
Πανελλήνια Ένωζη Ναςηών Εμποπικού Ναςηικού 

Πανελλήνιορ Σύνδεζμορ Σςνηαξιούσων ΝΑΤ 
 

Όλοι ζηιρ 10 Αππίλη 2019 ζηιρ 11.30 π.μ ζηην ζςγκένηπωζη διαμαπηςπίαρ 

έξω από ηο Υποςπγείο Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ 
 

Κοινή παπάζηαζη διαμαπηςπίαρ ΠΕΝΕΝ - ΠΣΣ ΝΑΤ ζηην Διοίκηζη ηος Ταμείος 
 

Κνηλή παξάζηαζε δηακαξηπξίαο πξαγκαηνπνίεζαλ ζηηο 22/3/2019 ηα κέιε ησλ Δηνηθήζεσλ ηεο ΠΕΝΕΝ θαη ηνπ 

Παλειιήληνπ πλδέζκνπ πληαμηνύρσλ ΝΑΣ ζηνλ Πξόεδξν - Αληηπξόεδξν θαη ηελ Δηεπζύληξηα ηνπ ΕΦΚΑ ζην 

αζθαιηζηηθό Σακείν ησλ Ναπηεξγαηώλ. 

θνπόο ηεο παξάζηαζεο δηακαξηπξίαο ήηαλ ηα ζνβαξόηαηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ νξηζηηθώλ ζπληάμεσλ ηόζν γηα ηηο ρήξεο όζν θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο Ναπηεξγάηεο, ηηο αληίζηνηρεο ηεο 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ηεο απνλνκήο ησλ εθάπαμ παξνρώλ αιιά θαη όζνπο Ναπηεξγάηεο θάλνπλ ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο 

εμαγνξάο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζύληαμήο ηνπο. 

ηελ δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο νη εθπξόζσπνη ησλ σκαηείσλ ηόληζαλ όηη νη αληηαζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο όισλ ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξόλσλ πνπ πινπνηήζεθαλ δηαδνρηθά από ηηο θπβεξλήζεηο ΠΑΟΚ - Ν.Δ - ΤΡΘΖΑ έρνπλ νδεγήζεη ζε 

δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ηηο αζθαιηζηηθέο - ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο πξνο ηνπο απόκαρνπο ηνπ θύκαηνο θαη παξάιιεια 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αληηαζθαιηζηηθνύ λόκνπ Καηξνύγθαινπ έγηλε ε αξπαγή ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΝΑΣ ελώ 

ζπξξηθλώζεθαλ νη αξκνδηόηεηεο ηνπ ηακείνπ θαη νπζηαζηηθά νη ζπληάμεηο βγαίλνπλ από ηνλ ΕΦΚΑ. 

Η γξαθεηνθξαηία, νη δπζιεηηνπξγίεο, ε έιιεηςε πξνζσπηθνύ θαη εηδηθεπκέλσλ ππαιιήισλ, ε παξνρή ζπληάμεσλ κε 

ξπζκνύο "ρειώλαο" έρνπλ δηακνξθώζεη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κηα θξίζηκε θαη επώδπλε θαηάζηαζε πνπ έρεη σο ζπλέπεηα 

ηελ δεκηνπξγία ζνβαξώλ θνηλσληθώλ - νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ γηα όιε ηελ γθάκα ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΝΑΣ. 

Η θαηάζηαζε απηή αλακέλεηαη λα επηδεηλσζεί κε ην λέν νξγαλόγξακκα ηνπ ΕΦΚΑ πνπ πξνβιέπεη όηη ενηόρ ηος 2019 

καηαπγείηαι από ηο ΝΑΤ η απμόδια ςπηπεζία ηος ΕΦΚΑ και οι ζσεηικέρ απμοδιόηηηερ για ηην έκδοζη ηων 

ζςνηάξεων θα πεπάζοςν ζηα  ηοπικά παπαπηήμαηα ηος ΕΦΚΑ!!!  
Σν γεγνλόο απηό ζα δπζρεξάλεη θαη ζα θαζπζηεξεί αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ έθδνζε θαη απόδνζε ησλ ζπληάμεσλ ζηνπο 

δηθαηνύρνπο ζύληαμεο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΝΑΣ. 

Η αληηιατθή θαη αληηαζθαιηζηηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο είλαη ππεύζπλε θαη ππόινγε ηόζν γηα ηηο κεηώζεηο θαη 

πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ, ηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ ηακείσλ καο αιιά θαη ην νξγαλσηηθό "κπάραιν" 

πνπ πξνθαιεί ε εκκνλή ζε έλα ππεξηακείν ηέξαο ην νπνίν αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο πην ζηνηρεηώδεηο ππνρξεώζεηο 

απέλαληη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. 

