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 «Σν άηνκν ην νπνίν εθπνλεί ηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία θέξεη νιφθιεξε ηελ 

επζχλε ηεο δίθαηεο ρξήζεο ηνπ πιηθνχ, ε νπνία νξίδεηαη ζηε βάζε ησλ εμήο 

παξαγφλησλ: ηνπ ζθνπνχ θαη ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο (εκπνξηθφο, κε θεξδνζθνπηθφο ή 

εθπαηδεπηηθφο), ηεο θχζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί (ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ, πίλαθεο 

ζρήκαηα θαη εηθφλεο) ηνπ πνζνζηνχ θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζε ζρέζε κε ην φιν θείκελν ππφ copyright θαη ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

ρξήζεο απηήο ζηελ αγνξά ή ζηελ γεληθφηεξε αμία ηνπ ππφ copyright θεηκέλνπ». 
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«Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εγθξίζεθε νκφθσλα απφ ηελ Σξηκειή 

Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή πνπ νξίζηεθε απφ ηε ΓΔ, ηνπ Σκήκαηνο Ναπηηιηαθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Ναπηηιία. 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ, νη: 

- Καζεγεηήο Πειαγίδεο Θεφδσξνο (Δπηβιέπσλ). 

- Καζεγεηήο Γθηδηάθεο Κσλζηαληίλνο. 

- Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Θενδσξφπνπινο σηήξηνο. 

Ζ έγθξηζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ δελ 

ππνδειψλεη απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ..ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΓΤΜΔΝΟΤ ΘΔΖ 

ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΠΑΚΑΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                 iv 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα “Σν πξόβιεκα ηνπ Ν.Α.Σ.. Οη 

νηθνλνκηθέο αηηίεο ηεο δπζκελνύο ζέζεο ηνπ θαη νη πνιηηηθέο βειηίσζεο ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο”, εθπνλήζεθε χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Καζεγεηή ηνπ 

Σκήκαηνο Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά θπξίνπ Θεφδσξνπ 

Πειαγίδε.  

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο γηα εκάο πξνζσπηθά ήηαλ κηα επθαηξία λα 

αλαδείμνπκε ην θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιεληθή λαπηηιία, θπξίσο, 

νη Έιιελεο λαπηηθνί θαη έγηλε πξσηίζησο γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο, εμαηηίαο ηεο 

νηθνγελεηαθήο παξάδνζεο ζηνλ λαπηηθφ θιάδν. Ο θπξηφηεξνο ινηπφλ ιφγνο ηεο 

επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ήηαλ πξνζσπηθφο. Πέξαλ απηνχ ε πξνζσπηθή καο 

άπνςε, φηη ε πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο 

απαηηεί θαη ηε γλψζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ 

εηδηθά ζηελ Διιάδα, φπνπ εμαηηίαο ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Ν.Α.Σ. 

ππάξρνπλ ζπλέπεηεο γεληθφηεξα ζηε λαπηηιία, καο νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Αθφκε ην λέν Αζθαιηζηηθφ, ην νπνίν 

κάιηζηα ςεθίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, ήηαλ 

έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο, δελ αληηκεησπίζακε ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε πιεξνθνξίεο γηα ην γεληθφ κέξνο φπνπ 

παξνπζηάδνληαη ε παξνχζα θαηάζηαζε ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θαη νη παξάγνληεο 

πνπ ηα επηβαξχλνπλ. Γηα ην βαζηθφ κέξνο φκσο ππήξμαλ δπζθνιίεο δηφηη δελ ππάξρνπλ 

επίζεκεο κειέηεο θαη πνιιά ζηνηρεία γηα ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν. Υξεηάζηεθαλ 

πνιιέο ψξεο γηα ηελ αλαδήηεζε επηζηεκνληθψλ κειεηψλ θαη άξζξσλ ζην δηαδίθηπν, 

πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα αλαδήηεζε βηβιίσλ πνπ αθνξνχλ ζην Ν.Α.Σ. δηφηη δελ 

ππάξρνπλ πνιιά βηβιία πνπ λα αθνξνχλ ζην Ν.Α.Σ. εθηφο απφ δπν (ηνπ θπξίνπ 

Μπεληεληψηε θαη ηνπ θπξίνπ Υαιθηά). Δπίζεο έγηλαλ επηζθέςεηο ζην ίδην ην Σακείν 

πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 
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ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ινηπφλ ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία. Έπεηηα, αθνχ αλαθεξζνχλ ηα 

γεληθά ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ ζα γίλεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή, ε νπνία νπζηαζηηθά ζα 

απνδείμεη φηη ην πξφβιεκα ηνπ Ν.Α.Σ. είλαη δηαρξνληθφ θαη πξνέξρεηαη απφ ιάζε ηνπ 

θξάηνπο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ θαη ζηνλ 

ηξφπν εθαξκνγήο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη γεληθφηεξα ζηε ράξαμε ηεο λαπηηιηαθήο 

πνιηηηθήο (ζε επηκέξνπο ηνκείο ηεο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο).  

ηε ζπλέρεηα, αθνχ παξνπζηάζνπκε θαη αλαιχζνπκε ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ην 

Σακείν ζηε ζεκεξηλή δχζθνιε ζέζε, ζα επηδηψμνπκε λα πξνηείλνπκε ιχζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Σέινο, ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα 

φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε.  

Οινθιεξψλνληαο ηνλ πξφινγν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζα ήζεια 

πξνζσπηθά λα επραξηζηήζσ: 

 Σα κέιε ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο: 

 Σνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θύξην Θεόδσξν Πειαγίδε γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ επέδεημε πξνο εκέλα αλαζέηνληαο κνπ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα, αιιά θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ. 

 Σνλ Καζεγεηή θύξην Γθηδηάθε Κσλζηαληίλν γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηηο 

επηζηεκνληθέο θαη ζρεδφλ παηξηθέο ζπκβνπιέο ηνπ, γηα ην βηβιίν ην νπνίν 

κνπ δάλεηζε θαη ηελ βνήζεηά ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβσ έγθξηζε απφ ην 

Ν.Α.Σ. γηα ηε ιήςε ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο . 

 Σνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θύξην Θενδσξόπνπιν σηήξην γηα ηηο  

ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ. 

 Σνλ Πξόεδξν ηνπ Ν.Α.Σ. θύξην Μαξνύιε Απγνπζηίλν γηα ηελ έγθξηζε 

ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμσ ζηνηρεία απφ ην Σακείν.  
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 Σνλ θύξην Παπαδεκεηξίνπ Βαζίιεην (ππάιιειν Γηεύζπλζεο 

Αλαινγηζηηθώλ Μειεηώλ, ηαηηζηηθήο θαη Παξαγσγηθόηεηαο 

Ν.Α.Σ.), ηνλ νπνίν επραξηζηψ εθ βάζνπο θαξδίαο γηα ηηο πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ κνπ έδσζε. 

Υσξίο ηε βνήζεηά ηνπ ε εθπφλεζε ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

ζα ήηαλ δχζθνιε.  

 Σνλ Βνπιεπηή ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θύξην Μαλώιε Μπεληεληώηε γηα ηελ 

πξνζθνξά ηνπ βηβιίνπ ηνπ, ην νπνίν κε δηαθψηηζε πιήξσο θαη κε 

βνήζεζε ζηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο ζπγγξαθείο ησλ βηβιίσλ, ησλ 

κειεηώλ θαη ησλ άξζξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία. Υσξίο ηελ χπαξμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ, κειεηψλ θαη άξζξσλ δελ ζα 

επηηπγραλφηαλ ε εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

Παπαθαιόο Βαζίιεηνο 

(ΜΠ ζηελ Ναπηηιία, 8
νο

 Κχθινο, 2008-2010) 
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Ζ παξαθάησ Γηπισκαηηθή Δξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, ζηνλ αδειθφ 

κνπ, ζηνλ Θείν κνπ ηέιην Ξεξάθε θαη ζε φινπο ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο θαη ηηο  

νηθνγέλεηεο ηνπο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία δηεξεπλά θαη αλαιχεη ην αζθαιηζηηθφ 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν κνλαδηθφο θνξέαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ Διιήλσλ 

λαπηηθψλ, ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (Ν.Α.Σ.).  

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ 

ζηελ Διιάδα θαη ησλ θπξίσλ παξαγφλησλ πνπ ηα επηβαξχλνπλ, ζα παξνπζηαζηεί θαη ζα 

αλαιπζεί ε ζεκεξηλή πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα κειέηε, νθείιεηαη ζηηο ιαλζαζκέλεο 

επηινγέο ηεο Πνιηηείαο απφ ηελ ίδξπζε ζρεδφλ ηνπ Σακείνπ ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή, 

ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ζηε λαπηηιηαθή πνιηηηθή. 

Σέινο ζα παξνπζηαζηνχλ νη πνιηηηθέο (ιχζεηο) εθείλεο νη νπνίεο θαηά ηε γλψκε 

καο ζα κπνξνχζαλ λα βγάινπλ ην Ν.Α.Σ. απφ ην ζεκεξηλφ αδηέμνδν ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ην λέν Αζθαιηζηηθφ Ννκνζρέδην, ην νπνίν ςεθίζηεθε πξφζθαηα (ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2010) . 

Λέμεηο Κιεηδηά: Κνηλσληθή Αζθάιηζε, Κνηλσληθή Αζθάιηζε – Διιάδα, Ναπηηιία, 

Ν.Α.Σ. 
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ABSTRACT 

This paper investigates and analyzes the insurance problem faced by the sole 

institution of social security of the Greek seamen, the Navy Pension Fund (Ν.Α.Σ.). 

After the presentation of the current situation of the Greek insurance funds and the 

main economic reasons that affect them, we will present and analyze the current 

problematic situation of the Navy Pension Fund. As stemming from the study, it was 

caused by the wrong choices of the state, almost from the establishment of the fund, in 

the social policy of the seafarers, in resource management and in the shipping policy. 

Finally, we will present the policies (solutions) that could unclog the fund, taking 

into account the new insurance draft which was recently passed (On July 2010). 

Keywords: Social Insurance, Social Insurance – Greece, Shipping, Ν.Α.Σ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ κε ζηφρν λα δψζεη απαληήζεηο ζην 

εξψηεκα, πσο έλα απφ ηα πινπζηφηεξα Αζθαιηζηηθά Σακεία (αλ φρη ην πινπζηφηεξν) 

ηεο Διιάδνο, είλαη πιένλ ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ, πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα 

πξνηείλεη ηηο ιχζεηο εθείλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμνκαιχλνπλ ηε δχζθνιε θαηάζηαζε 

ηνπ Σακείνπ.  

Σν πξνζσπηθφ καο ελδηαθέξνλ γηα ην Σακείν εμαηηίαο πξνζσπηθψλ ιφγσλ, ηνπο 

νπνίνπο πξναλαθέξακε ζηνλ πξφινγν, αιιά θαη ε ςήθηζε ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ 

λνκνζρεδίνπ, ην νπνίν αιιάδεη ηα έσο ηψξα δεδνκέλα γηα ην Σακείν,
1
 ήηαλ νη θχξηνη 

ιφγνη πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε λα δηεξεπλήζνπκε ην πξφβιεκα ηνπ Ν.Α.Σ. 

χζηεξα απφ ηελ πξφηαζε ηνπ Καζεγεηή θπξίνπ Θεφδσξνπ Πειαγίδε.  

