
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΝΑΤΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ 

ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

   Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

   Η εξγαηηθή ηάμε, νη εξγαδφκελνη, νη ζπληαμηνχρνη θαη επξχηεξα ηα ιατθά ζηξψκαηα βηψλνπλ ηελ ρεηξφηεξε επίζεζε ζε 

βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο πνπ θαηαθηήζεθαλ κε ζθιεξνχο αγψλεο φιεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

   Η θπβέξλεζε ιεηηνπξγψληαο σο πεηζήλην φξγαλν ηεο ηξφηθαο (ΓΝΣ – ΔΔ – ΔΚΣ) έρεη εμαπνιχζεη κηα βάξβαξε επίζεζε 

ζε φια ηα θεθηεκέλα καο δηθαηψκαηα (θνηλσληθή αζθάιηζε – εξγαζηαθέο ζρέζεηο – θνξνινγία – θακπνηάδ – Δ θιπ). 

   Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα καδί κε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο έρνπλ ρξένο θαη επζχλε λα ζπλερίζνπλ θαη λα εληείλνπλ ηνπο 

αγψλεο ηνπο ελάληηα ζε απηή ηελ αληεξγαηηθή πνιηηηθή. 

   ηνλ ρψξν ηεο Ναπηηιίαο κεηά ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο καο ήξζαλ νη πεξηθνπέο γηα ηνλ 13
ν 

θαη ηνλ 14
ν 

κηζζφ ζηηο 

ζπληάμεηο ησλ απφκαρσλ ηνπ θχκαηνο αιιά θαη ε εηζθνξά ππέξ ΛΑΦΚΑ γηα θχξηεο ζπληάμεηο άλσ ησλ 1400 επξψ. 

   ηηο 7/7/2010 έγηλε ζπλάληεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΠΝΟ κε ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ. Υξπζνρνΐδε αξκφδην 

ζε ζέκαηα λαπηηθήο εξγαζίαο, πνληνπφξνπ λαπηηιίαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ καο ηακείσλ. ηελ ζχζθεςε πνπ αθνινχζεζε ν 

Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Ναπηψλ Αληψλεο Νηαιαθνγηψξγνο επεζήκαλε ηα παξαθάησ πνπ απνηεινχλ θαη ζέζεηο ηεο ΠΔΝΔΝ: 

- Γηαρξνληθά φιεο σο ηψξα νη θπβεξλήζεηο ππεξέηεζαλ πηζηά ην δφγκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Ναπηηιίαο θαη 

ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ. Έλα κπαξάδ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ κεηαπνιίηεπζε θαη 

κεηά ελίζρπζαλ θαη εδξαίσζαλ ηελ αζπδνζία ηνπ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ (κεηψζεηο ζπλζέζεσλ, αλαζθάιηζηε θαη 

ρακειφκηζζε εξγαζία, εγθξηηηθέο πξάμεηο, θνξνινγία, ρακειέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θ.α.). 

- Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα θηλείηαη θαη ε ζεκεξηλή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ε νπνία εληζρχεη ηα πξνλφκηα ησλ 

εθνπιηζηψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ. Αληίζεηα ηα Ναπηεξγαηηθά πξνβιήκαηα νμχλνληαη θαη δηαξθψο 

ζπζζσξεχνληαη θαηλνχξγηα εμ αηηίαο απηήο ηεο πνιηηηθήο. 

- Η Έλσζε Ναπηψλ ζρεηηθά κε ηα πξφζθαηα αληηαζθαιηζηηθά κέηξα δειψλεη φηη είλαη θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηε κε 

ηηο πεξηθνπέο ηνπ 13
νπ 

θαη ηνπ 14
νπ

 κηζζνχ γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ ΝΑΣ φπσο επίζεο θαη ζηελ επηβνιή ηεο 

εηζθνξάο ππέξ ΛΑΦΚΑ πνπ αθνξά ηηο ζπληάμεηο άλσ ησλ 1400 επξψ (θχξηα ζχληαμε). 

- Σα κέηξα απηά επηδεηλψλνπλ δξακαηηθά ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ απφκαρσλ ηεο ζάιαζζαο, ζπξξηθλψλνπλ ην 

εηζφδεκά ηνπο ελψ κε ηα ίδηα απηά κέηξα δηνιηζζαίλεη ην πνζνζηφ ησλ ζπληάμεσλ πνιχ θάησ απφ ην 70% ην νπνίν 

πξνβιέπεηαη κε λφκν θαη ην νπνίν θεξδήζεθε κε δχζθνινπο θαη ζθιεξνχο αγψλεο. 

- Είκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη κε ηελ δηάιπζε θαη ζπγρώλεπζε ηνπ ΝΑΤ θαη ηνπ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΗ 

(1/1/2013) όπσο πξνβιέπεη ν λόκνο Λνβέξδνπ πνπ ςεθίζηεθε ήδε ζηελ Βνπιή. 

- Απαηηνχκε απφ ηελ θπβέξλεζε ηα ηακεία λα επηρνξεγεζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ην θξάηνο λα εγγπεζεί φιεο ηηο 

αζθαιηζηηθέο καο παξνρέο (ζπληάμεηο – επηθνπξηθφ – νίθν λαχηε - εθάπαμ θιπ). 

- Είκαζηε απόιπηα αληίζεηνη λα αζθαιίδνληαη όινη νη λενεηζεξρόκελνη ζην Ναπηηθό επάγγεικα από 1/1/2011 

ζην λέν εληαίν ηακείν ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ ζε απηφ ην Σακείν. Όπσο 

ηφληζε ζηνλ Τπνπξγφ θ. Υξπζνρνΐδε ν Πξφεδξνο ηεο ΠΔΝΔΝ κε ην κέηξν απηφ ε θπβέξλεζε βάδεη νξηζηηθά θαη 

ακεηάθιεηα ηαθφπιαθα ζην λαπηηθφ επάγγεικα ελψ είλαη πνιχ ακθίβνιν εάλ νη κειινληηθνί ζπληαμηνχρνη 

Ναπηεξγάηεο ζα θαηαθέξλνπλ πνηέ κε ηα φξηα ειηθίαο πνπ ηζρχνπλ ζην ΙΚΑ – ΔΣΑΜ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ!!! 

       Ο Υπνπξγόο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζηελ ίδηα ζύζθεςε, θαηόπηλ επηθνηλσλίαο πνπ είρε κε ηνλ Υθππνπξγό 

Εξγαζίαο θ. Κνπηξνπκάλε δήισζε όηη κε ην λνκνζρέδην Λνβέξδνπ  δελ αιιάδνπλ ηα όξηα ειηθίαο γηα ηνπο ελ 

ελεξγεία Ναπηηθνύο νύηε κεηαβάιιεηαη ν ππνινγηζκόο ησλ ζπληάμεσλ όπσο θαη νη ππόινηπεο εηδηθέο ξπζκίζεηο 

(αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, όξηα ειηθίαο θαη ππεξεζίαο γηα ηελ βάζε, αλαβάζκηζε θαη εμαγνξά θιπ).  

   Σα ζέκαηα ηνπ ΝΑΣ πξφθεηηαη λα ζπδεηεζνχλ ηελ πξνζερή πεξίνδν αθνχ πξνεγνχκελα ππάξμεη νηθνλνκνηερληθή κειέηε 

φπσο πξνβιέπεη ην λνκνζρέδην. 

   Η εμέιημε απηή κεηαζέηεη πξνθαλψο ηηο ξπζκίζεηο γηα ην ΝΑΣ ζε επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γελ πξέπεη ζε θακηά 

πεξίπησζε λα θαιιηεξγνχληαη  απηαπάηεο ζρεηηθά κε ηηο θπβεξλεηηθέο πξνζέζεηο.  

Η ΠΔΝΔΝ θαιεί ηνλ θιάδν θαη φινπο ηνπο Ναπηεξγάηεο ζε αγσληζηηθή εηνηκφηεηα. Οη αγψλεο θαη κφλν απηνί κπνξνχλ λα 

βάινπλ εκπφδην ζηελ θπβεξλεηηθή θαη εθνπιηζηηθή επίζεζε ζε βάξνο ησλ θαηαθηήζεσλ ηνπ Ναπηεξγαηηθνχ καο θφζκνπ. 

   Η ΠΔΝΔΝ θαιεί ηελ ΠΝΟ , ηα Ναπηεξγαηηθά σκαηεία, ηηο νξγαλψζεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ Ναπηεξγαηψλ θαη ηνλ 

Ναπηεξγαηηθφ θφζκν λα δψζνπλ ελσκέλνη ηνλ αγψλα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί ε πάιε καο λα είλαη απνηειεζκαηηθή. 

   Η όπνηα εμάξηεζε από θπβεξλεηηθέο, εξγνδνηηθέο, θνκκαηηθέο επηινγέο θαη ζθνπηκόηεηεο ζα είλαη θαη ζα 

απνδεηρζεί θαηαζηξνθηθή γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο επαγγεικαηηθήο καο ύπαξμεο ζηελ Ναπηηιία. 

Με εληνιή Γηνίθεζεο 

Ο Πξφεδξνο                            Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

Νηαιαθνγηψξγνο Αληψλεο           Αλζφπνπινο Παληειήο 


