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Όπως έχουμε υπογραμμίσει όλο το τελευταίο διάστημα είναι σε πλήρη εξέλιξη η επίθεση 
κυβέρνησης – τρόικας και εφοπλιστών εναντίον των εργαζομένων και του Ναυτεργατικού 
κόσμου της χώρας μας. 
Τελευταίο άθλιο κρούσμα αυτής της πολιτικής είναι η αύξηση κατά δύο χρόνια των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης για τους Ναυτεργάτες!!! 
Στο σχέδιο νόμου με τον τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013 -2016 -Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016» και υπό τον υπότιτλο: 
Αύξηση ορίων ηλικίας Συνταξιοδότησης στην παράγραφο 2 αναφέρονταν τα εξής: «Από 
1.1.2013, όλα τα όρια ηλικίας της παραγράφου 1 καθώς και όλα τα ισχύοντα την 31.12.2012 
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου  
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου αυτά 
προβλέπονται, πλην ΝΑΤ, αυξάνονται κατά δύο (2) έτη.».  
Στον νόμο 4093 όπως αυτός δημοσιεύτηκε στις 12/11/2012 στο ΦΕΚ 222 Α  στην 
υποπαράγραφο ΙΑ4 : Αύξηση ορίων ηλικίας Συνταξιοδότησης – παράγραφος 2 έχει απαλειφθεί 
πλέον το «πλην ΝΑΤ» και με τον τρόπο αυτό η αύξηση των ορίων ηλικίας κατά 2 έτη ισχύει 
πλέον και για τους εν ενεργεία Ναυτεργάτες.  
 

 
 

 



 
Δεν γνωρίζουμε τι μεσολάβησε και ανατράπηκε το «πλην ΝΑΤ» στην Βουλή. Αρμόδιος να 
απαντήσει ο κ. Στουρνάρας ο οποίος δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο στην υλοποίηση των 
απαιτήσεων της τρόικας και ο λαλίστατος Υπουργός Ε.Ν. και Αιγαίου ο οποίος συνειδητά 
αποσιώπησε και απέκρυψε την αντιναυτεργατική αυτή ρύθμιση κατά την πρόσφατη συνάντηση 
που είχε με την Διοίκηση της ΠΝΟ στις 30/10/2012. 
Όμως δεν έχουμε αυταπάτες, η τρικομματική κυβέρνηση στο σύνολό της μαζί και σε απόλυτη 
σύμπλευση με την τρόικα προωθεί μέτρα και πολιτικές που ενισχύουν την κερδοφορία και την 
ανταγωνιστικότητα του μεγάλου κεφαλαίου, γκρεμίζουν και τσακίζουν  ότι έχει απομείνει όρθιο 
ως κοινωνικό δικαίωμα για τους εργαζόμενους και την Ναυτεργασία. 
Ο Ναυτεργατικός μας κόσμος είναι ανάστατος και εξοργισμένος από την αντιναυτεργατική 
κυβερνητική πολιτική για τα μέτρα και τις πολιτικές που προωθούνται και οι οποίες έχουν 
μειώσει δραματικά τις συντάξεις (κύριες και επικουρικές) έχουν υποβαθμίσει την παρεχόμενη 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχουν εκτοξεύσει σε πρωτοφανή επίπεδα την ανεργία, έχουν 
κουρελιάσει την υφιστάμενη Ναυτική νομοθεσία και τις ισχύουσες ΣΣΕ οι οποίες καταπατούνται 
ασύστολα χωρίς οι αρμόδιες εποπτικές και ελεγκτικές αρχές να πράττουν στοιχειωδώς τα 
καθήκοντά τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι παραβιάσεις στην επάνδρωση των πλοίων, 
των οργανικών συνθέσεων, της δεκάμηνης ναυτολόγησης κ.λπ. 
Στην πραγματικότητα η αύξηση κατά 2 έτη των ορίων ηλικίας για τους Ναυτικούς (σε συνθήκες 
βαθειάς και παρατεταμένης ανεργίας) σημαίνει ότι χρειάζονται πάνω από 5 χρόνια για να 
συμπληρώσουν αυτήν την υπηρεσία!!! 
Ιδιαίτερα το πρόβλημα είναι σοβαρό για εκατοντάδες Ναυτικούς που έχουν ξεπεράσει  τα 45 
χρόνια ηλικίας και οι οποίοι όχι μόνο δεν προσλαμβάνονται  από τις ναυτιλιακές εταιρίες αλλά 
αντίθετα αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία των ανέργων στους καταλόγους του ΓΕΝΕ και στα 
τοπικά Λιμεναρχεία όλης της χώρας μας. 
Στην πραγματικότητα ένα μεγάλο ποσοστό ανέργων Ναυτικών με αυτήν την άθλια μεταβολή 
δεν πρόκειται απλά ποτέ να θεμελιώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης!!! Εάν αυτό ήταν 
στόχος και πολιτική επιδίωξη των υποτακτικών της τρόικας Στουρνάρα – Μουσουρούλη το 
πέτυχαν. 
Σύντομα όμως θα αντιμετωπίσουν την κατακραυγή όλου του Ναυτεργατικού μας κόσμου που 
ολοένα και περισσότερο κατανοεί την ανάγκη να παλέψει οργανωμένα για την ανατροπή της 
βάρβαρης αντεργατικής πολιτικής αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης που την υλοποιεί στην 
χώρα μας. 
Καλό είναι να βγάλουν επιτέλους τα απαραίτητα συμπεράσματα και οι εκπρόσωποι του 
εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού (πλειοψηφία ΠΝΟ) οι οποίοι είναι 
προσκολλημένοι στο δόγμα της τριμερούς συνεργασίας, του κοινωνικού διαλόγου  και της 
ταξικής συνεργασίας η οποία αποβαίνει σε βάρος των πραγματικών συμφερόντων των 
Ναυτεργατών. 

Με εντολή Διοίκησης 
     Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας 

Νταλακογιώργος Αντώνης                                          Κροκίδης Νικόλαος 
 
 
 


