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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Η Δηνίθεζε ηεο ΠΝΟ ζηε ζεκεξηλή έθηαθηε ζπλεδξίαζή ηεο, κε αθνξκή ηε ζπδήηεζε θαηά
ηελ απξηαλή ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ναπηηθνύ Απνκαρηθνύ Τακείνπ
(ΝΑΤ), ζέκαηνο πνπ αθνξά ηε «Δηάζεζε Εγθαηαζηάζεωλ Ν.Ι.Ε.Ν. ζηα Μειίζζηα Αηηηθήο
ηδηνθηεζίαο ΝΑΤ ζηελ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – Γελ. Δ/λζε Αηηηθήο, Δ/λζε
Αζηπλ./επηρ./ζεωλ Αηηηθήο ΕΚΑΜ» νκόθωλα θαηέιεμε ζηα παξαθάηω.
1. Εθθξάδεη ηελ θάζεηε αληίζεζή ηεο ζηελ επηρεηξνύκελε από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ
ΝΑΤ θαη ηηο Υπεξεζίεο ηνπ δηάζεζε ηωλ εγθαηαζηάζεωλ ηνπ Ννζειεπηηθνύ Ιδξύκαηνο
Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ζηελ Ειιεληθή Αζηπλνκία, πξάγκα πνπ αληίθεηηαη πξνο ηελ
θείκελε λνκνζεζία - κε ηζρύ πεξηζζόηεξν από κηζό αηώλα - ζύκθωλα κε ηελ νπνία
επηηξέπεηαη ε θαηά ρξήζε παξαρώξεζε ηνπ ρώξνπ ηνπ Ν.Ι.Ε.Ν. πξνθεηκέλνπ λα
επαλαιεηηνπξγήζεη «γηα ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ζπλεζηήζε». Κάζε άιιε δηάζεζή ηνπ
γηα ζθνπνύο αιιόηξηνπο είλαη παξάλνκε, επηζεκαίλνληαο ηηο επζύλεο ηωλ κειώλ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΝΑΤ θαη όρη κόλν.
Απαίηεζε ηεο Δηνίθεζεο ηεο ΠΝΟ παξακέλεη ε επαλαιεηηνπξγία ηνπ Ν.Ι.Ε.Ν. γηα ηνπο
Έιιελεο λαπηεξγάηεο, ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρνπο θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ
απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο ηδξύζεθε.
2. Επαλαιακβάλεη θαη επαλαβεβαηώλεη ηελ θάζεηε αληίζεζή ηεο ζηηο απάλζξωπεο,
αλάιγεηεο θαη άδηθεο κεζνδεύζεηο ηωλ αιιεπάιιειωλ πεξηθνπώλ ζπληαμηνδνηηθώλ θαη
θνηλωληθναζθαιηζηηθώλ θεθηεκέλωλ ζηα πιαίζηα ηνπ Εθαξκνζηηθνύ Νόκνπ γηα ην
Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην (Ν.3968/2011) θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 44
3. Θεωξεί απαξάδεθηε θαη εμωπξαγκαηηθή ηελ έληαμε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ηωλ
Ειιήλωλ λαπηεξγαηώλ, ηνπ Ναπηηθνύ Απνκαρηθνύ Τακείνπ, ηνπ αξραηόηεξνπ
αζθαιηζηηθνύ ζεζκνύ ζηε ρώξα καο, κε δηάξθεηα δωήο 150 ρξόλωλ, ζην ΙΚΑ ΤΕΑΜ, κε
έλαξμε εθαξκνγήο ηελ 01-01-2013 (Ν. 3863/2010, άξζξν 27).
Αθόκε, θαηαγγέιιεη απεξίθξαζηα ηελ πξνωζνύκελε ππαγωγή ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ ζε
άιιν ππό ζύζηαζε θνξέα, ηνλ Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αγλνώληαο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηελ
ηδηνκνξθία ηνπ λαπηηθνύ επαγγέικαηνο ηηο νπνίεο αλεγλώξηζε ε θείκελε λνκνζεζία κε
μερωξηζηέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ην δηαθνξνπνηνύλ νπζηαζηηθά από εθείλεο ηεο
ρεξζαίαο εξγαζίαο.
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4. Τέινο, ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε ελδπλάκωζεο όιωλ ηωλ κνξθώλ αγώλωλ θαη
θηλεηνπνηήζεωλ, πνπ απεθάζηζε ε Δηνίθεζε ηεο ΠΝΟ ζηελ ζπλεδξίαζή ηεο ηελ 30-082011 ελάληηα ζηα βάξβαξα θαη αληεξγαηηθά κέηξα ηεο Κπβέξλεζεο, πνπ θαηεδαθίδνπλ
εξγαζηαθά θαη θνηλωληθναζθαιηζηηθά ειάρηζηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ηελ εηζαγωγή
πνιύηηκνπ λαπηηιηαθνύ ζπλαιιάγκαηνο, ζε αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ Έιιελα
λαπηεξγάηε – ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρνπ – ζηελ δεκηνπξγία ηεο άιινηε κεγάιεο
ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο.
Η Δηνίθεζε ηεο ΠΝΟ θαη νη Έιιελεο λαπηεξγάηεο βξνληνθωλάδνπλ:
ΚΑΣΩ ΣΑ ΥΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟ Ν.Ι.Ε.Ν.,
ΚΑΣΩ ΣΑ ΥΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