Μέζσ απηήο ηεο κειέηεο καο δίλεηαη ε επθαηξία λα δηεξεπλήζνπκε ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Ν.Α.Σ.. Γειαδή, λα κειεηήζνπκε ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη 

ζήκεξα ην Ν.Α.Σ. θαη λα δηεξεπλήζνπκε ηα αίηηα πνπ ην νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή 

δχζθνιε θαηάζηαζε. Όπσο ζε θάζε κειέηε έηζη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζα πξνηείλνπκε 

ηηο ιχζεηο εθείλεο νη νπνίεο θαηά ηε γλψκε καο ζα κπνξνχζαλ λα βγάινπλ απφ ην 

αδηέμνδν ην Σακείν ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα δεδνκέλα ηνπ λένπ Αζθαιηζηηθνχ 

Ννκνζρεδίνπ.  

θνπφο ινηπφλ  ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη λα αλαιχζεη θαη λα 

δηεξεπλήζεη ην Αζθαιηζηηθφ Πξφβιεκα πνπ αθνξά ζην κνλαδηθφ θνηλσληθφ θνξέα 

αζθάιηζεο ησλ ειιήλσλ λαπηηθψλ ην πνιχπαζν Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν. Αθνχ 

γίλεη ε θαηάιιειε παξνπζίαζε ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο, πνπ επηθξαηεί ζηα 

                                                                   

1
 Σν Ν.Α.Σ. ζα εληαρζεί  ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ  ζχκθσλα κε ην λέν λνκνζρέδην. Απνκέλεη ε κειέηε 

απφ ηελ Αλαινγηζηηθή Αξρή γηα ην αλ θαη κε πνηφλ ηξφπν (κε πνηα κνξθή) ζα κπνξνχζε λα 

ζπγρσλεπηεί ην Ν.Α.Σ. ζην ΗΚΑ. 
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Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη ησλ αηηηψλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηα επηβαξχλνπλ ζα 

επηθεληξσζνχκε ζην Ν.Α.Σ. θαη ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη, δηεξεπλψληαο ηα 

αίηηα θαη πξνηείλνληαο ηηο πνιηηηθέο εθείλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ην 

Σακείν ψζηε λα κπνξέζεη λα βγεη απφ ην ζεκεξηλφ αδηέμνδν. 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε νπζηαζηηθά ζα αζρνιεζνχκε κε ην αζθαιηζηηθφ 

πξφβιεκα θαη ην Ν.Α.Σ.. Σν πξφβιεκα ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ ζηελ Διιάδα είλαη 

έλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα θνηλσληθννηθνλνκηθήο θχζεο θαη αθνξά ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ θαη θπζηθά ζηηο θπβεξλήζεηο ηα ηειεπηαία 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ρξφληα. Μέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί θαη ην Ν.Α.Σ. 

επεξεάδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ ειιεληθή λαπηηιία εηδηθφηεξα ην λαπηηθφ 

επάγγεικα.  

Αξρηθά ζα αλαθέξνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα έρνπκε κηα πιήξε 

εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ. Θα 

δηαπηζηψζνπκε πσο επεξεάδνληαη ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ αηηηψλ, ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε Αλαινγηζηηθή 

κειέηε ηνπ 2001 γηα ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ 2009 απφ ην Ηλζηηηνχην 

Δξγαζίαο ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδνο (ΗΝΔ-ΓΔΔ), ηα βηβιία ηνπ 

Καζεγεηή θπξίνπ Πιάησλα Σήληνπ ‘Κνηλσλία, νηθνλνκία ζπληάμεηο: Κξπκκέλνο 

Θεζαπξφο;’, ‘Αλάπηπμε κε αιιειεγγχε’ ην Βηβιίν ηνπ Καζεγεηή θπξίνπ Μηιηηάδε 

Νεθηάξηνπ ‘Αζθαιηζηηθή Μεηαξξχζκηζε κε ζπλαίλεζε θαη δηαθάλεηα’ θαη ην βηβιίν 

ηνπ Καζεγεηή θπξίνπ άββα Ρνκπφιε ‘Κνηλσληθή Αζθάιηζε: Ζ δηαξθήο θξίζε θαη νη 

πξννπηηθέο’, θαζψο επίζεο θαη ζηνηρεία απφ ην δηαδίθηπν αιιά θαη άξζξα απφ 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, πξαθηηθά απφ ζπλέδξηα, θαζψο θαη κειέηεο ηνπ 

Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π. (Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πξνζσπηθνχ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο 

Πνιηθήο) ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ. 

Γηψξγνπ Κνπηξνπκάλε θαη ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Καζεγεηήο θ. 
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Πιάησλαο Σήληνο γηα ην Κ.Δ.Μ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ.Β.Δ.Α (Δκπνξηθφ θαη 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ).   

ην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο αξρηθά ζα αλαθέξνπκε γεληθά ζηνηρεία γηα ην 

Ν.Α.Σ., ηα νπνία αληιήζακε απφ ην ίδην ην Σακείν, αιιά θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα φζνλ ην δπλαηφλ ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ Ν.Α.Σ. απφ 

ηελ ίδξπζε ηνπ έσο ζήκεξα ρξεζηκνπνηψληαο ην βηβιίν ηνπ θπξίνπ Μπεληεληψηε  ‘Ζ 

Κνηλσληθή Αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ’ θαη ζα αλαθέξνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε ην 

ππάξρνλ πξφβιεκα ηνπ Ν.Α.Σ.. Δηδηθά κε ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζα παξνπζηαζηεί ε 

εμέιημε ηνπ Ν.Α.Σ. θαη ζα δηαπηζησζεί ε δηαρξνληθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Μεηά ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ε νπνία φπσο 

δηαπηζηψζακε θαηά ηελ έξεπλα καο  νπζηαζηηθά νθείιεηαη ζε ιάζε ηεο Πνιηηείαο φζνλ 

αθνξά ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, θαη ζηε λαπηηιηαθή πνιηηηθή 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ζα παξνπζηάζνπκε ηηο ιχζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ 

ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ Σακείνπ αηηηνινγψληαο ηνπο ιφγνπο πνπ ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη  ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία απφ ην ίδην 

ην Ν.Α.Σ., απφ ην βηβιίν ηνπ θπξίνπ Υαιθηά ‘Ζ λαπηηιία απφ ηελ γέθπξα ηνπ Ν.Α.Σ.’ 

θαζψο θαη  ζηνηρεία απφ ην δηαδίθηπν.  

Σέινο ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ελψ ζηα παξαξηήκαηα ζα δεκνζηεπηνχλ 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην Ν.Α.Σ. φζν θαη ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία 

ηα νπνία είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκα θαη γηα ηνλ αλαγλψζηε. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζην Ν.Α.Σ. θαη ηα Σακεία αληιήζεθαλ απφ ην ίδην ην Ν.Α.Σ. θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ επηζθέςεψλ καο ζην Ν.Α.Σ. αιιά θαη απφ ηνλ Κνηλσληθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2009 θαη ηελ Σερληθή Έθζεζε ηεο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο γηα ην λέν Αζθαιηζηηθφ. 

Σν θπξίσο κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηειείηαη 

ζπλνιηθά απφ έμη (6) θεθάιαηα καδί κε ηελ εηζαγσγή δειαδή ην Κεθάιαην 1 (ην παξφλ 

θεθάιαην). ηνλ αξηζκφ απηφ δελ ππνινγίδνληαη ηα Παξαξηήκαηα, θαη νη 

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο.  
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ην Κεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ Αζθαιηζηηθψλ 

Σακείσλ θαη νη παξάγνληεο πνπ ηα επηβαξχλνπλ (νηθνλνκηθέο αηηίεο, αλαζθάιηζηε 

εξγαζία θαη γήξαλζε πιεζπζκνχ). ην Κεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη γεληθά ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ζην Ν.Α.Σ., ε εμέιημή ηνπ απφ ην 1861 έσο  ζήκεξα θαη ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεη. ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθέο αηηίεο 

ηεο δπζκελνχο ζέζεο ηνπ Ν.Α.Σ. ην Κεθάιαην 5 πεξηγξάθνληαη νη πνιηηηθέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ Σακείνπ. ην Κεθάιαην 6 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία Αθνινπζνχλ ζην ηέινο ηα Παξαξηήκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ εθηφο ησλ άιισλ 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην Ν.Α.Σ. θαη ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ρξήζηκα γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  

Ζ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΣΑΜΔΗΧΝ 

ΚΑΗ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΣΑ ΔΠΗΒΑΡΤΝΟΤΝ 

2.1 Ζ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΣΑΜΔΗΧΝ 

Σν Διιεληθφ Αζθαιηζηηθφ χζηεκα ζεκειηψζεθε πξηλ απφ 75 έηε. πγθεθξηκέλα 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1934 κε ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 6298 ηνπ 1934. Με ην  

ζπγθεθξηκέλν λφκν ηδξχζεθε ζηε ρψξα καο ην Η.Κ.Α. θαη νπζηαζηηθά ην αζθαιηζηηθφ 

καο ζχζηεκα απέθηεζε ηε θηινζνθία ηνπ, ηελ νπνία θαη δηαηεξεί έσο θαη ζήκεξα. Ζ 

Διιάδα ππήξμε απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζηελ Δπξψπε (γηα 

παξάδεηγκα ε ίδξπζε ηνπ Ν.Α.Σ.), αιιά παξά ηελ πξσηνπνξία ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ην αζθαιηζηηθφ καο ζχζηεκα βξίζθεηαη δηαξθψο ζε θξίζε θαη 

ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηεο ρψξαο ηα πεξηζζφηεξα, αλ φρη φια ζήκεξα βξίζθνληαη ζε 

δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Σήληνο, Π., 2001). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, ε 

θπβέξλεζε απνθάζηζε λα δεηήζεη θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ, πξνθεηκέλνπ (ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο Κπβέξλεζεο) λα θαιπθζνχλ νη 

άκεζεο αλάγθεο ησλ Σακείσλ θαη λα απνκαθξπλζεί ν θίλδπλνο ηεο κε θαηαβνιήο ησλ 

ζπληάμεσλ εληφο ησλ επφκελσλ κελψλ. Δπίζεο ςεθίζηεθε ην λέν Αζθαιηζηηθφ 

Ννκνζρέδην ην νπνίν επειπηζηεί λα δψζεη ηηο αλαγθαίεο ιχζεηο ζην Αζθαιηζηηθφ 

Πξφβιεκα.  

Γηα λα θηάζνπλ έσο εδψ ηα Σακεία, ζηνλ θίλδπλν δειαδή ηεο ρξενθνπίαο, 

ζπλεηέιεζαλ αξθεηνί παξάγνληεο γηα ηνπο θπξηφηεξνπο απφ ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη 

αλαθνξά παξαθάησ. Αλ ζειήζνπκε πάλησο ρξνλνινγηθά λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ 

χπαξμε ηεο θξίζεο, απφ πφηε δειαδή ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα μεθίλεζε λα βξίζθεηαη 

ππφ θξίζε ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζηε δεθαεηία ηνπ 50 φπνπ ην αζθαιηζηηθφ 

πξνζδηφξηδε απηνλφεηα ηε ιέμε πξφβιεκα (Σήληνο, Π., 2009, ζει.3).  
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Θα ήηαλ ρξήζηκν πξηλ αλαθεξζνχκε ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ λα δνχκε ηελ πνξεία ηνπ Αζθαιηζηηθνχ κέζα απφ θάζεηο απφ 

ην 1978 έσο ην 2000 φπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ ην 2001 ζηηο ζειίδεο 25 θαη 26 ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ Καζεγεηή θπξίνπ Πιάησλα Σήληνπ ‘Κνηλσλία Οηθνλνκία, πληάμεηο: 

Κξπκκέλνο Θεζαπξφο;’.  

