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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Θέμα: Παράσταση Διαμαρτυρίας της ΠΕΝΕΝ στο Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού 

Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν) 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 14/5/2013 μαζική παράσταση μελών της ΠΕΝΕΝ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα 
της Ένωσης Νίκο Κροκίδη και τον Ταμία Απόστολο Μπανάσιο στον Πρόεδρο του Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν στο ΝΑΤ. 
Αντικείμενο της διαμαρτυρίας ήταν η προσπάθεια της κυβέρνησης και της Διοίκησης του ΝΑΤ να υφαρπάξουν 
απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου ώστε να υπογραφεί το επαίσχυντο μνημόνιο συνεργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας με το Δ.Σ του Ταμείου το οποίο προβλέπει μετά το 2011 να υπάρχουν ισοσκελισμένοι 
προϋπολογισμοί στα Ταμεία Πρόνοιας των Ναυτεργατών. Για το προηγούμενο διάστημα αναλαμβάνει την 
καταβολή των εφάπαξ το Υπουργείο Εργασίας. 
Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο την δραματική συρρίκνωση των εσόδων των Ταμείων μας ως αποτέλεσμα 
της ασκούμενης ναυτιλιακής κυβερνητικής πολιτικής (μειώσεις συνθέσεων κ.λπ), η κυβέρνηση προτείνει 
δεσμευτικά προς τα Ταμεία Πρόνοιας σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται ο ισοσκελισμός των 
προϋπολογισμών να υπάρχει αύξηση των εισφορών των ασφαλισμένων Ναυτεργατών ή μείωση των εφ’ άπαξ 
παροχών για τους δικαιούχους Ναυτεργάτες!!! 
Όπως τόνισε η αντιπροσωπεία της ΠΕΝΕΝ οι Ναυτεργάτες δεν θα δεχθούν σε καμιά περίπτωση να περάσουν 
από τις δικές τους πλάτες οι συνέπειες των εφοπλιστόδουλων κυβερνητικών πολιτικών που στο όνομα της 
ανταγωνιστικότητας του εφοπλιστικού κεφαλαίου παίρνονται διαρκώς μέτρα που μειώνουν τις θέσεις 
εργασίας και μειώνουν δραματικά τα έσοδα του Ταμείου Πρόνοιας. 
Οι εκπρόσωποι της ΠΕΝΕΝ τόνισαν ότι αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της πολιτείας να καλύψει πλήρως όλες 
τις πραγματικές ανάγκες του Ταμείου εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους ώστε να καταβληθούν στο 
σύνολό τους οι υποχρεώσεις των Ταμείων Πρόνοιας προς τους δικαιούχους ασφαλισμένους Ναυτεργάτες. 
Κάθε άλλη λύση θα βρει το σύνολο των Ναυτεργατών αντίθετο, πολύ δε περισσότερο εάν μεθοδευθεί όπως 
έγινε στο Ταμείο Πρόνοιας των Αξιωματικών «λύση» η οποία αυξάνει τις εισφορές κατά 41,5% για τους 
Ναυτεργάτες!!!! 
 

Για την Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ 
Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 
Νταλακογεώργος Αντώνης                                             Κροκίδης Νικόλαος                                                                                                                                        


