Μάρτη του 2010. Συνδέοντας πάντα 
το ειδικό με το γενικό πρόβλημα και 
ανάγοντας την επιμέρους διεκδίκη-
ση στο όλο ζητούμενο, δεν παραλεί-
ψαμε να θέτουμε τα βασικά αιτήμα-
τα της Ένωσής μας, που ανταποκρί-
νονται τις πραγματικές ανάγκες του  
συνταξιούχου, της λαϊκής οικογένει-
ας.  
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1. Διεκδικούμε ανυποχώρητα το δικαίωμα των συνταξιούχων και 
των εργαζομένων για Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Υγεία - Πρόνοι-
α για όλους.  

2. Να καταργηθεί κάθε μορφής «λίστας φαρμάκων» και το «πλαφόν» 
για τους συμβεβλημένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ιδιαίτερα των 
μικροβιολόγων. Να μην εφαρμοσθεί η «ηλεκτρονική κάρτα υγείας», που 
θέτει περιορισμό για τις ατομικές δαπάνες Υγείας και να μην υιοθετη-
θούν τα «πακέτα ιατρικών εξετάσεων», που είναι αντιεπιστημονικά. 

3. Να καλυφθούν οι κενές θέσεις ελλειπόντων ιατρών του Οίκου 
Ναύτη Πειραιά και των παραρτημάτων Αθήνας και Επαρχιών και να 
συμπληρωθούν με όσους ακόμα απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των 
ασφαλισμένων. 

4. Να καταργηθεί η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα με 
ταυτόχρονη μείωση των τιμών και ενίσχυση της εθνικής φαρμακοβιομη-
χανίας τόσο στην παραγωγή όσο και την έρευνα. 

5. Να εφαρμοσθεί «εδώ και τώρα» δωρεάν χορήγηση φαρμάκων σε 
όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους και σε όσους πάσχουν από χρόνιες 
παθήσεις, καθώς και να επαναχορηγηθούν τα διακοπέντα επιδόματα 
«Οίκοι Περίθαλψης» για τους αναπήρους και να διευρυνθούν τα 
δικαιώματα προστασίας και πρόσθετης ιατρικής για όλους τους 
ασφαλισμένους.  

6. Να επεκταθούν οι συμβάσεις με φαρμακεία και συμβεβλη-
μένους ιατρούς σε όλους τους νομούς και ναυτικές περιοχές, 
προς αποφυγή της ταλαιπωρίας και εξόδων μετακίνησης των 
ασφαλισμένων ιδιαίτερα της επαρχίας. 

7. Να εξοπλισθεί ο Οίκος Ναύτη με τα απαραίτητα σύγχρονα 
μηχανήματα ιατρικών εξετάσεων, και να σταματήσει η βιομηχα-
νία παραπομπής στα ιδιωτικά εξεταστικά κέντρα, που επιβαρύ-
νουν τον Οίκο Ναύτη και ελέγχονται για την αξιοπιστία των απο-
τελεσμάτων. 

8. Να αρχίσουν άμεσα οι εργασίες για την αποκατάσταση και 
λειτουργία το ερχόμενο καλοκαίρι των κατασκηνώσεων του Οί-
κου Ναύτη στο Άγιο Ανδρέα Αττικής. 

9. Να ξεκινήσει η αποκατάσταση και λειτουργία του Ναυτικού 
Νοσοκομείου στα Μελίσσια Αττικής, κατά τρόπο που να προσφέ-
ρει στην αναβάθμιση της νοσοκομειακής περίθαλψης, συνδεδεμένο με 
την προληπτική ιατρική και τις επαγγελματικές ασθένειες και όχι στην 
κατεύθυνση της ιδιωτικής εκμετάλλευσης, που προωθεί και στον τομέα 
της Υγείας η κυβέρνηση με τις συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα (ΣΔΙΤ). 

10. Να καθορισθεί στο 80% της ΣΣΕ για κάθε ειδικότητα, μισθός 
ασθενείας και το κατώτερο επίδομα ανεργίας 1.120 ευρώ, ενώ το επί-
δομα Χριστουγέννων και Πάσχα να χορηγείται προς όλους τους εν ενερ-
γεία ναυτεργάτες, που έχουν διανύσει την διάρκεια αδείας, χωρίς καμί-
α άλλη προϋπόθεση. 