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα νη ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

Πίλαθαο 1 

Σέζζεξηο Φάζεηο ηνπ Αζθαιηζηηθνύ: 1978-2000 

ΔΣΟ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ 

ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ 

Α: Χξίκαλζε ηνπ Πξνβιήκαηνο – Αδπλακία αλάιεςεο θνηλσληθνύ ξόινπ 

1978 Γηάβξσζε ζπληάμεσλ απφ ηνλ 

πιεζσξηζκφ απφ ην 1973 

ΑΣΑ ζηηο ζπληάμεηο  

Δπέθηαζε γεσγξαθηθήο θάιπςεο 

1980/81 Αλεζπρία γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ ειηθησκελσλ 

Αχμεζε θαησηάησλ νξίσλ θαη 

δαλεηζκφο ΗΚΑ, ΝΑΣ απφ ηξάπεδεο 

1983 Αλάγθε γηα επηθνπξηθή θάιπςε, 

αλάγθε πφξσλ γηα λα θαιχςνπλ 

θαηψηαηα φξηα θαη ειιείκκαηα 

 

 

Γελίθεπζε ΣΔΑΜ (ππνρξεσηηθή 

επηθνπξηθή αζθάιηζε γηα 

κηζζσηνχο) 
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ΔΣΟ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ 

ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ 

Β: πλεηδεηνπνίεζε αλάγθεο δηαξζξσηηθώλ κέηξσλ-Απόπεηξεο ρσξίο απνηέιεζκα  

1985 ηαζεξνπνηεηηθφ πξφγξακκα. 

Διιείκκαηα ζε ΗΚΑ θαη ΝΑΣ 

Δμαίξεζε ζπληάμεσλ απφ 

εηζνδεκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

ρεδηαζκνί γηα δηαξζξσηηθέο 

παξεκβάζεηο. 

1986 πζζψξεπζε πιεξσκψλ ηφθσλ 

απφ ΗΚΑ πξνο ηξάπεδεο 

Δπηρνξήγεζε ΗΚΑ απφ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ γηα ηνπο ηφθνπο 

1987 πλέρηζε ειιεηκκάησλ Μεηαξξχζκηζε καηαηψλεηαη. 

Δπηηξνπή Σζνπθάηνπ - Κξεκειή δελ 

θαηαιήγεη 

1987 – 1998  Πξφζζεηε ζχληαμε ΟΓΑ 

Γ: 1990-1993 Μηα «αλάζα» ζην ζύζηεκα, Γεκνζηνλνκηθά κέηξα 

1989 – 1990 Έληαζε ηακεηαθψλ ειιεηκκάησλ 

Γεληθφ ηακεηαθφ πξφβιεκα 

Γεκνζίνπ 

 

 

 

Έθζεζε Αγγειφπνπινπ 
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ΔΣΟ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ 

ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ 

Γ: Μηα «αλάζα» ζην ζύζηεκα, Γεκνζηνλνκηθά Μέηξα 

επηέκβξηνο 

1990 

Γεληθή απάληεζε ζην  

δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα 

 

Νφκνο 1902: ςεθίδεηαη σο πξψηε 

θάζε αζθαιηζηηθνχ 

1991 Δπαλεμέηαζε ζηξαηεγηθήο, 

αιιαγή γξακκήο 

Νφκνο 1976: δηνξζψλεη Ν1902 

Δπηηξνπή Φαθηφια  

Έθζεζε ΓΝΣ 

επηέκβξηνο 

1992 

πλέρηζε ηακεηαθψλ 

πξνβιεκάησλ αζθάιηζεο 

Νφκνο 2084: «αλάζα» σο ην 2010 

Αχμεζε εηζθνξψλ 

χζηεκα γηα λένπο αζθαιηζκέλνπο 

Γ: 1994 – 2000 πξνο αλαδήηεζε ζηξαηεγηθήο ζε δπν θάζεηο 

1994 – 1996 Γηαγξαθή ρξεψλ Σακείσλ πληήξεζε ζπζηήκαηνο. 

Απνξξφθεζε αιιαγψλ 

1996 Αλεζπρία γηα 

ρακεινζπληαμηνχρνπο κεηά απφ 

κεγάιεο απψιεηεο 

 

ΔΚΑ – επηθεληξσκέλε παξέκβαζε 

εμαγγειία ζπλνιηθήο επίιπζεο 

δηάινγνο ζε δπν δφζεηο 
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ΔΣΟ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ 

ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ 

Γ: 1994 – 2000 πξνο αλαδήηεζε ζηξαηεγηθήο ζε δπν θάζεηο 

1997 Πξνζπάζεηα έληαμεο ζηελ ΟΝΔ. 

Αλεζπρία γηα καθξνρξφληεο 

επηπηψζεηο δεκνγξαθηθνχ 

Κχξηα ζχληαμε ΟΓΑ 

Κνηλσληθφο δηάινγνο ζε δπν δφζεηο. 

Πξφηαζε γηα «κίλη αζθαιηζηηθφ» 

Έθζεζε πξάνπ 

 

 

1998 πδήηεζε γηα επειημία ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο., αλεξγία θαη 

εηζξνή κεηαλαζηψλ 

Έθζεζε ΟΟΑ γηα ζπληάμεηο, «κίλη 

αζθαιηζηηθφ» /Ν(Ν.2676/99) 

2000 Δίζνδνο ζηελ ΟΝΔ 

«πληεξεζηκφηεηα 

Γεκνζηνλνκηθψλ»; 

Δπξσπατθή δηάζηαζε; 

Δμαγγειία ζπλνιηθήο επίιπζεο 

Αλάζεζε ζε μέλν νίθν 

Πεγή: Σήληνο, Π., 2001, ζει 25 θαη 26. 

ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα πεξηγξάθνληαη κέζα απφ πεξηφδνπο-θάζεηο απφ ην 

1974 κέρξη ην 2000 νη πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηνπ Αζθαιηζηηθνχ, απνηππψλνληαο ηελ 

θαηάζηαζή ηνπ θαη ηηο πξσηνβνπιίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Οπζηαζηηθά 

απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ψζηε λα  θαηαλνήζνπκε πσο επεξεάζηεθαλ θαηά  έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία κε ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ηηο άζηνρεο 
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πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο. Μεηά ην 2000 είρακε ην Νφκν 3029/2002 θαη ην Νφκν 

3655/2008, ελψ ηελ πεξίνδν ηεο ζπγγξαθήο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ςεθίζηεθε ην 

λέν Αζθαιηζηηθφ Ννκνζρέδην ην νπνίν αλακέλεηαη λα αιιάμεη ηα έσο ηψξα  δεδνκέλα 

ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

Σν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα κέρξη ην 2008 παξνπζίαδε δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα ηα νπνία επλννχζαλ ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ηνπο 

αδηαθαλείο φξνπο ιεηηνπξγίαο εηο βάξνο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ, θπξίσο φκσο εηο 

βάξνο ησλ πνιηηψλ. Παξάιιεια νη ηαρχηαηεο θνηλσληθέο αιιαγέο φπσο ε αλεξγία, ην 

δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα, ε δπζαλαινγία αζθαιηζκέλσλ-ζπληαμηνχρσλ (ζηελ Διιάδα ε 

αλαινγία ην 2008 ήηαλ 1,75 : 1, έλαληη 4 : 1 ζε έλα  πγηέο αλαδηαλεκεηηθφ ζχζηεκα) 

νδεγνχλ ζε ξαγδαία θαη δπζαλάινγε σο πξνο ηα έζνδα αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. (Παξνπζίαζε Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο, 2008) 

Σα Αζθαιηζηηθά Σακεία βξίζθνληαη ζε δεηλή ζέζε ζχκθσλα κάιηζηα κε ζηνηρεία 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ην 2009. Ζ αζπλέπεηα ηνπ θξάηνπο είρε σο 

απνηέιεζκα ην ρξένο ησλ Σακείσλ λα θηάζεη ηα 12,6 δηο €.  Δπίζεο, ε πεξηνπζία ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ κεηψζεθε ζηα 23,5 απφ 31,5 δηο €, αιιά θαη ε εηζθνξνδηαθπγή 

αλήιζε ζηα 8 δηο € (Γακά, Γ., 2010). Οη ζπληάμεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζήκεξα, είλαη 

ζην θαηψηαην φξην (εηδηθά ζην ΗΚΑ ην 70% ησλ ζπληάμεσλ είλαη ζην θαηψηαην φξην), 

ηα απνζεκαηηθά ησλ Σακείσλ ειαηηψλνληαη θαη ην έιιεηκκα απμάλεηαη ζπλερψο 

(Αξβαληηάθεο, Α., 2010).  

Καηά ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε νη απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ παξειζφληνο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αζθαιηζηηθψλ λφκσλ, ην αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

δηνίθεζεο, ε ιάζνο δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Σακείσλ, ην δεκνγξαθηθφ 

πξφβιεκα αιιά θαη ε αλαζθάιηζηε εξγαζία επηβάξπλαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

επηβαξχλνπλ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία κέρξη θαη ζήκεξα. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηα 

Σακεία ζηελ θξίζε είλαη εθηφο απφ νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί. Οη επζχλεο δελ πξέπεη 

λα απνδίδνληαη κφλν ζην θξάηνο αιιά θαη ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο δηφηη κε ηηο 

επηινγέο ηνπο (επί παξαδείγκαηη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαζθάιηζηε εξγαζίαο φπσο 
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πεξηγξάθεηαη θαη παξαθάησ αλαιχνληαο ηα θπξηφηεξα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

Σακείσλ), επηβάξπλαλ ηα νηθνλνκηθά ησλ Σακείσλ.  

 

2.2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ  

Σα νηθνλνκηθά ησλ Σακείσλ δπζηπρψο δε βξίζθνληαη θαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή 

θαηάζηαζε. Σν έιιεηκκα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηελ 

Αλαινγηζηηθή Μειέηε ηνπ ΗΝΔ-ΓΔ ην 2001 ραξαθηεξίδεηαη σο 

θνηλσληθναζθαιηζηηθφ. πγθεθξηκέλα, θαηλφκελα φπσο: 

 «Σν πςειφ πνζνζηφ θαηψηαησλ ζπληάμεσλ (ζπγθεθξηκέλα ζην ΗΚΑ 

ην 70% είλαη ζηα θαηψηαηα φξηα), ν κέζνο πξαγκαηηθφο δείθηεο 

αλαπιήξσζεο ηνπ ζπληάμηκνπ κηζζνχ ην 2001 έθηαλαλ ζην 44% θαη ν 

αληίζηνηρνο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ζην 80% νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ην θνηλσληθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη ζαθείο ειιείςεηο» (ΗΝΔ-

ΓΔΔ 2001, ζει.1). 

Σν ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη ηδηαίηεξα επηβαξπκέλν νθεηιφκελν 

ζηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ησλ ζπληάμεσλ θαη ζηελ επηινγή ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο 

πνπ επεξεάδεη ηα απνζεκαηηθά ησλ Σακείσλ θαη δεκηνπξγεί ειιείκκαηα. Οη πςειέο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθέο δαπάλεο, ε ζπλέλσζε Σακείσλ εηδηθά εθείλσλ κε κεγάια 

ειιείκκαηα, ε εηζθνξνδηαθπγή θαη ην επίπεδν απαζρφιεζεο απνηεινχλ ηηο νηθνλνκηθέο 

αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ηα Σακεία ζηελ ησξηλή δπζρεξή θαηάζηαζε
2
 (Κνπηξνπκάλεο, Γ., 

2007).  

ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη νθεηιέο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηα 

Σακεία, νη νθεηιέο Tακείσλ ζε Tακεία  αιιά θαη ησλ ηδησηψλ πξνο ηα Σακεία. ην 

ηέινο ηνπ 2007 νη νθεηιέο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηα Σακεία αλακέλνληαλ λα μεπεξάζνπλ 

ηα 10 δηο επξψ, επίζεο ην ίδην έηνο νη νθεηιέο ηνπ ΗΚΑ πξνο ην ΔΣΔΑΜ μεπεξλνχζαλ 

                                                                   
2
 Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε αλαζθάιηζηε εξγαζία απνηεινχλ θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

αηηίεο θαη ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. 
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ηα 9 δηο επξψ θαη νη νθεηιέο ησλ ηδησηψλ μεπεξλνχζαλ ηα 24 δηο επξψ (Κνπηξνπκάλεο, 

Γ., 2007). 

