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Η Δηνίθεζε ηεο ΠΝΟ θαηά ηελ ζεκεξηλή έθηαθηε ζπλεδξίαζή ηεο απεθάζηζε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηελ Πέκπηε 30 Ινπλίνπ 2011 24σξεο πξνεηδνπνηεηηθήο απεξγίαο ησλ
πιεξσκάησλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ πινίσλ ζηα ιηκάληα ηνπ λνκνύ Αηηηθήο, από ώξα 00.01
κέρξη 24.00 ηεο 30/6/2011 θαη κε πξννπηηθή πεξαηηέξσ θιηκάθσζεο.
Η Δηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο θαηέιεμε ζε απηή ηελ απόθαζε ύζηεξα από ηελ αηθληδηαζηηθή,
εμνξγηζηηθή, πξνθιεηηθή απόθαζε ηεο Κπβέξλεζεο λα ζπκπεξηιάβεη δηαηάμεηο ζην άξζξν 44
ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ «Επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο Μεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο
ζηξαηεγηθήο 2012-2015» κε ηηο νπνίεο θπξηνιεθηηθά ηζνπεδώλνληαη ηα θνηλσληθναζθαιηζηηθά
δηθαηώκαηα ησλ Ειιήλσλ λαπηεξγαηώλ, ηα νπνία δηακνξθώζεθαλ ύζηεξα από ζθιεξνύο,
αιιεπάιιεινπο αγώλεο θαη ζπζίεο δεθαεηηώλ.
Όπσο γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηό κε ηελ αλάγλσζε ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ, θαηαξγνύληαη
νπζηαζηηθά όιεο νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3075/2002 πνπ πξνβιέπνπλ, εθηόο ησλ άιισλ, όιεο ηηο
αλαπξνζαξκνγέο θαη ηηο απμήζεηο ησλ ζπληάμεσλ ηνπ ΝΑΤ ελώ παξάιιεια επέξρεηαη
πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ζπληάμεσλ ησλ απόκαρσλ λαπηεξγαηώλ θαηά 6% αλαδξνκηθά από
1/1/2011.
Επηπιένλ ζην ζρεηηθό άξζξν πξνβιέπεηαη θαη πξόζζεηε παξαθξάηεζε κεληαίαο εηζθνξάο γηα
ηνπο ζπληαμηνύρνπο ηνπ ΝΑΤ πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 60ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο!!!
Δειαδή θαηαξγνύληαη ηα απηνλόεηα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ηδηνκνξθία ηνπ λαπηηθνύ
επαγγέικαηνο, αθνύ είλαη ζύλεζεο ν λαπηηθόο λα εηζέξρεηαη ζε λεαξή ειηθία ζην επάγγεικα θαη
ύζηεξα από ρξόληα ζθιεξήο δνπιεηάο θαη ζαιάζζηαο ππεξεζίαο λα ζεκειηώλεη δηθαίσκα
ζπληαμηνδόηεζεο πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 60 εηώλ.
Σεκεηώλεηαη όηη ε παξαπάλσ κείσζε ηνπ 6% ησλ ζπληάμεσλ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηηο
αιιεπάιιειεο κεηώζεηο πνπ ήδε έρνπλ ππνζηεί νη ζπληάμεηο ησλ απόκαρσλ ηνπ θύκαηνο κε ηελ
πεξηθνπή ησλ δώξσλ θαη ηελ γλσζηή αθαίκαμε ιόγσ «Λάθθα».
Η Δηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο εθθξάδεη ηελ νξγή θαη ηελ αγαλάθηεζή ηεο γηα ηελ απξνθάιππηε,
απαξάδεθηε θαη εληεηλόκελε επίζεζε ζηα δηθαηώκαηα ησλ Ειιήλσλ λαπηεξγαηώλ
επηζεκαίλνληαο πξνο θάζε θαηεύζπλζε όηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξόθεηηαη λα αλερηεί
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα κε ηελ νπνία ζα επέξρεηαη κεηαβνιή ηεο ηζρύνπζαο αζθαιηζηηθήο
λνκνζεζίαο ηνπ ΝΑΤ.
Είλαη γλσζηέο ζε όινπο νη πξσηνθαλείο ζπζίεο, επαγγεικαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο πνπ
ππνβάιινληαη νη Έιιελεο λαπηεξγάηεο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη νη ππέξνγθεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάινπλ απνβιέπνληαο, όηαλ θηάζεη ε ώξα ηεο απνκαρίαο, λα
ηνπο θαηαβιεζεί κηα αμηνπξεπή ζύληαμε πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα δήζνπλ, επηηέινπο, καδί κε
ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, κεηά από απνπζία εηώλ από ην ζπίηη ηνπο.
Αμηνπξεπή ζύληαμε ε νπνία κεηαηξέπεηαη πιένλ ζε όλεηξν απαηειό θαη άπηαζην, κεηά ηηο
πξσηνθαλείο, άδηθεο, αζηήξηθηεο, αλάιγεηεο απνθάζεηο ζε βάξνο ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθώλ
ηνπο δηθαησκάησλ.

Η Δηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο θαιεί ηελ Κπβέξλεζε θαη όια ηα κέιε ηνπ Ειιεληθνύ
Κνηλνβνπιίνπ πνπ πξόθεηηαη λα δώζνπλ ηελ ςήθν ηνπο ζην παξαπάλσ ζρέδην λόκνπ, λα
αλαιάβνπλ έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηηο επζύλεο πνπ ηνπο αλαινγνύλ.
Σε αληίζεηε πεξίπησζε ε Δηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο ζα πξνρσξήζεη ζηελ θιηκάθσζε ησλ
θηλεηνπνηήζεώλ ηεο, ζηνρεύνληαο ηελ άκεζε απόζπξζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44 πνπ
αθνξνύλ ην ΝΑΤ.
Η ΠΝΟ δείρλνληαο θαη πάιη αίζζεκα επζύλεο αλέκελε από ηελ Κπβέξλεζε λα επαλνξζώζεη ηηο
αδηθίεο πνπ ήδε έρεη επηθέξεη ζηηο ζπληάμεηο ησλ λαπηεξγαηώλ.
Αλη’ απηνύ ήξζε λα πξνζηεζεί απηή ε αηζρξή θαη απαξάδεθηε πξνζπάζεηα επηβνιήο θαη
πξόζζεησλ λέσλ κεηώζεσλ ζηηο ήδε θνπηζνπξεκέλεο ζπληάμεηο ησλ απόκαρσλ ηνπ θύκαηνο.
Η νινκέησπε επίζεζε θαη ε θαηεδάθηζε ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ θαη ε
θαηαθόξπθε ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ Ειιήλσλ λαπηεξγαηώλ δελ πξόθεηηαη λα
πεξάζεη, θαη απηό θαιά ζα θάλνπλ λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ έγθαηξα όινη νη αξκόδηνη θνξείο.
Επηζεκαίλνπκε όηη γηα ηελ ηαιαηπσξία πνπ ζα ππνζηνύλ νη θίινη επηβάηεο θαη γηα ηελ
αλαζηάησζε πνπ αλαπόθεπθηα ζα πξνθιεζεί ζηα ιηκάληα ηεο ρώξαο, νη κόλνη πνπ δελ
επζύλνληαη είλαη νη Έιιελεο λαπηεξγάηεο νη νπνίνη αλαγθάδνληαη λα ακπλζνύλ κπξνζηά ζηελ
πξσηνθαλή επίζεζε πνπ δέρνληαη ζεκειηώδε δηθαηώκαηά ηνπο.
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