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Θέμα: Συζήτηση του Προϋπολογισμού του ΝΑΤ για το 2013 

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ του ΝΑΤ στις 18/1/2013 ετέθη για συζήτηση και ψήφιση ο προϋπολογισμός του ΝΑΤ για 
το έτος 2013. 
 Ο Προϋπολογισμός του ΝΑΤ για το 2013 ήταν απόλυτα προσαρμοσμένος στην μνημονιακή πολιτική όπως την 
ασκεί η τρικομματική κυβέρνηση και η τρόικα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού του ΝΑΤ για το 2013, η εικόνα που διαμορφώνεται για το 
ασφαλιστικό ταμείο των Ναυτικών είναι η παρακάτω: 
Έσοδα: 251.223.577 
Έξοδα: 1.244.611.594 
Οργανικό Έλλειμμα: 993.388.017 
Κρατική επιχορήγηση: 1.035.000.000 
Από τα έσοδα του ΝΑΤ που ανέρχονται σε 251.223.577 ευρώ, τα 155.000.000 ευρώ θα προέλθουν από τις 
περικοπές των συντάξεων, σύμφωνα με τους εφαρμοστικούς νόμους (Ν. 4024/2011  20% στις συντάξεις από 1.200 
ευρώ και πάνω, από την μείωση των συντάξεων σε όλους τους συνταξιούχους του ΝΑΤ κατά 7%, και Ν. 
4093/2012). 
Τα πραγματικά έσοδα του ΝΑΤ ανέρχονται σε 96.223.577 ευρώ και θα προέλθουν από εισφορές, λοιπά έσοδα και 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Στον προϋπολογισμό για το 2013 παρουσιάζεται πλεόνασμα το οποίο είναι 
εικονικό και αναμένεται να συμψηφισθεί στην πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού.  
Με τον Ν. 3978/2011 όπου καταργήθηκε το Κ.Α.Ε.Ο τα έσοδα του ΝΑΤ μειώθηκαν κατά 30.000.000 ευρώ τον 
χρόνο. 
Η σχέση συνταξιούχων προς εργαζομένους είναι 4,2:1 (αριθμός συνταξιούχων 71.800 και θέσεις εργασίας 17.000) 
Επίσης από το 2003 και μετά δεν έχει συνταχθεί ισολογισμός του ΝΑΤ παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των 
εκπροσώπων των Ναυτεργατών και των συνταξιούχων. 
Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ και μέλος του Δ.Σ του ΝΑΤ ανάμεσα στα άλλα υπογράμμισε και τα 
εξής: 
Για την δραματική οικονομική κατάσταση του ΝΑΤ ευθύνονται οι ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές που 
ασκήθηκαν διαδοχικά από ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ στον χώρο της Ναυτιλίας που μοναδικό στόχο είχαν την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των εφοπλιστικών εταιριών με τις διμερείς συμβάσεις, τις χαμηλές εφοπλιστικές εισφορές, τις 
μειώσεις των οργανικών συνθέσεων, τις εισφοροαπαλλαγές σε ορισμένες κατηγορίες πλοίων, με την 
χρησιμοποίηση χαμηλόμισθων και ανασφάλιστων αλλοδαπών ναυτικών, με την μείωση των Ελλήνων Ναυτικών 
από την ποντοπόρο ναυτιλία και την κρουαζιέρα, όπως επίσης και με τα ανεξόφλητα χρέη αρκετών ναυτιλιακών 
εταιριών, τα οποία αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ.   
Θεωρούμε ότι ο Προϋπολογισμός είναι βαθειά αντιναυτεργατικός, οδηγεί σε μεγαλύτερη συρρίκνωση του 
εισοδήματος των συνταξιούχων ναυτικών και τιμωρεί με βάρβαρο τρόπο τους ναυτεργάτες και τους απόμαχους 
του κύματος, αυτούς δηλαδή που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ναυτιλίας. 
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τον προϋπολογισμό του 2013 και καλούμε τους συνταξιούχους και τους εν 
ενεργεία ναυτικούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε αγώνα και δράση για να μην περάσει η συντονισμένη 
επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων μας. 
Για τους παραπάνω λόγους ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ καταψήφισε τον Προϋπολογισμό του ΝΑΤ για το 2013. Το 
ίδιο έκαναν και άλλοι δύο εκπρόσωποι των Ναυτεργατών. 
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