 

2.2.1. ΣΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Σν ζχζηεκα ησλ ζπληάμεσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πνιχπινθν, 

πνιπδηαζπαζκέλν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ ζχκθσλα κε ηνπο Έιιελεο θαη μέλνπο 

εξεπλεηέο (Νεθηάξηνο, Μ., 2008). Οη λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξνζπαζνχζαλ λα 

θαιχςνπλ αλάγθεο ηεο θάζε επνρήο θαη δελ είραλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην. Οη 

ζπληάμεηο, πνπ παξέρνληαη ζήκεξα απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία, είλαη θνληά ζην 55% 

ηεο κέζεο επξσπατθήο ζχληαμεο θαη ραξαθηεξίδνληαη ρακειέο γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο, αιιά είλαη κεγάιεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Σακείσλ 

(Κνπηξνπκάλεο, Γ., 2007). 

Ο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ην θξάηνο δεκηνχξγεζε 

πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα θαη ηαπηφρξνλα πξνβιήκαηα ζηα Σακεία. Τπάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ πνιινί αζθαιηζκέλνη ιακβάλνπλ ζπληάμεηο ρσξίο λα έρνπλ πιεξψζεη 

ηηο αληίζηνηρεο εηζθνξέο. Δπίζεο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσο εηδηθά κε ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο δεκηνπξγεί αληζφηεηεο κε 

απνηέιεζκα λα νδεγνχκαζηε θαη ζην θαηλφκελν ηεο εηζθνξνδηαθπγήο (Κνπηξνπκάλεο, 

Γ., 2007).   

Σν ζέκα ησλ πξφσξσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ είλαη έληνλν, θαηά ηε γλψκε καο, απφ 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θπξίσο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία κε ηε πψιεζε ηνπ ιηκαληνχ 

ηνπ Πεηξαηά ζηελ COSGO θαη κέξνπο ηνπ Ο.Σ.Δ. ζε Γεξκαλνχο Δπελδπηέο. Αλακέλεηαη 

κάιηζηα θαη ιφγσ ηνπ λένπ Αζθαιηζηηθνχ ην πξφβιεκα λα δηνγθσζεί κε καδηθέο 

πξφσξεο ζπληαμηνδνηήζεηο θπξίσο ζην Γεκφζην Σνκέα θάηη πνπ ήδε ζπκβαίλεη.  Σν 

γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην έληνλν δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα δηνγθψλεη ην ήδε 

νμχ πξφβιεκα 
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ην Ν.Α.Σ. πνιινί εξγαδφκελνη λαπηηθνί ζπληαμηνδνηνχληαη πξηλ ηε  

ζπκπιήξσζε ηνπ 55
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. ην Η.Κ.Α., ηδίσο νη κεηαλάζηεο, δελ 

επηιέγνπλ ηελ αζθάιηζε ζε κεγάιε ειηθία θαη ζπληαμηνδνηνχληαη κε ιηγφηεξα ρξφληα 

ππεξεζίαο (Alpha Bank, 2006). 

Σν πνζνζηφ πνπ ιακβάλεη ηηο θαηψηαηεο ζπληάμεηο αγγίδεη ην 70%, παξφια απηά 

ην ζχζηεκα παξνπζίαζε έληνλε νηθνλνκηθή αληζνξξνπία. Δμαηηίαο ηεο αληζνξξνπίαο 

απηήο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80 ρξεηάζηεθε ν έληνλνο δαλεηζκφο θαη ε ηξηκεξήο 

ρξεκαηνδφηεζε  ηε δεθαεηία ηνπ  90 γηα λα ππάξμεη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ εηζθνξψλ 

θαη ησλ εθθνξψλ.(Νεθηάξηνο, Μ., 2008). 

Δμαηηίαο ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη 

ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ έληνλν ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα, 

νδεγεζήθακε ζηε ρξεκαηνδφηεζε. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ζε πξφζθαηεο κειέηεο ην 

ΑΔΠ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα δαπάλεο ζπληάμεσλ  ζα απμεζεί ηα επφκελα 

έηε θαη ζα θηάζεη ζην 8 κε12% (Νεθηάξηνο Μ., 2008). 

 

2.2.2 ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 

Βαζηθή πεγή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αζθάιηζεο πγείαο είλαη νη εηζθνξέο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ. ηα Σακεία ησλ επαγγεικαηηψλ ε ρξεκαηνδφηεζε 

γίλεηαη απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζηνλ ΟΓΑ ή ζηα Σακεία ηνπ δεκνζίνπ απφ ηνλ 

Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ (Ρνκπφιεο, , 1990). 

Με βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε κε πνηφλ ηξφπν 

επεξεάδνληαη ηα Σακεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ θιάδν πγείαο, εηδηθά φηαλ νη απαηηήζεηο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε απμάλνληαη φηαλ 

κάιηζηα ην ζχζηεκα πγείαο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαη ηαπηφρξνλα νη 

αζθαιηζκέλνη επηιέγνπλ ηελ ηδησηηθή ηαηξηθή πεξίζαιςε ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ηα 

Σακεία (Ρνκπφιεο, ., 1990). 
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 Οη αλαπεξηθέο ζπληάμεηο δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ παξέρνληαη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο θαη αζθαιψο δελ επζχλνληαη ηα άηνκα ηα νπνία πξαγκαηηθά ηηο 

δηθαηνχληαη. Γελ κπνξεί θαλείο λα ακθηζβεηήζεη ην γεγνλφο φηη πνιινί ζπληαμηνχρνη νη 

νπνίνη ιακβάλνπλ αλαπεξηθέο ζπληάμεηο δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλάπεξνη. Σν 

2005 νη αλαπεξηθέο ζπληάμεηο απνηεινχζαλ ην 14,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληάμεσλ, 

ελψ απνηεινχζαλ ην 23% επί ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζπληάμεσλ ην 1985 (Κνπηξνπκάλεο, 

Γ., 2007). Ζ επηβάξπλζε έρεη λα θάλεη κε ηα πξνεγνχκελα έηε εηδηθά ηελ πξνεγνχκελε 

εηθνζαεηία. 

Οη δαπάλεο γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε απνηεινχλ κεγάιν πξφβιεκα 

γηα ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία. Δλδεηθηηθά ηελ πεξίνδν απφ ην 2002 έσο ην 2006 

ζχκθσλα κε κειέηε
3
 ηνπ ζεκεξηλνχ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο  θαη ηφηε πξνέδξνπ ηεο Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π. θπξίνπ Γηψξγνπ Κνπηξνπκάλε, νη 

δαπάλεο απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ 65%. Σν πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2007 νη δαπάλεο γηα 

θάξκαθα απμήζεθαλ πεξίπνπ απφ 19% έσο 42% πεξίπνπ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο νη 

απψιεηεο γηα ηα Σακεία αλέξρνληαη εηεζίσο ζηα 2,3 δηο επξψ.  

Ζ θαηάξγεζε ηεο ιίζηαο θαξκάθσλ θαη ηνπ κέηξνπ ζεψξεζεο ησλ ζπληαγψλ 

αιιά θαη ε έιιεηςε νξγαλσκέλεο κεραλνξγάλσζεο δηαρξνληθά  νδήγεζε ζηελ αχμεζε 

ησλ δαπαλψλ γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαηά ηελ ηεηξαεηία 

2002 έσο 2006 βνεζψληαο καο ελδεηθηηθά λα θαηαλνήζνπκε πσο νη δαπάλεο 

επεξεάδνπλ ηα νηθνλνκηθά ησλ Σακείσλ. Αλαιπηηθά παξαθάησ (ζηελ επφκελε ζειίδα) 

ε εμέιημε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε
4
 (2002-2006): 

 

 

                                                                   
3
 Ζ Μειέηε δεκνζηεχηεθε ην 2007. 

4
 Ννζνθνκεηαθή θαη θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε μερσξηζηά θαη ζε ζχλνιν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

έηε. 
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Πίλαθαο  2 

Δμέιημε Γαπαλώλ
5
 γηα Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε 2002-2006 

ΔΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ 

ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 

ΠΑΡΟΥΔ 

Δ 

ΥΡΖΜΑ 

ΤΝΟΛΟ
6
 

2002 1.331 1.291 371 4.008 

2003 1.562 1.406 395 4.461 

2004 1.867 2.067 428 5.564 

2005 2.195 1.765 466 5.732 

2006 2.566 1.805 507 6.333 

Αύμεζε 

(%) 

93% 40% 37% 65% 

Πεγή: Κνπηξνπκάλεο, Γ., ζει. 39, 2007. 

 

 

                                                                   
5
  Πνζά ζε εθαηνκκχξηα επξψ. 

6
 ηα εηήζηα ζχλνια πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο δαπάλεο φπσο ηαηξηθή θαη πξφζζεηε 

πεξίζαιςε. 
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2.2.3 ΤΝΔΝΧΖ ΣΑΜΔΗΧΝ 

Ζ επηινγή λα ζπλελσζνχλ ειιεηκκαηηθά Σακεία έγηλε πξνθεηκέλνπ ηα Σακεία πνπ 

αληηκεηψπηδαλ ηεξάζηηα ειιείκκαηα λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα απηφ κε ηε 

βνήζεηα Σακείσλ πνπ δηέζεηαλ θαιχηεξα απνζεκαηηθά. Με ην λέν Αζθαιηζηηθφ 

Ννκνζρέδην εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε  λα ππάξρνπλ κφιηο ηξία Αζθαιηζηηθά Σακεία, 

γεγνλφο ην νπνίν ελδέρεηαη λα αιιάμεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο επηπηψζεηο απφ ηηο ζπλελψζεηο ησλ 

Σακείσλ αξθεί λα δνχκε ηελ κειέηε γηα ηνλ Νφκν 3655/2008 θαη ηηο ελνπνηήζεηο ησλ 

Tακείσλ ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΗΝΔ-ΓΔΔ γηα ην 2009. Με 

βάζε ηνλ λφκν απηφ νη αζθαιηζηηθνί θνξείο πεξηνξίζηεθαλ ζε δεθαηξείο θαη ζχκθσλα 

κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη νη αθφινπζνη: 

Πίλαθαο 3 

Σα λέα κεγάια Σακεία (Ν.3655/2008) 

α/α ΟΝΟΜΑ ΣΑΜΔΗΟΤ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ 

1. Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ – Δληαίν Σακείν 

Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ  

(ΗΚΑ- ΔΣΑΜ) 

2. Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεπζεξψλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ) 

3. Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) 

4. Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεησλ Απαζρνινχκελσλ (ΔΣΑΑ) 

5. Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ζηα Μέζα 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ) 

(ΔΣΑΠ-ΜΜΔ) 



ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ..ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΓΤΜΔΝΟΤ ΘΔΖ 

ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΠΑΚΑΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                 17 

 

α/α ΟΝΟΜΑ ΣΑΜΔΗΟΤ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ 

6. Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΔΣΔΑΜ) 

7. Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΔΑΗΣ) 

8. Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδψλ θαη 

Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο 

(ΣΑΤΣΔΚΧ) 

9. Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Γεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ 

(ΣΔΑΓΤ) 

10. Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο 

Απαζρνινπκέλσλ ζηα ψκαηα Αζθαιείαο 

(ΣΔΑΠΑΑ) 

11. Σακείν Πξφλνηαο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΑΠΗΣ) 

12. Σακείν Πξφλνηαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΣΠΓΤ) 

13. Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ (ΔΣΑΣ) 

Σν ΣΤΓΚΤ (Σακείν Τγείαο Γεκνηηθψλ Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ  εληάζζεηαη ζηνλ 

ΟΠΑΓ (Οξγαληζκφο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ) 

Πεγή: ΗΝΔ-ΓΔ, 2009, ζει.325. 
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Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα ελνπνηεκέλα Αζθαιηζηηθά Σακεία  

ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΗΝΔ-ΓΔ γηα ην 2009 ζηε ζειίδα 333, είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία: 

i. Πνιιαπιφηεηα ινγαξηαζκψλ πεξηνπζίαο. 

ii. Δληαία δηαρείξηζε ζπλφινπ πεξηνπζίαο. 

iii. Απνθιεηζκφο παξέκβαζεο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ινγαξηαζκψλ ζηε 

δηαρείξηζή ηνπο.  

2. Πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Αζθαιηζηηθψλ Παξνρψλ: 

i. Παξάιιειε ιεηηνπξγία πνιιαπιψλ παθέησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ. 

ii. Δληαία δηεχζπλζε ησλ πνηθίισλ παθέησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ. 

iii. Κίλδπλνο  αλάπηπμεο γξαθεηνθξαηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ. 

3. Πξνβιήκαηα ζηε Γηνηθεηηθή ιεηηνπξγία: 

i. Δληαία δηνίθεζε (νκπξέια) πνηθηιίαο θνξέσλ. 

ii. Αλνκνηνγέλεηα δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

iii. Γπλαηφηεηα Τπνπξγνχ λα κεηαβάιεη δξαζηεξηφηεηεο. 

Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε ησλ Σακείσλ κε 

βάζε ην Νφκν 3655/2008 θαηαιήγνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία νπζηαζηηθά 

απνηεινχλ θνηλή ζπληζηψζα θαη πξνεγνχκελσλ πξνζπαζεηψλ ελνπνηήζεσλ Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ επηρείξεζε ελνπνίεζεο ησλ Σακείσλ φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ 

ΗΝΔ-ΓΔΔ γηα ην 2009. 
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Οη ελνπνηήζεηο απηέο αιιά θαη παιαηφηεξεο νδήγεζαλ θαη γεληθά νδεγνχλ ζηε 

δεκηνπξγία δχζθακπησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δεκφζησλ θνξέσλ. Με ηελ ηαπηφρξνλε 

κάιηζηα ιεηηνπξγία πνιιψλ πεξηνπζηαθψλ ινγαξηαζκψλ (εηδηθά φηαλ ππάξρνπλ θαη 

ειιείκκαηα) θαη κε ηελ παξάιιειε ζπλχπαξμε, θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε ζσξείαο πξνβιεκάησλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ λέσλ Σακείσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ππάξρεη, γεληθά, πξφβιεκα ζηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ελψ ην έιιεηκκα αληί λα κεηψλεηαη κεηαθέξεηαη απφ ην έλα 

Σακείν ζην άιιν (ΗΝΔ-ΓΔΔ, 2009).  

Ζ γξαθεηνθξαηία ζηνπο κεγάινπο θνξείο νδεγεί ζηελ αδπλακία εμππεξέηεζεο 

ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ πξν-πθηζηακέλσλ Σακείσλ θαη Κιάδσλ. 

Δπίζεο νδεγνχκαζηε ζε αχμεζε δηνηθεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Σα Γηνηθεηηθά 

ζπκβνχιηα ησλ λέσλ Σακείσλ γεληθφηεξα αζρνινχληαη πνιιέο θνξέο κε ζέκαηα 

ήζζνλνο ζεκαζίαο (ΗΝΔ-ΓΔΔ, 2009). 

 

2.2.4 ΔΗΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ  

Ζ εηζθνξνδηαθπγή είλαη απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο, πνπ νδήγεζαλ ζηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε ηα Σακεία. Σν θαηλφκελν απηφ αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ρξφλν κε ην ρξφλν 

θαη είλαη δηαρξνληθφ. Ζ έιιεηςε απζηεξήο λνκνζεζίαο, ε έιιεηςε απζηεξνχ ειέγρνπ, 

απφ ηα αξκφδηα επνπηηθά φξγαλα, απμάλεη δξακαηηθά ηα πνζνζηά. Σν θαηλφκελν ηεο 

εηζθνξνδηαθπγήο αθνξά ζηελ εζθεκκέλε επηινγή εξγαζίαο ρσξίο αζθάιηζε είηε πξνο 

φθεινο ηνπ εξγαδνκέλνπ είηε ηνπ εξγνδφηε είηε θαη ησλ δπν. Δηδηθά κε ηελ αζξφα 

έιεπζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα θπξίσο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ην 

θαηλφκελν νμχλζεθε θαη πνιινί εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα εξγαζία.  

Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ε απνπζία ειέγρσλ, ε έιιεηςε 

θηλήηξνπ αζθάιηζεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη νη επαλαιακβαλφκελεο ξπζκίζεηο 

νθεηιψλ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αηηίεο εηζθνξνδηαθπγήο. Όπσο αλαθέξεη ην 2007 ζηελ 

εξεπλά ηνπ ν λπλ Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη Απαζρφιεζεο θ. 

Γηψξγνο Κνπηξνπκάλεο θαη ηφηε πξφεδξνο ηνπ Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π. ζηελ έξεπλα ηεο 
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Οκνζπνλδίαο εξγαδνκέλσλ ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ε εηζθνξνδηαθπγή απνηεινχζε ην 

15 κε 16 % ησλ εζφδσλ, πνζφ ην νπνίν θπκαηλφηαλ ζηα 2,8 δηο επξψ πεξίπνπ.  

Σν 2008 ε εηζθνξνδηαθπγή σο πξνο ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ 

αλεξρφηαλ πεξίπνπ ζην 20 κε 21% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε 

ζηελ απψιεηα πεξίπνπ 5,8 δηο επξψ ην 2007, έλαληη 4,5 δηο επξψ ην 2006. Σν πξφβιεκα 

έρεη μεθχγεη απφ θάζε έιεγρν, ελδεηθηηθά γηα ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο 

γηα ην 2009 έρεη εθηηλαρζεί ζηα 3,9 δηο επξψ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΗΝΔ-

ΓΔΔ γηα ην 2009.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε, φκσο  αηηία ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξνβιήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ηνπ θχξηνπ Κνπηξνπκάλε ην 2007, είλαη φηη δελ ππάξρνπλ θίλεηξα πξνθεηκέλνπ 

νη εξγαδφκελνη λα αζθαιηζηνχλ εμαηηίαο ησλ αληζνηήησλ θαη ησλ ζηξεβιψζεσλ. Σν 

γεγνλφο απηφ  κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα. Έλαο αζθαιηζκέλνο 

δηαδνρηθά ζε Ν.Α.Σ., Σ..Α. θαη Η.Κ.Α. ην 2007 ρσξίο λα έρεη άιιν εηζφδεκα φηαλ 

ζπληαμηνδνηεζεί ζα ιάβεη 675 επξψ. Έλαο εξγαδφκελνο κε αζθάιηζε κφλν ζην Η.Κ.Α. 

γηα 15 έηε κε ην ΔΚΑ ζα ιάβεη 658 επξψ θαη κε βάζε ηηο αλαπξνζαξκνγέο ηνπ 2008 

γηα ην ΔΚΑ ν πξψηνο ιακβάλεη 702 επξψ θαη ν δεχηεξνο 712 επξψ δειαδή 25 έηε 

παξαπάλσ αζθάιηζεο γηα λα πάξεη ν πξψηνο 10 επξψ ιηγφηεξα (Κνπηξνπκάλεο, Γ., 

2007). 

 

2.2.5 ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Σν επίπεδν απαζρφιεζεο επεξεάδεη ην ζχζηεκα ησλ ζπληάμεσλ θαη ηαπηφρξνλα 

ηα «πνζνζηά νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο» ηνπ πιεζπζκνχ. (Νεθηάξηνο, Μ., 2008). 

χκθσλα κε φζα αλαθέξεη ν Καζεγεηήο θχξηνο Μηιηηάδεο Νεθηάξηνο ζην  βηβιίν ηνπ 

‘Αζθαιηζηηθή Μεηαξξχζκηζε κε ζπλαίλεζε θαη δηαθάλεηα’, ην νπνίν εθδφζεθε ην 

2008: 
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«Ο κεγάινο αξλεηηθφο παξάγνληαο είλαη φηη ε Διιάδα έρεη ην 

ρακειφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν 2000 ην 

πνζνζηφ απηφ ρσξίο ηελ αλεξγία ήηαλ 56% ελψ ν κέζνο φξνο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ 64%. Γηαπηζηψλεηαη φηη ε αλειαζηηθφηεηα ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο ζηε ρψξα καο, αθελφο ζηεξεί ηελ επθαηξία απαζρφιεζεο 

ζε κεγάιν κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη αθεηέξνπ, κεηψλεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηηο εηζθνξέο ησλ 

ζπληαμηνχρσλ» (Νεθηάξηνο, Μ., 2008, ζει. 69).  

Ο παξαθάησ πίλαθαο απνδεηθλχεη ηα φζα εηπψζεθαλ δείρλνληαο ηελ εμέιημε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πνζνζηνχ εμάξηεζεο
7
 (αλαινγία αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο) 

θαηά ηελ εηθνζαεηία 1980-2000. Αλαιπηηθά, ν παξαθάησ πίλαθαο φπσο δεκνζηεχηεθε 

ζην βηβιίν ηνπ Καζεγεηή θπξίνπ Μηιηηάδε Νεθηάξηνπ ‘Αζθαιηζηηθή Μεηαξξχζκηζε κε 

ζπλαίλεζε θαη δηαθάλεηα’:  

Πίλαθαο 4 

Οηθνλνκηθό πνζνζηό εμάξηεζεο 1980-2000 

ΔΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΟΟΣΟ ΔΞΑΡΣΖΖ 

1980 0,36 

1981 0,36 

1982 0,37 

1983 0,37 

                                                                   
7 Σν νηθνλνκηθφ Πνζνζηφ εμάξηεζεο είλαη ρξήζηκν δηφηη καο δείρλεη φηη επεξεάδεηαη ε 

αλαινγία αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο (δπζαλαινγία) ιφγσ ηεο κείσζεο αζθαιηζκέλσλ 

εξγαδφκελσλ εμαηηίαο ηεο αλεξγίαο δειαδή ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο. 
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ΔΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΟΟΣΟ ΔΞΑΡΣΖΖ 

1984 0,37 

1985 0,37 

1986 0,36 

1987 0,37 

1988 0,37 

1989 0,37 

1990 0,38 

1991 0,39 

1992 0,40 

1993 0,41 

1994 0,41 

1995 0,42 

1996 0,43 
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ΔΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΟΟΣΟ ΔΞΑΡΣΖΖ 

1997 0,44 

1998 0,44 

1999 0,45 

2000 0,46 

Πεγή: Νεθηάξηνο, Μ., 2008,ζει.70
8
. 

Όπσο ζα αλαθέξνπκε θαη ζε παξαθάησ ελφηεηα
9
 ην θαηλφκελν ηεο επηινγήο ησλ 

ζπληαμηνχρσλ λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη, εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ζηεξεί απφ ηνπο λένπο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

δεκηψλεη ηα Σακεία, δηφηη ιφγσ ειηθίαο επηιέγνπλ ηελ αλαζθάιηζηε εξγαζία. 

 

2.3 ΓΖΡΑΝΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  

Σν πξφβιεκα ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη παγθφζκην θνηλσληθφ 

θαηλφκελν. ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ήηαλ ζρεδφλ γλσζηφ 

φηη ζα επεξρφηαλ απφ ην 2000 θαη εληεχζελ θαη ζα επεξέαδε δπζκελψο ην δεκνγξαθηθφ 

δείθηε εμάξηεζεο,
 
δειαδή ηελ αλαινγία ζπληαμηνχρσλ θαη αζθαιηζκέλσλ.   

