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Με τθν οργάνωςθ, ευκφνθ και κακοδιγθςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΠΕΝΕΝ πραγματοποιικθκαν το τελευταίο 10ιμερο του 

Μάρτθ του 2011 μαηικζσ παραςτάςεισ διαμαρτυρίασ μελϊν του Σωματείου μασ ςε διάφορουσ φορείσ ςτον χϊρο τθσ 

Ναυτιλίασ. Στα πλαίςια αυτά ζγινε ςφςκεψθ ανζργων και ςτθν ςυνζχεια παράςταςθ ςτθν Διοίκθςθ του ΓΕΝΕ ςτο οποίο 

αναδείχκθκε το πρόβλθμα τθσ ανεργίασ και ο ρόλοσ του ΓΕΝΕ ςε όλο το φάςμα τθσ απαςχόλθςθσ. Διατυπϊκθκε θ κζςθ τθσ 

ΠΕΝΕΝ για αλλαγι των όρων και των προχποκζςεων ςχετικά με τθν χοριγθςθ του επιδόματοσ ανεργίασ, το φψοσ του 

επιδόματοσ και θ χρονικι του διάρκεια. 

Στθν παράςταςθ προσ τθν Διοίκθςθ του ΓΕΝΕ ζλαβαν μζροσ δεκάδεσ άνεργοι Ναφτεσ και Λοςτρόμοι ενϊ ςτο τζλοσ 

επιδόκθκε αναλυτικό υπόμνθμα με τισ κζςεισ τθσ ΠΕΝΕΝ ςχετικά με τθν αναδιοργάνωςθ του ΓΕΝΕ. 

Ανάλογθ παρζμβαςθ ανζργων μελϊν τθσ ΠΕΝΕΝ ζγινε ςτθν ΠΝΟ ςτθν οποία τονίςτθκε θ κζςθ τθσ Ζνωςισ μασ για τθν 

ανάγκθ ςυντονιςμοφ τθσ πάλθσ όλων των ανζργων με ςτόχο τθν απορρόφθςι τουσ και τθν λιψθ ουςιαςτικϊν μζτρων για 

τθν προςταςία τουσ. 

Ταυτόχρονα καταγγζλκθκε ο ρόλοσ και θ ςτάςθ τθσ πλειοψθφίασ και του Γ.Γ. τθσ ΠΝΟ θ οποία είναι ανφπαρκτθ, ανίκανθ 

και ςτθν ουςία με τθν τακτικι τθσ παίηει τον ρόλο των Εφοπλιςτϊν και τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ. Επιςθμάνκθκαν επίςθσ 

οι κζςεισ τθσ ΠΕΝΕΝ αναφορικά με τα κρουαηιερόπλοια, τισ ΣΣΕ, τθν ανάγκθ ελζγχου ςτα πλοία, τθν λιψθ πρωτοβουλιϊν 

για τθν άρςθ τθσ πολιτικισ επιςτράτευςθσ. Τζλοσ οι άνεργοι υπογράμμιςαν ότι κα ςυνεχίςουν τθν παρζμβαςθ προσ τθν 

ΠΝΟ όςο θ θγεςία δεν ανταποκρίνεται ςτθν κζλθςθ των άνεργων Ναυτεργατϊν. 

Επίςθσ μαηικι παράςταςθ διαμαρτυρίασ τισ επόμενεσ θμζρεσ ζγινε ςτο ΝΑΤ όπου ζγινε και ςυνάντθςθ με τον Πρόεδρο του 

ΝΑΤ. Ζλαβαν μζροσ μαηί εν ενεργεία αλλά και ςυνταξιοφχοι Ναφτεσ και Λοςτρόμοι. Στθν ςυνάντθςθ αυτι ζγινε αναλυτικι 

αναφορά ςτισ κζςεισ τθσ ΠΕΝΕΝ για τα αίτια τθσ κρίςθσ και τθσ κατάρρευςθσ του ΝΑΤ και των υπόλοιπων αςφαλιςτικϊν 

μασ ταμείων.  

