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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 

Προσ:  - Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιηζλο 
                  - Υπουργό Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κ. Μιχάλθ Χρυςοχοΐδθ 
                  - Υπουργό Εργαςίασ  κ. Γιώργο Κουτρουμάνθ 
                  - Γεν. Γραμματζα Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κ. Νικόλαο Λίτινα 
                  - Πρόεδρο και Δ.Σ ΝΑΤ 
Κοινοποίθςθ: ΠΝΟ – ΠΟΥΕΝ – Εργατικό Κζντρο Πειραιά – Σφλλογοσ Υπαλλιλων ΝΑΤ 
 ΨΗΦΙΜΑ 

Το Δ.Σ τθσ ΠΕΝΕΝ κατά τθν τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτισ  5/10/2011  αφοφ ενθμερώκθκε για τισ τελευταίεσ εξελίξεισ 
ςτο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο κζλει να καταγγείλει: 
ωσ παράνομθ και αντιςυνταγματικι τθν εξαγγελία τθσ κυβζρνθςθσ για απολφςεισ ςτον ςτενό και ευρφτερο 
δθμόςιο τομζα. 
Στο πλαίςιο αυτό θ τυχόν κατάργθςθ του ΝΑΤ (που είναι το αρχαιότερο αςφαλιςτικό ταμείο ςτθν χώρα μασ) και 
θ ςυγχώνευςι του με το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κα αποτελζςει ζνα ακόμθ βιμα για τθν οριςτικι απομάκρυνςθ των 
Ναυτικών μασ από τθν Ελλθνικι Εμπορικι Ναυτιλία, ενώ θ κατάργθςι του κα είναι ζνα ιςχυρό αντικίνθτρο για 
τθν προςζλκυςθ νζων ςτο ναυτικό επάγγελμα. Ταυτόχρονα απειλεί τισ κζςεισ εργαςίασ των Υπαλλιλων του ΝΑΤ 
που όλα τα τελευταία χρόνια είχαν τεράςτια και κακοριςτικι ςυμβολι (κάτω από αντίξοεσ ςυνκικεσ, αφοφ 
όπωσ είναι γνωςτό υπολείπονταν ςθμαντικά από τισ οργανικζσ και πραγματικζσ ανάγκεσ) ςτθν εξυπθρζτθςθ των 
απόμαχων τθσ κάλαςςασ και όλθσ τθσ Ναυτικισ οικογζνειασ. 
Η κατάργθςθ του ΝΑΤ και θ απόλυςθ των υπαλλιλων κα είναι ανεπανόρκωτο πλιγμα για το παρόν και το 
μζλλον τθσ Ελλθνικισ Ναυτιλίασ και των Ελλινων Ναυτικών. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ 
Τθν διατιρθςθ του ΝΑΤ ωσ αυτοτελοφσ αςφαλιςτικοφ μασ οργανιςμοφ όπωσ και τθν διαςφάλιςθ των κζςεων 
εργαςίασ των υπαλλιλων του. 
 ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ 
Τθν αποφαςιςτικότθτά μασ να αγωνιςκοφμε ενάντια ςε αυτιν τθν πολιτικι που καταπατά εργαςιακά, κοινωνικά 
και αςφαλιςτικά μασ δικαιώματα. 
 

ΚΑΣΩ ΣΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑ ΑΛΛΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΜΑ ΣΑΜΕΙΑ 
 

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΤΗ ΣΟ ΝΑΣ ΚΑΙ Ε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΣΕ  
ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ 

Πειραιάσ 10/10/2011 
 Με εντολή Δ.Σ 

Ο Πρόεδροσ                                                                                                         Ο Γεν. Γραμματζασ 
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