Μεηά ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηνπ Πνιέκνπ ηεο Κνξέαο,  

ππήξρε αηζηνδνμία κεηά ην πξσηνθαλέο πνζνζηφ αχμεζεο γελλήζεσλ, ην ιεγφκελν 

Baby-Boom. Ζ γεληά ηνπ Baby-Boom πιεζίαζε ηε ζπληαμηνδφηεζε απφ ην 2000 θαη 

                                                                   
8 Αλαδεκνζίεπζε απφ Nektarios 2007. 

9
 Βιέπε ελφηεηα 2.4. 
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κεηά. Μεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αηφκσλ απηψλ ν δεκνγξαθηθφο δείθηεο εμάξηεζεο 

επηδεηλψζεθε απφ ην 2000 εηδηθά θαη ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο γελλεηηθφηεηαο ηνπ 80 

κε θνξχθσζε ην 2020, δηακνξθψλνληαο κηα δπζαλαινγία ζπληαμηνχρσλ θαη 

αζθαιηζκέλσλ (Σήληνο, Π., 2009)
10

.  

ηελ Διιάδα ην πξφβιεκα εκθαλίδεηαη κε ηξείο νπζηψδεηο δηαθνξέο ζχκθσλα κε 

ηε Μειέηε ηνπ Καζεγεηή θ. Πιάησλα Σήληνπ, ην Ννέκβξην ηνπ 2009 γηα ην ΚΔΜΔ-

ΔΒΔΑ: 

1. Ζ έθξεμε ησλ γελλήζεσλ δελ ήηαλ ηφζν απφηνκε. Οη δηακνξθσζείζεο ζπλζήθεο  

(κεηαλάζηεπζε, εκθχιηνο) ήηαλ ηέηνηεο ψζηε ε αχμεζε ησλ γελλήζεσλ άξρηζε 

απφ ην 1955 κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60. 

2. Ζ κείσζε ηεο γελλεηηθφηεηαο ήηαλ κεγαιχηεξε θαη πην απφηνκε ζηελ Διιάδα 

απφ ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, ηελ Γαιιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ 

γελλεηηθφηεηα δελ εκθαλίδεη αλάθακςε, επνκέλσο, νη κεηψζεηο ζηνλ 

παξαλνκαζηή ηνπ δείθηε εμάξηεζεο (ελεξγφ πιεζπζκφ) παίδνπλ πην ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ Διιάδα. 

3. Απφ ην 1992 ε κεηαλάζηεπζε θαζπζηεξεί ηηο εμειίμεηο θαηά πέληε έηε 

δηεπξχλνληαο ηελ επθαηξία ιήςεο κέηξσλ
11

. 

«Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη λα ζπληεινχληαη κε θαζπζηέξεζε ζε 

ζρέζε κε ηελ ππφινηπε ΔΔ-15 νη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο. Κξίζηκν 

ζεσξείηαη ην 2015 φηαλ ε πιεηνλφηεηα ησλ Baby-Boomers ζα κπνπλ ζηελ 

έθηε  δεθαεηία ηεο δσή ηνπο, ελψ ε είζνδνο ιηγφηεξσλ λέσλ εξγαδνκέλσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζα επεξεάζεη ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά εξγαζίαο» 

(Σήληνο, Π., 2009, ζει.15). 

                                                                   
10

 Μειέηε Καζεγεηή θ. Πιάησλα Σήληνπ γηα ΚΔΜΔ-ΔΒΔΑ ην Ννέκβξην ηνπ 2009. 

11
 χκθσλα κε ηνλ θ. Σήλην επεηδή νη κεηαλάζηεο είλαη λεφηεξνη απφ ηνπο Έιιελεο θαη έρνπλ 

κηθξφηεξν δείθηε εμάξηεζεο. 
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Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην αζθαιηζηηθφ πξφβιεκα δελ νθείιεηαη ζηε 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Σν πξφβιεκα ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξνυπήξρε θαη νθείιεηαη 

θαηά θχξην ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο αζθάιηζεο θαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. Μεηά ην 2015 αλακέλεηαη λα πξνζηεζεί ζε πην έληνλν βαζκφ ην δεκνγξαθηθφ 

πξφβιεκα ηεο γήξαλζεο επηβαξχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ φιε θαηάζηαζε 

(Σήληνο, Π., 2009). 

 

2.3.1 Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΜΔΧ ΣΧΝ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ 

ΠΤΡΑΜΗΓΧΝ 

Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

Σακείσλ πξνο ην παξφλ φρη ηφζε φζε αλακέλεηαη λα ππάξμεη κεηά ην 2015. Υξήζηκν 

εξγαιείν απνηεινχλ νη δεκνγξαθηθέο ππξακίδεο, νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη ζηα βηβιία 

ηνπ θαζεγεηή θ. Πιάησλα Σήληνπ
12

. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη ηελ επίδξαζε ζηα Σακεία, ζα πξέπεη λα δνχκε πσο εμειίρζεθε ν πιεζπζκφο κέρξη 

ζήκεξα θαη πσο αλακέλεηαη λα εμειηρζεί ηα επφκελα ρξφληα. 

Ζ Γεκνγξαθηθή Ππξακίδα απνηππψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, νη 

γεξαηφηεξνη ζηελ θνξπθή νη λεφηεξνη πην θάησ, δεμηά νη άλδξεο αξηζηεξά νη γπλαίθεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη δεκνγξαθηθέο ππξακίδεο ηνπ 1990, ηνπ 2010, ηνπ 2030 

ηνπ 2040 θαη ηνπ 2050, νη νπνίεο δεκνζηεχηεθαλ ζηα βηβιία ηνπ Καζεγεηή θπξίνπ 

Πιάησλα Σήληνπ θαη πεξηγξάθνπλ ηελ αλακελφκελε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ κέρξη ην 

2050 μεθηλψληαο απφ ην 1990 αλά δεθαεηία..  

 

 

                                                                   
12

 Κνηλσλία, Οηθνλνκία ζπληάμεηο: Κξπκκέλνο Θεζαπξφο; (2001) θαη Αλάπηπμε κε 

Αιιειεγγχε,(2003). 
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Σα παξαθάησ ζρήκαηα ινηπφλ απνηεινχλ ηηο δεκνγξαθηθέο ππξακίδεο απφ ην 

1990 έσο ην 2050 (εηδηθά απφ ην 2010 θαη κεηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πιεζπζκνχ), απφ ηηο 

νπνίεο πξνθχπηνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.
13

. Αθνινπζνχλ ζηηο επφκελεο ζειίδεο ηα 

ζρήκαηα ησλ Γεκνγξαθηθψλ Ππξακίδσλ: 

ρήκα 1 

Δμέιημε πιεζπζκνύ κέζσ Γεκνγξαθηθώλ Ππξακίδσλ 

1990 

 

Πεγή: Σήληνο, Π., 2001, ζει 85. 
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 Βιέπε Σήληνο Αλάπηπμε κε αιιειεγγχε,2003,Σήληνο Κνηλσλία ,Οηθνλνκία, πληάμεηο: 

Κξπκκέλνο Θεζαπξφο;,(2001). 
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ρήκα 2 

Δμέιημε πιεζπζκνύ κέζσ Γεκνγξαθηθώλ Ππξακίδσλ  

2010 - 2040  

 

Πεγή: Σήληνο, Π., 2003 ζει. 99. 
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ρήκα 3 

Δμέιημε πιεζπζκνύ κέζσ Γεκνγξαθηθώλ Ππξακίδσλ  

2050 

 

Πεγή: Σήληνο, Π., 2003, ζει.100.  

 



ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ..ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΓΤΜΔΝΟΤ ΘΔΖ 

ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΠΑΚΑΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                 29 

 

Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα ησλ πιεζπζκηαθψλ ππξακίδσλ 1990-2050 

δηαπηζηψλνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Σήλην, ηα εμήο: 

1. Σελ θχξηα επίδξαζε ζηε δεκνγξαθία άζθεζε ε απφηνκε πηψζε ζηηο 

γελλήζεηο ην 1980. 

2. Ζ πηψζε απηή νδήγεζε ζε παξεπφκελεο εμειίμεηο κεηά ην 2000, δηφηη ηα 

άηνκα απηά ζα εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά ην 2000 θαη ην 

απνηέιεζκα ζα θαλεί κεηά ην 2010. 

3. Ο Διιεληθφο πιεζπζκφο δελ είλαη γεξαηφηεξνο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο αιιά γεξλά γξήγνξα. Σν δεκνγξαθηθφ δελ είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηνπ αζθαιηζηηθνχ, αιιά αλακέλεηαη λα ην 

επηδεηλψζεη ζην κέιινλ. 

4. Ζ αζηπθηιία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 επεξέαζε δηφηη νη νκάδεο κε πςειή 

ζχληαμε απμάλνληαη ηαρχηεξα απφ ηηο νκάδεο κε ρακειή ζχληαμε 

(αγξφηεο). 

5. Ζ θαηάζηαζε αλακέλεηαη λα γίλεη εθξεθηηθή κεηά ην 2010 δηφηη ζα 

κεησζεί ν πιεζπζκφο εξγάζηκεο ειηθίαο. 

6. Τπάξρνπλ δπν ζεηηθέο επηδξάζεηο κε αζαθέο αληίθηππν: α) νη ζπλέπεηεο 

ηεο κεηαλάζηεπζεο, β) ε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ (Σήληνο, Π., 2003).
14

  

Δίλαη ζαθέο φηη ηέηνηεο κεηαβνιέο είραλ αληίθηππν ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη 

ζηελ αλαινγία εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ κε ζπλέπεηα 

ηελ επηβάξπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Σακείσλ. 

 

                                                                   
14

 Αλαδεκνζίεπζε απφ Φσηάθεο 2001 θαη Coomans 2001. 
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2.3.2 Ζ ΓΤΑΝΑΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ 

Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ θαη φπσο αλαιχεηαη ζε 

κειέηεο, έρεη αληίθηππν ζηελ απαζρφιεζε, έρεη φκσο θαη επίπησζε ζηελ αλαινγία 

κεηαμχ ζπληαμηνχρσλ θαη αζθαιηζκέλσλ, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ κε επίζεκα 

ζηνηρεία.  

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε, φηη ε επηινγή ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, ην επίπεδν 

απαζρφιεζεο, ε ππνγελλεηηθφηεηα ιφγσ θαη ηεο δπζθνιίαο ησλ δεπγαξηψλ λα 

θαιχςνπλ ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο αθφκε θαη ελφο ηέθλνπ θαη νη πξφσξεο 

ζπληαμηνδνηήζεηο, θαηά ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε, είλαη επηπιένλ ιφγνη πνπ νδήγεζαλ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε δπζαλαινγία. Σν δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα δελ έρεη επεξεάζεη αθφκε 

ηα Σακεία ηφζν φζν νη παξαπάλσ αλαιπζέληεο παξάγνληεο, βέβαηα αλακέλεηαη λα ηα 

επεξεάζεη κεηά ην 2015 ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εηδηθψλ. 

χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ γηα ην λέν Αζθαιηζηηθφ Ννκνζρέδην, 

ζήκεξα ε αλαινγία κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ είλαη 1:1,7. ην ΗΚΑ, ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο, ε αλαιφγηα έθηαζε λα είλαη 100 εξγαδφκελνη πξνο 120 

ζπληαμηνχρνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, φπσο αλαθέξεη ν θ. Λνβέξδνο, ρξεηάζηεθε 

επηρνξήγεζε 2,4  δηο Δπξψ γηα λα πιεξσζνχλ νη ζπληάμεηο. 

