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Με αθνξκή ηελ ζπδήηεζε πνπ πξόθεηηαη λα γίλεη ζηηο 13/1/2011 ζην Δ.Σ ηνπ ΝΑΤ γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ λένπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην 2011 ε Δηνίθεζε ηεο ΠΕΝΕΝ ζέιεη λα επηζεκάλεη ηα 

εμήο: 

 Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ΝΑΤ θαη ηωλ άιιωλ αζθαιηζηηθώλ καο ηακείωλ είλαη 

δξακαηηθή θαη ρεηξόηεξε από πνηέ. Απηό νθείιεηαη δηαρξνληθά ζηηο αζθνύκελεο θπβεξλεηηθέο 

πνιηηηθέο όπωο απηέο αζθήζεθαλ ζηνλ ρώξν ηεο Ναπηηιίαο θαη ηωλ αζθαιηζηηθώλ καο ηακείωλ 

από ηα δύν θόκκαηα (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ) πνπ είραλ ηελ επζύλε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρώξαο καο. 

Μέηξα θαη πνιηηηθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ θαη είραλ κνλαδηθό ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγωληζηηθόηεηαο ηωλ Ναπηηιηαθώλ επηρεηξήζεωλ, νδήγεζαλ ηνλ Ναπηεξγαηηθό θόζκν ζηελ 

αβεβαηόηεηα θαη ηελ αλαζθάιεηα θαη ηα αζθαιηζηηθά καο ηακεία ζε ηξαγηθά νηθνλνκηθά αδηέμνδα. 

Οη δηκεξείο ζπκβάζεηο, ε αλεμέιεγθηε ρξεζηκνπνίεζε ρακειόκηζζωλ θαη αλαζθάιηζηωλ 

αιινδαπώλ λαπηηθώλ, ν ζπζηεκαηηθόο βίαηνο δηωγκόο ηωλ Ειιήλωλ Ναπηεξγαηώλ από ηελ 

πνληνπόξν λαπηηιία θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα από ηελ θξνπαδηέξα νδήγεζαλ ην ΝΑΤ ζε κηα 

αλαινγία 4 ζπληαμηνύρνπο πξνο 1 εξγαδόκελνπο. 

Επίζεο παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ηωλ ηακείωλ καο είλαη νη ρακειέο 

εθνπιηζηηθέο εηζθνξέο, ηα αλεμόθιεηα ρξέε πνιιώλ λαπηηιηαθώλ επηρεηξήζεωλ, νη ζθαλδαιώδεηο 

ξπζκίζεηο ππέξ ηωλ εθνπιηζηώλ, ε καύξε αλαζθάιηζηε εξγαζία θ.α. 

Με βάζε ηα παξαπάλω δεδνκέλα θαίλεηαη μεθάζαξα πόζν άδηθα, ζθιεξά θαη αληεξγαηηθά είλαη 

ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο ζε βάξνο ηωλ ζπληαμηνύρωλ ηνπ ΝΑΤ γηα κεηώζεηο ζπληάμεωλ 

πεξηθνπέο (αδεηώλ – δώξωλ – ΛΑΦΚΑ) νη νπνίεο ζπξξηθλώλνπλ ην εηζόδεκα ηωλ ζπληαμηνύρωλ 

λαπηηθώλ θαη ηωλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

Θέινπκε ηδηαίηεξα λα ππνγξακκίζνπκε ην γεγνλόο όηη από ην 2003 θαη κεηά δελ έρεη ζπληαρζεί 

πξνϋπνινγηζκόο γηα ην ΝΑΤ, απηό δείρλεη όηη ζθόπηκα νη θπβεξλήζεηο επηδίωθαλ θαη επηδηώθνπλ 

λα ππάξρεη έλα ζνιό ηνπίν αλαθνξηθά κε ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ ηα 

αληηλαπηεξγαηηθά κέηξα πνπ έρνπλ πάξεη όια ηα ηειεπηαία ρξόληα. 

Η αλαθνξά ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πεξί «επαλεθηίκεζεο» ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ 2011 αλάινγα κε ηελ 

πνξεία εμέιημεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, πωο ζα δηακνξθωζεί ην νξγαληθό έιιεηκκα, αθήλεη αλνηθηό 

ηνλ θίλδπλν λα ππάξρνπλ λέεο πεξηθνπέο θαη κεηώζεηο ζηα δηθαηώκαηα ηωλ αζθαιηζκέλωλ 

λαπηηθώλ θαη ζπληαμηνύρωλ ηνπ ΝΑΤ. 

Επίζεο νη ξπζκίζεηο πνπ πξνωζήζεθαλ κε ην λόκν Λνβέξδνπ (Ν. 3863/2010) θαη νη νπνίεο 

πξνβιέπνπλ ηελ ζπγρώλεπζε ηνπ ΝΑΤ θαη ηωλ άιιωλ αζθαιηζηηθώλ καο ηακείωλ κε ην ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ είλαη βέβαην όηη ζα ππνβαζκίζνπλ θαη ζα δπζρεξάλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο 

παξερόκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο απόκαρνπο ηνπ θύκαηνο. 

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο ε ΠΕΝΕΝ θαη νη εθπξόζωπνί καο ζην ΝΑΤ δειώλνπλ ηελ 

θαηεγνξεκαηηθή ηνπο αληίζεζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΝΑΤ γηα ην 2011. 

Καινύκε ηνπο ζπληαμηνύρνπο Ναπηηθνύο λα ελώζνπλ ηελ θωλή, ηελ δύλακε, ηνλ αγώλα θαη ηελ 

δξάζε ηνπο κε ηνπο ελ ελεξγεία Ναπηεξγάηεο θαη όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ώζηε λα απνθξνπζζεί 

απνηειεζκαηηθά ε ζπληνληζκέλε επίζεζε ζε βάξνο ηωλ δηθαηωκάηωλ καο.     

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ 


