
 

Αθήνα, 28 Μαΐου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Παρέμβαση της ΠΕΝΕΝ για την αναβάθμιση των συντάξεων των 

Ναυτεργατών 

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) με δελτίο τύπου 

ζητά την αναβάθμιση των συντάξεων των ναυτεργατών. 

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, έως το τέλος του Ιούλη 2021 

προβλέπεται να δοθούν οι διαφορές σε όσους ναυτεργάτες έχουν πάνω από 

30 χρόνια ασφάλισης και είναι συνταξιούχοι πριν τον νόμο Κατρούγκαλου 

(4387/2016), ο οποίος  άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεών τους.  

Μάλιστα, η σχετική διάταξη προβλέπει ότι ο επαναϋπολογισμός θα γίνει 

σύμφωνα με τον συντάξιμο μισθό που υπολογίσθηκε η αρχική σύνταξη. 

Εντούτοις, όπως αναφέρεται στο Δ.Τ. της ΠΕΝΕΝ «Οι ασφαλισμένοι 

Ναυτεργάτες όπως είναι γνωστό, αν και κατέβαλαν εισφορές στις μικτές 

αποδοχές τους η σύνταξη υπολογίζεται στον βασικό μισθό και όχι στον μικτό 

επί του οποίου γίνονταν οι κρατήσεις. Με τον τρόπο αυτό π.χ ένας Α΄ 

Πλοίαρχος ή Α΄ Μηχανικός, αναφέρουμε ενδεικτικά, πλήρωνε εισφορές επί του 

συμβατικού (μεικτού ) μισθού 5500 ευρώ ενώ η σύνταξή του θα υπολογιζόταν 

επί των 2600 που ήταν ο βασικός του μισθός! Κατά συνέπεια, με τον τρόπο 

αυτό, στον επαναϋπολογισμό θα πάρουν 2600 ευρώ και όχι 5500 ευρώ για να 

υπολογισθούν οι νέες συντάξεις τους με τα ποσοστά αναπλήρωσης. Αυτό 

συνεπάγεται μια δρακόντεια μείωση της νέας σύνταξης που φθάνει και το 60%! 

Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι προφανές ότι αφορά όλες τις ειδικότητες 

των συνταξιούχων Ναυτεργατών και όχι μόνο τους προαναφερόμενους. 

Απαιτούμε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης ο επαναϋπολογισμός όσων συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι και τον Μάη 

2016 (ψήφιση νόμου 4387/2016) να γίνει επί των μεικτών αποδοχών και σε 

καμιά περίπτωση στον συνταξιοδοτικό μισθό της αρχικής σύνταξης. 
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Παράλληλα και σε συνέχεια του εγγράφου μας από τις 18/5/2021 με το οποίο 

καταγγείλαμε ότι ανάμεσα στα "θύματα" του νόμου Κατρούγκαλου ήταν η 

ουσιαστική κατάργηση της συνταξιοδοτικής αναβάθμισης των κατωτέρων 

πληρωμάτων (Α΄ Μάγειρα) αφού πλέον η εξαγορά του τελευταίου 48μηνου 

επιφέρει σχεδόν μηδαμινή θετική μεταβολή αφού το 48μηνο διαχέεται σε όλο το 

χρονικό διάστημα από το 2002 έως την ημέρα της συνταξιοδότησης! 

Απαίτησή μας είναι στα πλαίσια της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης 

παλαιών και νέων συνταξιούχων, δηλαδή αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν πριν 

τον ν. 4387/2016 και στους άλλους να εξαγοράζεται το 48μηνο και από αυτή 

την διαφορά να προκύπτει ένα επίδομα ανάλογο με αυτό που θα έπαιρνε ο 

συνταξιούχος Ναυτεργάτης εάν εξαγόραζε συγκεκριμένη υπηρεσία έως και στις 

12 Μάη 2016 πριν την ψήφιση του ανωτέρω νόμου. 

Εξάλλου η κυβέρνηση έχει κάνει πλήθος παρόμοιων διορθωτικών κινήσεων για 

τον "εξορθολογισμό" των συντάξεων σε αυτούς που έχουν πάνω από 30 

χρόνια υπηρεσίας.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Προτίθεσθε να προβείτε σε επαναϋπολογισμό επί των μεικτών 

αποδοχών τους των συντάξεων όσων ναυτεργατών 

συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι και τον Μάη 2016 (ψήφιση νόμου 4387/2016) 

και όχι με βάση τον συνταξιοδοτικό μισθό της αρχικής σύνταξης; 

2. Προτίθεσθε να προβείτε σε συνταξιοδοτική αναβάθμιση των 

κατωτέρων πληρωμάτων (Α΄ Μάγειρα) αφού πλέον η εξαγορά του 

τελευταίου 48μηνου επιφέρει σχεδόν μηδαμινή θετική μεταβολή αφού 

το 48μηνο διαχέεται σε όλο το χρονικό διάστημα από το 2002 έως την 

ημέρα της συνταξιοδότησης; 

3. Αν ναι, προτίθεσθε να προβείτε σε νομοθετική πρωτοβουλία πριν τον 

Ιούλιο του 2021 οπότε και προβλέπεται να δοθούν οι διαφορές σε 

όσους ναυτεργάτες έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και είναι 

συνταξιούχοι πριν τον νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016); 

                              Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




