
 

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: ΠΕΝΕΝ: ανεπίλυτα τα κοινωνικοασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 

προβλήματα των Ναυτεργατών. 

Η ΠΕΝΕΝ, με δελτίο τύπου της στις 15/4/2021 αναφέρεται στα πολυετή και 

ανεπίλυτα κοινωνικοασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προβλήματα των 

Ναυτεργατών. 

Όπως αναφέρει: «Οι διαδοχικές αντιασφαλιστικές "μεταρρυθμίσεις" όλων των 

κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια (11 στο σύνολο) έχουν υπονομεύσει τα 

συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, οδήγησαν στην δραματική μείωση των 

ασφαλιστικών μας παροχών στην κύρια σύνταξη, το επικουρικό, το εφάπαξ. 

Η κατάργηση της  αυτοτέλειας του ΝΑΤ και των υπόλοιπων Ταμείων μας 

έχουν με την σειρά τους χειροτερεύσει την απόδοση των παροχών των 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων στους δικαιούχους Ναυτεργάτες, οι οποίοι πέρα 

από την ανείπωτη και πρωτοφανή ταλαιπωρία αναμένουν τις συντάξεις τους 

διανύοντας έναν πραγματικό μακροχρόνιο γολγοθά.... 

Παρά τις επαναλαμβανόμενες επικοινωνιακές κυβερνητικές φανφάρες περί 

επιτάχυνσης των ρυθμών καταβολής των συντάξεων, η ζωή αποδείχνει ότι 

όλα αυτά είναι κούφια λόγια χωρίς το παραμικρό αντίκρισμα. 

Η κατάσταση έχει διαμορφώσει ένα κλίμα ανασφάλειας αλλά και οργής στους 

απόμαχους της θάλασσας και ο εμπαιγμός συνεχίζεται χωρίς τέλος. 

Στην κατεύθυνση αυτή οι Διοικήσεις ΠΕΝΕΝ - ΠΣΣ-ΝΑΤ πήραν την 

πρωτοβουλία και πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 20/4/2021 

με σκοπό να αναδείξουν το πρόβλημα και ταυτόχρονα να δοθεί άμεσα λύση 

σε αυτό. 

Κεντρικά αιτήματα - διεκδικήσεις μας είναι: 

- Κατάργηση όλων των ασφαλιστικών νόμων και επαναφορά των 

δικαιωμάτων μας. 

- Επαναφορά της αυτοτέλειας του ΝΑΤ και των άλλων Ταμείων μας. 
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- Άμεση απόδοση των ασφαλιστικών - συνταξιοδοτικών παροχών των 

απόμαχων της θάλασσας.» 

Να σημειωθεί πως η απόδοση των ασφαλιστικών παροχών (προσωρινής και 

κύριας σύνταξης, επικουρικού, εφάπαξ και των αναβαθμισμένων συντάξεων 

κατόπιν εξαγοράς) προς τους συνταξιούχους Ναυτεργάτες σημειώνουν 

τραγική καθυστέρηση, μετά την κατάργηση της αυτονομίας των Ταμείων και 

την ανάθεσή τους σε ένα γραφειοκρατικό ασφαλιστικό υπερταμείο το οποίο 

δεν έχει την υποδομή, ούτε το κατάλληλο προσωπικό, ούτε την απαραίτητη 

ηλεκτρονική διασύνδεση να φέρει άμεσα σε πέρας τις συνταξιοδοτικές 

εκκρεμότητες των ασφαλισμένων.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένες και τις καθυστερήσεις και των 

επιδομάτων covid-19 λόγων αναστολής εργασίας ναυτεργατών,  

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία 

απονομής συντάξεων και έτσι να μπορούν οι δικαιούχοι να λαμβάνουν 

έγκαιρα τις συντάξεις τους και όχι, πολλές φορές, μετά το θάνατό τους; 

2. Για ποιο λόγο δεν ανατίθεται η απονομή συντάξεων ναυτεργατών σε 

εργαζόμενους του πρώην ΝΑΤ που έχουν μεταφερθεί στον ΕΦΚΑ και 

οι οποίοι γνωρίζουν τη διαδικασία καθώς την εκτελούσαν για δεκαετίες, 

ώστε να προχωρά γρηγορότερα η διαδικασία; 

3. Πότε θα δοθούν τα επιδόματα στους ναυτικούς που βρίσκονται σε 

αναστολή, των οποίων η καταβολή έχει αργήσει; 

4. Πότε θα είναι έτοιμο το ειδικό σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση των 

εκκρεμών συντάξεων του ΝΑΤ που εξαγγέλθηκε στις 22/2/2021 και τι 

ακριβώς θα περιλαμβάνει; 

5. Πότε θα ξεκινήσει η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η 

διασύνδεση e-ΕΦΚΑ και ΝΑΤ που ανακοινώθηκε; 

                      Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