Η θαηάζηαζε απηή επηδεηλώλεηαη από ηελ ζύγθξνπζε θαη ηηο αζαθείο αξκνδηόηεηεο, ηα θελά θαη ηηο ειιείςεηο ζηηο 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο, κε απνηέιεζκα ε ηαιαηπσξία θαη ε θαζπζηέξεζε ζηηο παξνρέο λα δεκηνπξγνύλ κηα εηθόλα δηάιπζεο 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο νπνίαο επσκίδνληαη κε δξακαηηθό ηξόπν νη αζθαιηζκέλνη. 

Από ηελ ζρεηηθή ζπδήηεζε πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ ζύζθεςε θαηαγξάθηεθαλ αιιά θαη επηβεβαηώζεθαλ γηα άιιε κηα θνξά 

ηα πξνβιήκαηα απηά ρσξίο λα δνζεί θακηά νπζηαζηηθή ιύζε από ηελ Δηνίθεζε ηνπ ΝΑΣ θαη ηελ εθπξόζσπν ηνπ ΕΦΚΑ.    

Παίξλνληαο ππόςε ηελ ζνβαξόηεηα απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ εκκνλή ηεο θπβέξλεζεο ζην ηζρύνλ αληηαζθαιηζηηθό 

λνκνζεηηθό πιαίζην, ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο βνύιεζεο λα αληηκεησπηζζνύλ θαη ηα πην ζηνηρεηώδε πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ απνλνκή ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ ινηπώλ παξνρώλ θαη κπξνζηά ζηνλ άκεζν θίλδπλν 

ε παξαπνκπή ησλ ζπληάμεώλ καο λα δηεθπεξαηώλεηαη από ηα θαηά ηόπνπο παξαξηήκαηα ηνπ ΕΦΚΑ θεωπούμε αναγκαίο 

να πποσωπήζοςμε ζε μια ζειπά αγωνιζηικέρ κινηηοποιήζειρ, η ππώηη μεηαξύ αςηών θα είναι η ζςγκένηπωζη - 

μαζική παπάζηαζη εν ενεπγεία και ζςνηαξιούσων ζηο Υποςπγείο Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ ζηιρ 10 Αππίλη 2019. 

Απεπζπλόκαζηε ζηνπο ρηιηάδεο ζπληαμηνύρνπο πνπ δνπλ κε ηελ πξνζσξηλή ζύληαμε, ζε όινπο απηνύο πνπ ηνπο 

θαζπζηεξνύλ ηελ νξηζηηθή ζύληαμε, ζε απηνύο πνπ έρνπλ πιεξώζεη θαη δελ ηνπο θαηαβάιιεηαη ε αλαβαζκηζκέλε ζύληαμε, 

ζηηο ρήξεο πνπ βηώλνπλ έλα Γνιγνζά από ηηο κεηώζεηο ησλ ζπληάμεσλ θαη ζπλνιηθά ζηνπο ζπληαμηνύρνπο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί κηα πξαγκαηηθή ιεειαζία ζηηο ζπληάμεηο ηνπο λα ζεθώζνπλ ην αλάζηεκά ηνπο, λα βγνπλ καδηθά ζηνλ δξόκν θαη 

ζηνλ αγώλα γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο. 

Σν αγσληζηηθό καο θάιεζκα είλαη πιαηύ, αλνηρηό, ελσηηθό θαη ζε απηό πξέπεη όινη λα δώζνπκε ην καδηθό παξόλ καο. 

Καινύκε όιν ηνλ Ναπηεξγαηηθό καο θόζκν (ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρνπο Ναπηεξγάηεο, ηα Ναπηεξγαηηθά σκαηεία θαη 

απηά ησλ πληαμηνύρσλ) λα ζηεξίμνπλ, λα πιαηζηώζνπλ θαη λα πάξνπλ κέξνο ζηελ ζπγθέληξσζε απηή θαη από θνηλνύ λα 

παιέςνπκε θαη λα απαηηήζνπκε ιύζεηο ζηα αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά καο πξνβιήκαηα. 

Καηαγγέιινπκε ηελ αληηαζθαιηζηηθή θαη αληηιατθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, δεηνύκε ηελ θαηάξγεζε ηνπ λόκνπ 

Καηξνύγθαινπ, απαηηνύκε ηελ απηνλνκία ηνπ ΝΑΣ θαη ησλ άιισλ ηακείσλ καο. 
 

Οη Δηνηθήζεηο 

 Παλειιήληα Έλσζε Ναπηώλ Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ   

Παλειιήληνο ύλδεζκνο πληαμηνύρσλ ΝΑΣ 


