
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Ν 

Η ΠΕΝΕΝ στις 18/2/2013 με δελτίο τύπου και ανακοίνωση είχε επισημάνει το περιεχόμενο της πρότασης και τους όρους του 

Μνημονίου κατανόησης που πρότεινε το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Ταμείο Πρόνοιας 

Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν) και στο Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού 

(Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν) ώστε να καλύψει μερική χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. 

Στους όρους του Μνημονίου μεταξύ των άλλων αναφέρει: να εξοφλήσουν οι φορείς από ίδιους πόρους μέρος των 

υφιστάμενων κατά την 31/12/2011 ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους και να δεσμευτούν στην μη σώρευση νέων 

ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων, ενώ σε περίπτωση υστέρησης στο σκέλος των εσόδων θα πρέπει αυτή να μετατραπεί σε 

αντίστοιχη μείωση στο σκέλος των εξόδων. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης δεν μπορεί να ξεπερνά σε ύψος το 

συνολικό ποσό των υφιστάμενων κατά την 31/12/2011 ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων. 

Οι κυβερνητικοί εμπνευστές του μνημονίου κατανόησης το βάφτισαν σωτήριο για τα Ταμεία Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού 

με κεντρική ιδέα την εξόφληση ληξιπρόθεσμων εφάπαξ έως 31/12/2011 και για την συνέχεια αυξήσεις εισφορών, μειώσεις 

χρηματικών παροχών εφάπαξ και όποιος προλάβει! Ενώ καταλήστεψαν το ΝΑΤ και τα Ταμεία Προνοίας τα έχουν 

ουσιαστικά χρεοκοπήσει!  

Με βάση τους όρους του ανωτέρω Μνημονίου το Δ.Σ του Τ.Π.Α.Ε.Ν και με την σύμφωνη γνώμη του Κυβερνητικού 

Επιτρόπου, αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση κατά 41,5% από 1/1/2013 των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του 

Τ.Π.Α.Ε.Ν. Με τον τρόπο αυτό χαρατσώνουν τους Ναυτικούς με υπέρογκες αυξήσεις των εισφορών ενώ για την μη 

σώρευση ληξιπροθέσμων οφειλών  θα συνεπάγεται δραματική μείωση των εφάπαξ χρηματικών παροχών. 

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της αφού με τις πολιτικές που έχουν ασκηθεί μέχρι σήμερα, τις μειώσεις 

των οργανικών συνθέσεων, την μείωση του αριθμού των ελλήνων ναυτικών, ιδιαίτερα στην ποντοπόρο ναυτιλία και την 

πλήρη εξαφάνιση των ελλήνων από τα κρουαζιερόπλοια έχουν ουσιαστικά χρεοκοπήσει το ΝΑΤ και τα Ταμεία Πρόνοιας που 

με θυσίες και μόχθο έχει πληρώσει και πληρώνει ο Ναυτεργατικός κόσμος.  

Ταυτόχρονα νέο πλήγμα για τα Ταμεία θα είναι η υλοποίηση των μέτρων του πολυνομοσχεδίου που πρόσφατα ψηφίστηκε 

στην Βουλή από τα κόμματα που στηρίζουν την τρικομματική κυβέρνηση. 

Θεωρούμε την απόφαση του Τ.Π.Α.Ε.Ν και την θετική αποδοχή εκ μέρους των εκπροσώπων των Ναυτεργατικών σωματείων 

των αξιωματικών ως απολύτως εσφαλμένη και κυρίως επιζήμια για τα συμφέροντα των Ναυτεργατών και των 

ασφαλισμένων δικαιούχων των εφάπαξ παροχών. 

Στην πραγματικότητα με αυτήν την απόφαση απαλλάσσεται και αθωώνεται η εγκληματική εφοπλιστόδουλη πολιτική των 

κυβερνήσεων που στο όνομα της ανταγωνιστικότητας του εφοπλιστικού κεφαλαίου έχουν πάρει  μια σειρά καταστροφικά 

μέτρα μείωσης των θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα την δραματική συρρίκνωση των εσόδων των ασφαλιστικών μας 

ταμείων και κυρίως των Ταμείων Πρόνοιας που παρέχουν τις εφάπαξ παροχές. 

Θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωση της κυβέρνησης να αναλάβει άμεσα το σύνολο των δαπανών (όχι μόνο έως το 2011 αλλά 

και για όλα τα επόμενα χρόνια) για να εξασφαλίσει από τον κρατικό προϋπολογισμό την κάλυψη των αναγκών των Ταμείων 

Πρόνοιας που οδηγήθηκαν στην οικονομική κατάρρευση και σε πλήρες αδιέξοδο από τις ασκούμενες κυβερνητικές 

πολιτικές. 

Η υπέρογκη αύξηση των εισφορών των Ναυτεργατών υπέρ Τ.Π.Α.Ε.Ν εάν υλοποιηθεί ανοίγει τον δρόμο για νέες 

αυξήσεις των εισφορών και μείωσης των εφάπαξ παροχών στην κατεύθυνση να μην δημιουργηθούν νέα ληξιπρόθεσμα 

χρέη στο ανωτέρω Ταμείο Πρόνοιας. 

Σε συνθήκες αφόρητης και ασφυκτικής λιτότητας, μειώσεων των μισθών, των συντάξεων, επιβολής δεκάδων χαρατσιών και 

έξαρσης των ανατιμήσεων των βασικών λαϊκών αγαθών, το να επιβάλλεται μια πρωτοφανής αύξηση των εισφορών των 

Ναυτεργατών (41,5%), μετακυλίοντας την λύση του οικονομικού αδιεξόδου των Ταμείων στις πλάτες των Ναυτεργατών, το 

θεωρούμε κοινωνικά άδικο και ανάλγητο και απαιτούμε την άμεση ανάκλησή της.  

Υ.Γ: Οι λαλίστατοι εκπρόσωποι του κομματικού συνδικαλισμού ΠΕΜΕΝ κ.λπ. γιατί έχουν δημόσια καταπιεί την γλώσσα τους; 

Μήπως με την σιωπή τους πιστεύουν ότι θα γλυτώσουν από την δίκαιη κατακραυγή των μελών τους και του κλάδου των 



αξιωματικών ή μήπως περιμένουν τις δήθεν αναλογιστικές μελέτες (που δεν υπάρχουν) για να πάρουν θέση και να 

ενημερώσουν τα μέλη τους. 

Το ίδιο ερώτημα αφορά τον κομματικό και παραταξιακό τους τύπο που δεν έγραψαν ως τώρα λέξη για το ατόπημα του εν 

λόγω Ταμείου και κυρίως για την ΠΝΟ που κάλυψε πλήρως την άθλια αυτή μεθόδευση και απόφαση. 

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΝΕΝ 

Κροκίδης Νικόλαος 