Με βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π. ην 2005, ε νπνία ρξεζηκνπνίεζε 

δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ Κνηλσληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2004, νη ζπληαμηνχρνη 

απφ ην 1984 έσο ην 2004 απμήζεθαλ θαηά 941.241, ελψ νη αζθαιηζκέλνη, ηελ ίδηα 

πεξίνδν, κεηψζεθαλ θαηά 60.919. Οη ζπληαμηνχρνη πνπ ειάκβαλαλ ζχληαμε ην 1984 

απφ φια ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία Κχξηαο Αζθάιηζεο, ηνλ ΟΓΑ θαη ην Γεκφζην ήηαλ 

1.637.297. Σν 2004 νη ζπληαμηνχρνη έθηαζαλ ηα 2.578.538 αχμεζε 57%. ε ν,ηη αθνξά 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο γηα θχξηα ζχληαμε, απηνί ην έηνο 1984 ήηαλ 4.385.487. Σν 2004, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Κνηλσληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, νη αζθαιηζκέλνη ζπλνιηθά, 

ήηαλ 4.324.568. Μείσζε, δειαδή, θαηά 60.919. (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π., 2005). 
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ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ, φζνλ αθνξά ζηηο θχξηεο ζπληάμεηο, ζχκθσλα πάληα κε 

ηα ζηνηρεία ηνπ Κνηλσληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ  ην 1984, ε ζρέζε ήηαλ 1 : 2,7 θαη ην 

2004 δηακνξθψζεθε πεξίπνπ ζην 1 : 1,7. Γειαδή, ην 1984, 2,7 αζθαιηζκέλνη πιήξσλαλ 

γηα ηε ζχληαμε ελφο ζπληαμηνχρνπ, έλαληη 1,7 αζθαιηζκέλσλ γηα έλαλ ζπληαμηνχρν ην 

2004. ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ζπλνιηθά, εθηφο ηνπ Ο.Γ.Α. ε ζρέζε αζθαιηζκέλσλ 

ζπληαμηνχρσλ ην 1984 ήηαλ 1 : 3,58 θαη ην 2004, αληίζηνηρα, ε ζρέζε ήηαλ 1 : 2,32 

(Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π., 2005). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ζηα Σακεία, πνπ ρνξεγνχλ θχξηα 

ζχληαμε, πιελ ηνπ Ο.Γ.Α., ηελ εηθνζαεηία 1984-2004 νη ζπληαμηνχρνη απμήζεθαλ θαηά 

672.071 (πνζνζηφ αχμεζεο 97.6%), ελψ νη αζθαιηζκέλνη απμήζεθαλ θαηά 688.246 

(πνζνζηφ αχμεζεο 27,9%). Σελ πην αξλεηηθή εμέιημε είρε ην Ν.Α.Σ. φπσο ζα δνχκε θαη 

ζε παξαθάησ ελφηεηα (ελφηεηα 4.3). Σν 1984 ε ζρέζε ήηαλ 1 αζθαιηζκέλνο πξνο 2,29 

ζπληαμηνχρνπο θαη δηακνξθψζεθε ζην 1 : 0,51 ην 2004, δειαδή ζε 1 ζπληαμηνχρν 

αληηζηνηρνχλ 0,51 αζθαιηζκέλνη λαπηηθνί (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π., 2005). 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη πσο δηακνξθψζεθε ε αλαινγία ζπληαμηνχρσλ 

αζθαιηζκέλσλ θαηά ηελ εηθνζαεηία 1984-2004 γηα ηελ θχξηα ζχληαμε φπσο 

δεκνζηεχηεθε ζηελ έξεπλα ηνπ Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π. κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Κνηλσληθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ  γηα ην 2004:  

Πίλαθαο 5 

ρέζε πληαμηνύρσλ - Αζθαιηζκέλσλ 1984-2004 γηα ηελ Κύξηα ύληαμε 

ΦΟΡΔΑ ΔΣΟ 1984 ΔΣΟ 2004 

ΗΚΑ 1:3,62 1:2,18 

ΟΓΑ 1:2,32 1:0,86 

ΣΔΒΔ 1:3,12 1:3,27 
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ΦΟΡΔΑ ΔΣΟ 1984 ΔΣΟ 2004 

ΣΑΜΔΗΟ ΔΜΠΟΡΧΝ 1:7,05 1:4,30 

Σ..Π. ΔΣΔ 1:1,99 1:1,24 

ΣΑ 1:4,29 1:1,54 

Σ..Π. ΑΣΔ 1:1,29 1:0,94 

ΣΑΠ-ΟΣΔ 1:4,83 1:1,13 

Σ..Π. ΖΑΠ 1:1,59 1:0,79 

ΣΜΔΓΔ 1:9,04 1:7,13 

ΣΑΤ 1:4,97 1:5,24 

ΣΑΜΔΗΟ ΝΟΜΗΚΧΝ 1:2,85 1:3,23 

Σ..Π.Δ.Α.Θ. 1:3,77 1:8,52 

Ν.Α.Σ. 1:2,29 1:0,51 

Πεγή: Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π., 2005, ζει. 5. 

Σν κέιινλ, φπσο πξναλαθέξακε, δελ πξνβιέπεηαη επνίσλν φζνλ αθνξά ζηελ 

αλαινγία αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ. Σν απνδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

δεκνζηεχνληαη ζηε ζειίδα 66 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή 
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Πξνζηαζία θαη Κνηλσληθή Έθζεζε 2008-2010 ζρεηηθά κε ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. (Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 2010) 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο ηνπ ILO, πνπ δεκνζηεχνληαη 

ζηελ Δζληθή Έθζεζε ηξαηεγηθήο γηα ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, πξνβιέπεηαη κείσζε ηεο 

αλαινγίαο πληαμηνχρσλ-Αζθαιηζκέλσλ ην 2055 ζε ζρέζε κε ην 2005 απφ 1:2,51 ζε 

1:0,98. χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ε πξφβιεςε γηα ηελ αλαινγία κεηαμχ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ γηα ηελ πεληεθνληαεηία 2005-2055, είλαη: 

Πίλαθαο 6 

Γεκνγξαθηθέο Πξνβιέςεηο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 2005-2055 

ΔΣΟ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ / ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ (ΑΝΑΛΟΓΗΑ) 

2005 1:2,53 

2006 1:2,53 

2007 1:2,56 

2008 1:2,58 

2009 1:2,61 

2010 1:2,64 
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ΔΣΟ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ /ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ (ΑΝΑΛΟΓΗΑ) 

2011 1:2,65 

2012 1:2,66 

2013 1:2,66 

2014 1:2,66 

2015 1:2,66 

2025 1:2,26 

2035 1:1,96 

2045 1:1,17 

2055 1:0,99 

Πεγή
15

: Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 2010, ζει.67. 

Όηαλ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη θεθαιαηνπνηεηηθφ, φπσο ην δηθφ 

καο, ηφηε ηέηνηεο αλαινγίεο ην επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά, ην νηθνλνκηθφ βάξνο γηα ηα 

Αζθαιηζηηθά Σακεία είλαη κεγάιν δηεπξχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηα ειιείκκαηα, 

επηβαξχλνληαο ηα απνζεκαηηθά ησλ Σακείσλ θαη ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, δηφηη δε 

ζα ππάξρνπλ νη απαηηνχκελεο εηζθνξέο ζηα Σακεία απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο.  

                                                                   
15

 Αλαδεκνζίεπζε Αλαινγηζηηθήο Μειέηεο ILO γηα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ΟΓΑ έηνπο 2008,ζει.19. 
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2.4 ΑΝΑΦΑΛΗΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  

Ζ αλαζθάιηζηε εξγαζία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αξλεηηθήο επίπησζεο 

ζηα Σακεία θαη ζην ζχζηεκα γεληθφηεξα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ γηα ην 2009 

ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο αλαζθάιηζηεο ή καχξεο εξγαζίαο φπσο 

αιιηψο νλνκάδεηαη. Σν θαηλφκελν είλαη παγθφζκην πεξίπνπ 1,8 δηζεθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη ζηνλ πιαλήηε, ζε πνζνζηφ πεξίπνπ ην 50% ησλ εξγαηνυπαιιήισλ, 

εξγάδνληαη αλαζθάιηζηνη. Οη εηδηθνί ηνπ ΟΟΑ πξνβιέπνπλ φηη κέρξη ην 2020 πάλσ 

απφ ηα 2/3 ησλ εξγαδνκέλσλ ζα ζηεξνχληαη ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ (Κχξηζνο, Γ., 2009). 

ηελ Διιάδα ην 1/3 ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αλαζθάιηζην θαη ην πνζνζηφ 

αλεβαίλεη ζπλερψο .Οη ζπλέπεηεο γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ  είλαη 

νδπλεξέο εηδηθά φηαλ ππάξρεη θαη ην πξφβιεκα ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ην νπνίν 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θαη ζπληαμηνδνηηθνχ θφζηνπο 

(Κχξηζνο, Γ., 2009). Σν 2009 ην ΗΚΑ θαηέγξαςε κείσζε 2% ζηα έζνδα ηνπ θαη 

ζπλνιηθά νη απψιεηεο ζηα Σακεία απφ ηελ εηζθνξνδηαθπγή αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα 8 

δηο Δπξψ. 

Σελ αλαζθάιηζηε εξγαζία επηιέγνπλ θπξίσο νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, νη νπνίνη 

αλαγθάδνληαη λα αθνινπζήζνπλ ην δξφκν ηεο καχξεο θαη αδήισηεο εξγαζίαο δηφηη δελ 

έρνπλ άιιε επηινγή πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Οη αιινδαπνί εξγαδφκελνη 

κεηαηξέπνληαη ζε «νδνζηξσηήξα» γηα ηα αζθαιηζηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ 

Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ. Οη εξγνδφηεο εθκεηαιιεχνληαη ηελ αλάγθε ησλ αιινδαπψλ γηα 

εξγαζία θαη ζηξέθνληαη ζηνπο θηελνχο θαη ππάθνπνπο κεηαλάζηεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (Κχξηζνο, Γ., 2009). 

Ζ αλάπηπμε ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο νθείιεηαη θαη ζηελ αδπλακία πνιιψλ 

επηρεηξήζεσλ θπξίσο κηθξνκεζαίσλ λα θαιχςνπλ ην πςειφ θφζηνο ηεο αζθάιηζεο θαη 

ηεο απνπζίαο απζηεξνχ θαη ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ 

αιιά θαη ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ Διιήλσλ εηδηθά κε ηελ επηινγή ησλ 

ζπληαμηνχρσλ λα εξγαζηνχλ μαλά επηιέγνληαο λα ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη  
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αλαζθάιηζηνη, φπσο ζα δνχκε πην θάησ, δεκηψλνληαο ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα 

(Κνπηξνπκάλεο, Γ., 2007)
16

. 

ε ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα enet.gr
17

 ν Πξφεδξνο ηνπ ΚΔΠΔΑ-ΓΔΔ
18

 

θχξηνο Κψζηαο Νηθνιάνπ αλαθέξεη, φηη ππάξρνπλ πεξίπνπ 600.000 αδήισηνη κηζζσηνί 

εξγαδφκελνη, 1 ζηνπο 4 εξγαδφκελνπο είλαη αλαζθάιηζηνο θαη ζχκθσλα κε έθζεζε ηνπ 

ΗΝΔ-ΓΔ 1.100.000 εξγαδφκελνη απφ ηα 4.500.000 ησλ εξγαδφκελσλ είλαη αφξαηνη. 

πλέπεηα φισλ απηψλ ησλ γεγνλφησλ είλαη ηα Σακεία λα ζηεξνχληαη πάλσ απφ 6 δηο 

επξψ αλά έηνο. 

