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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ 

 
Η τρικομματική κυβέρνηση προχωρά ακάθεκτα προωθώντας το ένα μέτρο μετά το άλλο σε βάρος των εργαζομένων και 
των ναυτεργατών. 
Τελευταίο κρούσμα που έχει προκαλέσει την δικαιολογημένη οργή του Ναυτεργατικού μας κόσμου (εν ενεργεία και 
απομάχων) είναι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να θέσει υπό τον έλεγχό της την ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ και όλων 
των άλλων ταμείων μας όπως είναι ο Οίκος Ναύτη, Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν, Τ.Π.Α.Ε.Ν. 
Η κυβέρνηση επιχειρεί με νόμο που έχει ήδη καταθέσει στην Βουλή να κυρώσει πράξη νομοθετικού περιεχομένου 
<<τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3986/2011 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015»>>. 
Το άρθρο 3 το οποίο αφορά στις ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και προβλέπει την 
μεταβίβαση στο Ταμείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος ΑΕ όλων των ακινήτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.  
Με αυτήν την άθλια μεθόδευση η κυβέρνηση και οι τροϊκανοί επιχειρούν να βάλουν στο χέρι και αργότερα να 
ξεπουλήσουν την ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ και όλων των άλλων Ταμείων μας που έχουν αποκτηθεί με την σκληρή 
δουλειά, τον ιδρώτα και τις θυσίες κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες των Ελλήνων Ναυτεργατών. 
Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ του ΝΑΤ ο συνάδελφος Αντώνης Νταλακογιώργος (ως μέλος του Δ.Σ του ΝΑΤ) 
κατέθεσε από κοινού με τον Πρόεδρο των Εργαζομένων του ΝΑΤ πρόταση για να εκδοθεί ψήφισμα από το Δ.Σ του 
Ταμείου με το οποίο θα εκφράζεται η αντίθεση του Ταμείου μας στην κυβερνητική νομοθετική ρύθμιση για την 
μεταβίβαση της περιουσίας του ΝΑΤ στο Ταμείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος. 
Η πρότασή μας αυτή έγινε αποδεκτή τόσο από τον Πρόεδρο του ΝΑΤ όσο και από τους εκπροσώπους των 
εφοπλιστών, των Ναυτεργατών και τον εκπρόσωπο των Συνταξιούχων Ναυτεργατών. 
Υιοθετούμε μεταξύ των άλλων και το επιχείρημα που διατυπώθηκε στο Δ.Σ του ΝΑΤ ότι το Ταμείο έχει οργανωμένη 
αυτοτελή διεύθυνση και υπηρεσία για την αξιοποίηση  και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του και ήδη η 
διεύθυνση αυτή έχει κάνει μια σειρά θετικά βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. 
Απαιτούμε από την κυβέρνηση να εξαιρέσει το ΝΑΤ και τα υπόλοιπα Ταμεία μας από την παραπάνω ρύθμιση και 
καλούμε όλα τα κόμματα της Βουλής να πάρουν σαφή θέση στο κρίσιμο αυτό θέμα. 
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