Τονίςκθκε θ διαχρονικι ευκφνθ όλων ωσ τϊρα των κυβερνιςεων οι οποίεσ με τθν πολιτικι που άςκθςαν υπθρζτθςαν 

πιςτά το δόγμα τθσ ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ αςφδοτθσ δράςθσ του εφοπλιςτικοφ κεφαλαίου. 

Οι μειϊςεισ των οργανικϊν ςυνκζςεων, οι χαμθλζσ εφοπλιςτικζσ ειςφορζσ, θ μαφρθ αναςφάλιςτθ εργαςία, τα δανεικά και 

αγφριςτα προσ τουσ εφοπλιςτζσ, θ μθ αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του ΝΑΤ είναι οι βαςικοί παράγοντεσ για τθν 

τραγικι κατάςταςθ που ζχει δθμιουργθκεί ςτο ςφνολο των αςφαλιςτικϊν μασ ταμείων. 

Η αντιπροςωπεία τθσ ΠΕΝΕΝ τάχκθκε κατθγορθματικά ενάντια ςτθν διοικθτικι ενοποίθςθ του ΝΑΤ με το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

κακϊσ επίςθσ και ςε οποιοδιποτε περιοριςμό των ςυνταξιοδοτικϊν και αςφαλιςτικϊν δικαιωμάτων  του Ναυτεργατικοφ 

μασ κόςμου (τόςο των εν ενεργεία όςο και των απόμαχων τθσ κάλαςςασ). 

Ο Πρόεδροσ του ΝΑΤ διαβεβαίωςε τθν αντιπροςωπεία τθσ ΠΕΝΕΝ ότι κα μεταφζρει τισ απόψεισ μασ προσ τον αρμόδιο 

Υπουργό κ. Γ. Διαμαντίδθ. 

Οι μαηικζσ παραςτάςεισ και διαμαρτυρίεσ τθσ ΠΕΝΕΝ ςυνεχίςκθκαν προσ το Ταμείο Προνοίασ Κατωτζρων Πλθρωμάτων 

Ε.Ν όπου θ αντιπροςωπεία τθσ ΠΕΝΕΝ (ςυμμετείχαν και δεκάδεσ ςυνάδελφοι που ζχουν κατακζςει αίτθςθ για 

ςυνταξιοδότθςθ και δεν ζχουν λάβει τισ εφ’ άπαξ παροχζσ του ΤΠΚΠΕΝ) είχε πολφωρθ ςυνάντθςθ με τθν νζα Πρόεδρο του 

Ταμείου. 



Στθν ςυνάντθςθ αυτι το Προεδρείο τθσ ΠΕΝΕΝ κατιγγειλε τθν κυβερνθτικι ναυτιλιακι πολιτικι ότι απαξιϊνει τα 

αςφαλιςτικά μασ ταμεία και ειδικότερα υπογράμμιςε ωσ υπεφκυνουσ για τθν κατάςταςθ των Ταμείων Πρόνοιασ ότι είναι 

όλεσ ωσ τϊρα οι κυβερνιςεισ (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ) οι οποίεσ ακολοφκθςαν μια εφοπλιςτόδουλθ πολιτικι θ οποία εκδίωξε από 

τθν ναυτιλία μεγάλο μζροσ Ελλινων Ναυτεργατϊν με αποτζλεςμα να υπάρχει κατακόρυφθ μείωςθ των εςόδων των 

Ταμείων Πρόνοιασ τα οποία τα τελευταία χρόνια δεν μποροφν να καταβάλλουν ζγκαιρα τισ εφάπαξ παροχζσ προσ τουσ 

δικαιοφχουσ Ναυτεργάτεσ. 

Η μόνθ αναγκαία και ρεαλιςτικι διζξοδοσ είναι πλζον να αναλάβει ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ να επιχορθγιςει τα Ταμεία 

Πρόνοιασ των Ναυτικϊν ζτςι ϊςτε και αυτά να είναι ςυνεπι προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ. 

Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ δεν αποδζχεται να κακυςτερεί θ καταβολι των εφ’ άπαξ μζχρι και τρία χρόνια!! 

Θα ςυνεχίςουμε και κα εντείνουμε τον αγϊνα για να διαςφαλίςουμε τα δικαιϊματα και τα ςυμφζροντα του κλάδου μασ 

και όλθσ τθσ Ναυτεργατικισ οικογζνειασ.  


