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Κατά τθν τακτικι ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. που ζγινε ςτισ 17/5/2011 ο πρόεδροσ τθσ ΠΕΝΕΝ και μζλοσ του Δ.Σ. του 
Ν.Α.Τ.  Αντϊνθσ  Νταλακογιϊργοσ ζκεςε το κζμα προ θμερθςίασ διάταξθσ που αφορά τθν προςαρμογι όλων των 
ςυντάξεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 3075/2002. 
Η διάταξθ αυτοφ του νόμου προβλζπει ότι το φψοσ τθσ ςφνταξθσ που καταβάλλεται ςτουσ ςυνταξιοφχουσ του Ναυτικοφ 
Απομαχικοφ Ταμείου, ορίηεται ςε ποςοςτό 70% του μιςκοφ των πλθρωμάτων των Επιβατθγϊν Ακτοπλοϊκϊν πλοίων. 
Πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι ζχει ιδθ δθμοςιευκεί ςτο ΦΕΚ θ ςυγκεκριμζνθ Σ.Σ.Ε. και κατά ςυνζπεια επιβάλλεται το ταμείο 
να χορθγιςει τισ αντίςτοιχεσ αυξιςεισ ςτισ ςυντάξεισ όπωσ αυτζσ ςυμφωνικθκαν ςτισ εν λόγω Σ.Σ.Ε. για το 2010. 
Στθν ομιλία - παρζμβαςθ του προζδρου τθσ ΠΕΝΕΝ υπογράμμιςε ότι δεν δικαιολογείται καμιά κακυςτζρθςθ ςτθν 
καταβολι των αναδρομικϊν και ότι το Συμβοφλιο του Ν.Α.Τ. ζχει υποχρζωςθ να εφαρμόςει πιςτά και απαρζγκλιτα το νόμο 
για τθν καταβολι των αυξιςεων. Παράλλθλα τόνιςε ότι το ςυμβοφλιο δεν μπορεί και δεν πρζπει με κανζνα τρόπο να 
παίηει το ρόλο τθσ Κυβζρνθςθσ και ςτθν πράξθ είτε να ακυρϊνει τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία είτε να περιμζνει τισ 
κυβερνθτικζσ εντολζσ και οδθγίεσ προκειμζνου να εφαρμοςκεί ο νόμοσ που ζχει ψθφίςει το ελλθνικό κοινοβοφλιο από το 
2002 και ο οποίοσ ζγινε ζπειτα από αγϊνεσ των ελλινων ναυτεργατϊν των ςυνταξιοφχων και των ςυνδικάτων τουσ. Επίςθσ 
ο πρόεδρόσ μασ τόνιςε τθν πλιρθ και κατθγορθματικι αντίκεςθ τθσ ΠΕΝΕΝ ςτθν κατάργθςθ του ΚΑΕΟ. 
Ο πρόεδροσ του Ν.Α.Τ. κ. Χριςτοσ Φωτίου πρότεινε να μθ λθφκεί καμιά απόφαςθ και να περιμζνουμε τθν απάντθςθ των 
αρμοδίων Υπουργϊν ςτο ζγγραφο που ζχει αποςτείλει ο πρόεδροσ του Ν.Α.Τ. και αναφζρεται ςτθν εφαρμογι τθσ 
νομοκεςίασ. 
Στθν ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρίαςθ παρζςτθςαν και δεκάδεσ ςυνταξιοφχοι οι οποίοι εξζφραςαν τθν ζντονθ διαμαρτυρία τουσ 
για το ίδιο κζμα. 
Μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ το κζμα ιρκε ςε ψθφοφορία όπου υπερίςχυςε θ πρόταςθ του προζδρου του Ν.Α.Τ. με 
ψιφουσ 5 ζναντι 4. 
Αρνθτικι εντφπωςθ προκάλεςε θ απουςία του εκπροςϊπου τθσ ΠΕΜΕΝ Ευαγγελάκθ Θανάςθ,  ο οποίοσ εάν και γνϊριηε 
ότι το κζμα κα ειςαχκεί προσ ςυηιτθςθ δεν παρζςτθ οφτε ο τακτικόσ, οφτε ο αναπλθρωματικόσ ςφμβουλοσ για να λάβει 
μζροσ ςτθ ςυηιτθςθ και τθν ψθφοφορία. Μθν τολμιςουν οι εκπρόςωποι του Κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ να 
επικαλεςκοφν τθν κινθτοποίθςθ τθσ Κορίνκου για να δικαιολογιςουν τθν απαράδεκτθ αποχι τουσ διότι κα εκτεκοφν 
πολλαπλϊσ. 
Τίποτα ςτο εξισ δεν κα περνάει ςτο απυρόβλθτο ςε ότι αφορά τισ δυνάμεισ του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ. 
Τζλοσ ςθμειϊνουμε μαηί με τθν πρόταςθ του Προζδρου τθσ ΠΕΝΕΝ ςυντάχκθκαν: ο εκπρόςωποσ τθσ ΠΕΠΕΝ (Πλοιάρχων) 
Αχιλλζασ Ταρλάμθσ, ο εκπρόςωποσ των Συνταξιοφχων Γεράςιμοσ Μελζτθσ και ο εκπρόςωποσ των εργαηομζνων του Ν.Α.Τ. 
Γιϊργοσ Δαοφςθσ. 
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