Ο Ι Κ Ο Σ  Ν Α Υ Τ Ο Υ  

 

1. Απαιτούμε να καταργηθεί ο καταστροφικός κανονισμός 3577/92 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την  απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συ-
γκοινωνιών. Να μειωθούν οι  τιμές των εισιτηρίων, με εξασφάλιση εφαρ-
μογής της έκπτωσης από όλες τις εταιρείες για τους συνταξιούχους και 
τις άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

2. Παλεύουμε για την δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Ακτοπλοϊκών 
Συγκοινωνιών, που στα πλαίσια μιας άλλης φιλολαϊκής πολιτικής και 
οικονομίας μπορεί να προσφέρει λύση προς όφελος του επιβατικού 
κοινού και να κατοχυρώνει τα δικαιώματα των ναυτεργατών και την 
βιωσιμότητα του ΝΑΤ. 

Α Κ Τ Ο Π Λ Ο Ϊ Α 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
 

Υποστηρίζουμε τα δίκαια αι-
τήματα του «Εθνικού Συμβουλί-
ου Διεκδίκησης των Οφειλών 
της Γερμανίας προς την Ελλά-
δα» και απαιτούμε από την ελ-
ληνική κυβέρνηση να προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες προ-
κειμένου να διεκδικήσει άμεσα: 

1. Την επιστροφή του κατοχι-
κού δανείου που οι κατοχικές 
δυνάμεις υποχρέωσαν τη χώρα 
μας να παράσχει, πέραν των ε-
ξόδων συντήρησης των κατοχι-
κών στρατευμάτων. 

2. Τις γερμανικές επανορθώ-
σεις που μας επιδίκασε η Διε-
θνής Διάσκεψη Ειρήνης των Πα-
ρισίων το 1949, για τις κατα-
στροφές που μας προξένησαν τα 

ναζιστικά στρατεύματα στην υ-
ποδοχή της χώρας μας. 

3. Την επιστροφή των αρχαιο-
λογικών θησαυρών που αφαίρε-
σαν τα γερμανικά στρατεύματα 
κατοχής από τα μουσεία μας και 
τους αρχαιολογικούς χώρους. 

4. Τις γερμανικές αποζημιώ-
σεις, δηλαδή τις αποζημιώσεις 
προς τα θύματα της θηριωδίας 
των ναζιστικών στρατευμάτων 
κατοχής εις βάρος των κατοίκων 
εκατό (100) περίπου ολοκαυτω-
μάτων πόλεων και χωριών, αλλά 
και γενικότερα εις βάρος του 
άμαχου πληθυσμού. 

Το ποσό της επιστροφής του 
κατοχικού δανείου και των γερ-
μανικών επανορθώσεων να δο-
θεί κατά προτεραιότητα στη δη-
μόσια ΠΑΙΔΕΙΑ και δημόσια   
ΥΓΕΙΑ. 

Δ Ι ΕΚΔ ΙΚΗ Τ Ι ΚΟ  ΠΛΑ Ι Σ Ι Ο  2 0 1 1  

Σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό το 2010                         
φτάσαμε με πορεία στο μέγαρο Μαξίμου   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α   
 

ΣΤΗΝ ΛΙΒΥΗ ΣΦΑΖΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΝΑ                      
ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ 

 

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΣ-ΝΑΤ, που συνήλθε 
30 Μάρτη 2011, καταγγέλλει τη στρατιωτική επέμ-
βαση στη Λιβύη, που εξαπέλυσε ο διεθνής ιμπερια-
λισμός, με τη συμμετοχή και της Ελλάδας, έχοντας 
στην πρώτη γραμμή τον ευρωενωσιακό ιμπεριαλι-
σμό, τους μακελάρηδες Γαλλία - Βρετανία, με τη 
στήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ΕΕ της 
"δημοκρατίας και της ελευθερίας", αυτός είναι ο 
"ελεύθερος κόσμος"! 

Αποτελεί επαίσχυντη υποκρισία το πρόσχημα των ιμπε-
ριαλιστών, μαζί τους και του Γ. Παπανδρέου, ότι το ενδια-
φέρον τους είναι "ανθρωπιστικό", καθώς αυτοί φανερά ή 
κρυφά συνεργάζονται και συναλλάσσονται με τις αυταρχι-
κές, αντιλαϊκές κυβερνήσεις στην Αφρική, στη Μ. Ανατολή 
και αλλού. Δεν έχουν καμιά νομιμοποίηση. Το ενδιαφέρον 
τους αφορά στα πετρέλαια και στο φυσικό αέριο της Λιβύ-
ης και όχι στο λαό της, που θέλουν να εκμεταλλευτούν, 
παίρνοντας τώρα το μέρος της αντιπολίτευσης, ενώ μέχρι 
χτες στήριζαν όλοι τους τον Καντάφι, μαζί και ο Γ. Παπαν-
δρέου.  

