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ίναι αυτονόητη και έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα η αντίθεση της Ένωσής μας στις περικοπές που έγιναν στις
συντάξεις των Ναυτικών από την αρχή των Μνημονίων.
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η προσπάθειά µας για κατάργηση του Ν. 4387/2016. Επειδή όμως, κάθε ψηφισμένος
νόμος, όπως και ο προαναφερόμενος, εώς ότου τροποποιηθεί
δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, επιβάλλεται να κινούμαστε με γνώμονα το συμφέρον των σημερινών συναδέλφων
μας, αλλά κυρίως των συναδέλφων που επιθυμούν ή αναγ-

αυτού στην πράξη.
Έτσι οι προσπάθειές μας στράφηκαν από την μια πλευρά στην
τροποποίηση του Νόμου προς έναν ευνοϊκότερο υπολογισμό
των συντάξεων για τους νέους συνταξιούχους συναδέλφους,
αφενός με την άμεση εκκαθάριση όλων των εκκρεμών συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και αφετέρου, με την καταβολή των εφάπαξ, χωρίς άλλες περαιτέρω καθυστερήσεις,
για τους συναδέλφους που προσπαθούν να επιβιώσουν με
προσωρινές συντάξεις τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι να υπάρ-

κάζονται να συνταξιοδοτηθούν στην παρούσα συγκυρία.
Υποστηρίξαμε και εντείναμε τις προσπάθειές μας, ώστε οι συνάδελφοι να υποστούν τις λιγότερο επαχθείς συνέπειες στο
συνταξιοδοτικό τους καθεστώς, από την εφαρμογή του Νόμου

ξει ουσιαστικότερη στήριξη της ευάλωτης αυτής ομάδας και
ενεργότερη προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Συγχρόνως όμως, από την άλλη πλευρά, προσπαθήσαμε με
όσο το δυνατόν λιγότερες ή και καθόλου απώλειες στις συν-
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τάξεις των ήδη συνταξιούχων συναδέλφων, ανάλογα πάντα
με την περίπτωση.
Οι παραπάνω ενέργειες , τις οποίες αναμένουμε να εφαρμοστούν στην πράξη, δε μας κάνουν να εφησυχάζουμε και δεν
αποποιούμαστε την πάγια θέση μας, που είναι, να γίνει αντιληπτό και ξεκάθαρο από την Πολιτεία, η αναγκαιότητα της
άμεσης κατάργησης του Ν. 4387/2016 και η αντικατάστασή
του με άλλο δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα.
Πληροφορούμαστε από τα ΜΜΕ και τον ηλεκτρονικό τύπο, ότι,
το Ανώτατο ∆ικαστήριο της χώρας, το Συµβούλιο Επικράτειας, πρόκειται να εκδώσει απόφαση, µε την οποία θα κρίνεται αντισυνταγµατικός ο νόµος που «έχτισε» τον ΕΦΚΑ και
ότι κατ’ επέκταση θα είναι αντισυνταγµατικές και οι µειώσεις
στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, που έγιναν µε βάση
την εφαρµογή του Νόµου αυτού.
Αναμένουμε τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και αφού

την αναβάθμιση του εγχώριου παραγωγικού Ναυτικού δυναμικού, ικανού να σταθεί στον διεθνή ανταγωνισμό. Για το
λόγο αυτό, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει αφενός δίκαιες
αμοιβές στους εν ενεργεία Ναυτικούς και αφετέρου να υποστηρίζει σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες στους συνταξιούχους. Μέσα από αυτό το πρίσμα συνεχίζουμε να
αναδεικνύουμε τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος, οι οποίες διαφοροποιούν πλήρως τον Ναυτικό από οποιονδήποτε άλλον εργαζόμενο στην ξηρά. Ας σημειωθεί τέλος,
ότι το φορολογικό και το ασφαλιστικό είναι από τους παράγοντες που λειτουργούν ως κίνητρο για την προσέλκυση
νέων στο ναυτικό επάγγελµα.
Στην Ένωσή μας, εργαζόμαστε με σταθερότητα, συνέπεια και
υπευθυνότητα για την επίλυση των ζητημάτων αυτών, μέσω
της κατάργησης των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνάδελφοί μας στα φορολογικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

Το φορολογικό και το ασφαλιστικό είναι από τους παράγοντες που λειτουργούν ως κίνητρο
για την προσέλκυση των νέων στο Ναυτικό Επάγγελμα

μελετηθεί, επιφυλασσόμεθα να προασπίσουμε τα δικαιώματα των συναδέλφων μας Ναυτικών (εν ενεργεία και συνταξιούχων) σε συνεργασία με την ΠΝΟ και την Ένωση
Συνταξιούχων συναδέλφων.
Η Ελληνική Οικονομία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα με

Στη δική μας λογική, η τόνωση της Ελληνικής Ναυτιλίας με
νέους ανθρώπους είναι έννοια αλληλένδετη με την βελτίωση
των φορολογικών ρυθμίσεων, την ενίσχυση των ασφαλιστικών παροχών και την αύξηση των εσόδων της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα.
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