Η συμμετοχή της Ελλάδας αυτή τη φορά είναι πρωτο-
φανής σε παραχωρήσεις. Βάσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, 
μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, ραντάρ, πολεμικά πλοία 
και ότι άλλο ζητηθεί, προσφέρεται χωρίς δισταγμό και με 
πλήρη συγκατάθεση της ελληνικής κυβέρνησης. Για πρώτη 
φορά συμμετέχουν και μαχητικά αεροσκάφη σε πολεμική 
επιχείρηση εκτός των συνόρων μας. 

Ο λαός της Λιβύης είναι ο μόνος αρμόδιος να λύσει ο 
ίδιος τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει. Δεν έχει 
ανάγκη από λύκους για να τον φυλάνε. Οι δολοφόνοι που 
επιτίθενται σήμερα και στη Λιβύη είναι οι ίδιοι που δολο-
φονούν τα δικαιώματα των εργαζομένων στις χώρες τους, 
φορτώνοντας σε αυτούς τα βάρη της καπιταλιστικής κρί-
σης για να  εξασφαλίζουν στα μονοπώλια και στους επιχει-
ρηματικούς ομίλους αμύθητα κέρδη. 
Το Διεθνές Δίκαιο, που επικαλούνται, δεν είναι 

παρά το Δίκαιο της ανήθικης τάξης τους, το Δίκαιο 
των λίγων εκμεταλλευτών απέναντι στους πολλούς 
εκμεταλλευόμενους, των Αστών απέναντι στους 
Εργάτες. Στο ταξικό αυτό Δίκαιο των ιμπεριαλι-
στών, οι Εργάτες δεν έχουν παρά να αντιπαραθέ-
σουν το δικό τους Δίκαιο ’’νόμος είναι το δίκιο του 
εργάτη’’, που είναι  επίκαιρο, όσο ποτέ άλλοτε. 

Τώρα, την περίοδο της γενικής καπιταλιστικής κρίσης, 
που οι μάσκες πέφτουν και το σύστημα δείχνει την βαρβα-
ρότητα του, οι Εργάτες δεν μπορούν να αρκούνται σε 
μισόλογα, αλλά να ξεδιπλώσουν την δική τους πρόταση 
εξουσίας, τη Λαϊκή Εξουσία, για μια ανάπτυξη που θα υπη-
ρετεί τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. 

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ                                
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ  
ΤΗΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ 

Να σταματήσει κάθε είδους συμμετοχή της Ελ-
λάδας στον νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο και να επι-
στρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις 
που βρίσκονται εκτός συνόρων. 
Να κλείσει έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή, 

η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες βάσεις και να 
μη γίνει εγκατάσταση του αντιπυραυλικού συστή-
ματος των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην περιοχή. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΝΑΤ - ΚΕΑΝ  2011 

  ΗΜΕΡΟΜ.          ΗΜΕΡΑ         ΣΥΝΤΑΞΗ 

  25/01/2011      ΤΡΙΤΗ         ΦΛΕΒΑΡΗ 

  25/02/2011     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       ΜΑΡΤΗ 

  24/03/2011      ΠΕΜΠΤΗ        ΑΠΡΙΛΗ 

  15/04/2011      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       ΜΑH + Δ.Π. 

  25/05/2011     ΤΕΤΑΡΤΗ         IΟΥΝΗ 

  24/06/2011     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         IΟΥΛΗ + Ε.A. 

  26/07/2011     ΤΡΙΤΗ         ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

  25/08/2011     ΠΕΜΠΤΗ         ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 

  23/09/2011     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         ΟΚΤΩΒΡΗ 

  25/10/2011     ΤΡΙΤΗ         ΝΟΕΜΒΡΗ 

  25/11/2011     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         ΔΕΚΕΜΒΡΗ 

  16/12/2011     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        ΓΕΝ/12 + Δ.Χ. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΝΑΤ                                                                
Κολοκοτρώνη 99 - Πειραιάς 18535  

Τηλ/Φαξ: 210-3137271 - email: pesnat@hotmail.gr 

Από παρέμβασή μας στο Δ.Σ. του ΝΑΤ 