ην ζέκα ησλ κεηαλαζηψλ ε εηήζηα νηθνλνκηθή ζπκβνιή ησλ κεηαλαζηψλ ζην 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο καο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2,8% φζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία 

εηζνδήκαηνο, ζε πνζνζηφ 2,3%, φζνλ αθνξά ζηελ αχμεζε ηεο δαπάλεο θαη ζε πνζνζηφ 

2,5%, φζνλ αθνξά ζηελ αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ην 2008. Δπίζεο γηα ην ίδην έηνο 

ζηε ρψξα καο έλαο ζηνπο δπν κεηαλάζηεο εξγαδφηαλ ρσξίο αζθάιηζε. Οη αλαζθάιηζηνη 

κεηαλάζηεο ην 2008 ήηαλ 289.836, φζνη απαζρνινχληαλ ζην παξαεκπφξην ή 

εξγάδνληαλ επίζεκα ζε νηθνδνκέο θ.η.ι. έθηαλαλ ζηνπο 354.837 εξγαδνκέλνπο. Όηαλ νη 

κηζνί κεηαλάζηεο εξγάδνληαη αλαζθάιηζηνη ηφηε εχθνια θαηαλνεί θάπνηνο πφζν 

δεκηψλνληαη ηα Σακεία.(Γειεζαλάζε, Μ., 2008).  

Δθαηνληάδεο εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα ιεγφκελα κπινθάθηα κε ηα νπνία 

κεηψλνληαη ηα έζνδα ησλ Σακείσλ. Σν λέν απηφ θαηλφκελν αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο 

ζηεξεί απφ ηα Σακεία  πεξίπνπ 1,1 δηο. Δπξψ πνζφ ζεκαληηθφ γηα ηα Αζθαιηζηηθά 

Σακεία (Παπαλίδεο, Μ., 2008). 

 

 

                                                                   
16 Οκηιία ζε ζπλέδξην. 

17
 Βιέπε Γακά, Γ., 2009. 

18 Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Δξγαδνκέλσλ θαη Αλέξγσλ ΓΔΔ. 



ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ..ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΓΤΜΔΝΟΤ ΘΔΖ 

ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΠΑΚΑΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                 37 

 

Παξαηεξείηαη επίζεο ην θαηλφκελν πνιινί ζπληαμηνχρνη λα ζπλερίδνπλ λα 

εξγάδνληαη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή  ηνπο ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσήο. Δηδηθά, φηαλ γηα ην 2008, ζχκθσλα κε νκηιία ηνπ λπλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο θπξίνπ Γηψξγνπ Κνπηξνπκάλε ζε ζπλέδξην
19

 ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην: 

1. Σξεηο ζηνπο δέθα ζπληαμηνχρνπο είραλ θχξηα ζχληαμε θάησ απφ 450 επξψ. 

2. Έμη ζηνπο δέθα ζπληαμηνχρνπο είραλ ζχληαμε κηθξφηεξε ησλ 600 επξψ. 

3. Μφιηο 15 ζηνπο 100 ζχληαμε πάλσ απφ 1050 επξψ. 

ηφηε εχινγα έλαο ζπληαμηνχρνο, εηδηθά φηαλ ε θχξηα πεγή ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ είλαη ε 

ζχληαμε ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο δηαβίσζεο θαη ηηο πνιιέο  

ππνρξεψζεηο, επηιέγεη λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη θαη ζα πξνηηκήζεη κάιηζηα λα 

εξγαζηεί αλαζθάιηζηνο, δηφηη δελ ζα κπνξεί, εμαηηίαο ηεο ειηθίαο ηνπ, λα βξεη εχθνια 

εξγαζία δεκηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα νηθνλνκηθά ησλ Σακείσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
19

 Οκηιία ζην πλέδξην ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ ζην Πάληεην 

Παλεπηζηήκην κε ζέκα: «Δλεξγφο Γήξαλζε θαη Γεκνγξαθηθή Αιιαγή ζηελ Δ.Δ.–Ζ 

Πεξηθεξεηαθή Γηάζηαζε» αλαδεκνζίεπζε Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π. (popokp.gr).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΣΟ Ν.Α.Σ.. Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ 

3.1 ΣΟ Ν.Α.Σ. (ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ) 

Σν Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (Ν.Α.Σ.) απνηειεί ην βαζηθφ ίδξπκα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ. Ηδξχζεθε ην 1861 κε ηνλ Νφκν ΥΛΘ κεηά απφ 

παξέκβαζε ηεο Βαζίιηζζαο Ακαιίαο, ε νπνία νξακαηηδφηαλ έλαλ εζληθφ θνξέα 

αζθάιηζεο γηα ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο πξσηνπνξηαθφ γηα ηα ηφηε δεδνκέλα. Σν Ν.Α.Σ. 

κάιηζηα είλαη ν πξψηνο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ ηδξχζεθε ζηε ρψξα 

καο θαη απφ ηνπο πξψηνπο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζηε ζχγρξνλε επνρή (Ν.Α.Σ., 

1961)
20

.  

ήκεξα ην Ν.Α.Σ. απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) θαη 

βξίζθεηαη πιένλ ππφ ηελ επνπηεία
21

 ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

(Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 50/2010, ΦΔΚ 89
 
Α΄/16-6-2010), έρνληαο σο θχξην ζθνπφ ηελ 

αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζάιαζζα. Απφ ηα έζνδα ηνπ ην Σακείν παξέρεη κέζσ 

ηνπ Οίθνπ ηνπ Ναχηνπ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηνπο ελ ελεξγεία θαη ζηνπο 

ζπληαμηνχρνπο λαπηηθνχο. Ζ αζθάιηζε πνπ παξέρεηαη ζήκεξα απφ ην Ν.Α.Σ. είλαη ηφζν 

ζπληαμηνδνηηθή φζν θαη επηθνπξηθή, ε επηθνπξηθή ζχληαμε λνκνζεηήζεθε ζρεηηθά 

πξφζθαηα κε ηνλ Ν.1482 ηνπ 1984.(nat.gr) 

ην Ν.Α.Σ. αζθαιίδνληαη ηφζν νη ίδηνη νη λαπηηθνί, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ζχληαμε 

ιφγσ γήξαηνο, αληθαλφηεηαο, αηπρήκαηνο θαη κεληαία επηθνπξηθή ζχληαμε, φζν θαη νη 

νηθνγέλεηεο ηνπο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ηε ζχληαμε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν λαπηηθφο 

                                                                   
20

 Δπεηεηαθή έθδνζε ηνπ Ν.Α.Σ. γηα ηα 100 ρξφληα ηνπ Σακείνπ. 

21
 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπγγξαθήο ηεο  Γηπισκαηηθή ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010  ην 

Ν.Α.Σ. είλαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Μεηά ηνλ 

Αλαζρεκαηηζκφ ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2010 ην Ν.Α.Σ. ίζσο αιιάμεη επνπηεία θαη ππαρζεί ζην 

Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Αιηείαο θαη Νήζσλ. 



ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ..ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΓΤΜΔΝΟΤ ΘΔΖ 

ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΠΑΚΑΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                 39 

 

απνβηψζεη.. Δπίζεο παξέρεηαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε κέζσ ηνπ Οίθνπ ηνπ 

Ναχηνπ ζηνπο απφκαρνπο θαη ελ ελεξγεία λαπηηθνχο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Σα έζνδα ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ 

πινηνθηεηψλ θαη ησλ λαπηηθψλ επί ησλ απνδνρψλ ηνπο, νη νπνίεο θαη θαηαβάιινληαη 

ζην λφκηζκα πιεξσκήο ησλ λαπηηθψλ, θαζψο θαη απφ άιιεο πεγέο φπσο έθδνζε αδεηψλ 

αιηείαο, ξπκνπιθψλ, άξζε λαπαγψλ θιπ.. Σν Ν.Α.Σ. απνδίδεη θάζε ρξφλν ηα πνζά πνπ 

εηζπξάηηνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΛΟΔΝ (Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Οηθνγελεηαθψλ 

Δπηδνκάησλ) θαη θαηαβάιιεη νηθνγελεηαθά επηδφκαηα ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ελ ελεξγεία 

λαπηηθψλ. Σν Σακείν εθηφο ησλ δηθψλ ηνπ εζφδσλ εηζπξάηηεη θαη έζνδα ηα νπνία ηα 

απνδίδεη ππέξ ησλ εμήο ηξίησλ Σακείσλ Πξνλνίαο, Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη 

Κεθαιαίσλ:     

1. Σακείν Πξφλνηαο Αμησκαηηθψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΣΠΑΔΝ). 

2. Σακείν Πξφλνηαο Καησηέξσλ Πιεξσκάησλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

(ΣΠΚΠΔΝ). 

3. Κεθάιαην Αλεξγίαο – Αζζελείαο Ναπηηθψλ (ΚΑΑΝ). 

4. Κεθάιαην Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΝΔ). 

5. Κεθάιαην Πινεγηθήο Τπεξεζίαο (ΚΠΤ). 

6. Κεθάιαην Γπηψλ (Κ.Γ.). 

7. Κεθάιαην Αζθάιηζεο Δπηβαηψλ θαη Ορεκάησλ (ΚΑΔΟ). 

8. Δζηία Ναπηηθψλ (Δ.Ν.). 

9. Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Οηθνγελεηαθψλ Δπηδνκάησλ (ΔΛΟΔΝ). 

10. Κιάδνο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ (ΚΔΑΝ). 

11. Ναπηηθφ Μνπζείν. 

12. Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο (ΝΔΔ). 
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Ζ έδξα ηνπ Ν.Α.Σ. είλαη ζηνλ Πεηξαηά ζηελ νδφ Δζληθήο Αληηζηάζεσο 1, 

απέλαληη απφ ηε Μεηξφπνιε ηνπ Πεηξαηά ηελ Αγία Σξηάδα, θαη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο 

ησλ λαπηηθψλ αλά ηελ επηθξάηεηα..  

 

3.1.1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ 

Σν Ν.Α.Σ., φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηνηθείηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλδεθα κέιε θαη ζην νπνίν 

εθπξνζσπνχληαη φινη νη ζπζρεηηδφκελνη κε ην Σακείν θνξείο. Σν ζπκβνχιην δηνξίδεηαη 

κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ, κε ηξηεηή ζεηεία θάζε θνξά θαη γηα δπν ζεηείεο 

ην κέγηζην. Οη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ νξίδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο, ν 

Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. δηνξίδνληαη κε επηινγή ηνπ Τπνπξγνχ. Σν Γ.. 

απνηειείηαη απφ: 

1. Σνλ Πξφεδξν. 

2. Σνλ Αληηπξφεδξν. 

3. Σξεηο εθπξνζψπνπο ησλ ελεξγεία λαπηηθψλ, δπν εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

αμησκαηηθνί θαη έλαο απφ ηα θαηψηεξα πιεξψκαηα.  

4. Έλαλ εθπξφζσπν ησλ απφκαρσλ λαπηηθψλ. 

5. Σξεηο εθπξνζψπνπο ησλ πινηνθηεηψλ θνξηεγψλ άλσ ησλ 3.000 θφξσλ νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο. 

6. Έλαλ εθπξφζσπν ησλ πινηνθηεηψλ επηβαηεγψλ πινίσλ. 

7. Έλαλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν.   

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην νξγαλφγξακκα ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ 

φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ. Αλαιπηηθά παξαθάησ: 
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Γηάγξακκα 1 

Οξγαλόγξακκα Ν.Α.Σ. 

 

Πεγή: nat.gr. 
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3.1.2 ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΑΦΑΛΗΖ 

Σν Ν.Α.Σ. αζθαιίδεη ηνπο Έιιελεο θαη Κππξίνπο απνγεγξακκέλνπο λαπηηθνχο 

θαζψο επίζεο θαη ηνπο ππεθφνπο μέλσλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. πνπ εξγάδνληαη ζε 

πινία κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία, ηα νπνία πινία είλαη ζπκβεβιεκέλα  κε ην Ναπηηθφ 

Απνκαρηθφ Σακείν. χκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηνπ ΚΝ. 792/78 φπσο 

δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ (βιέπε ππνρξέσζε αζθάιηζεο), ππάγνληαη 

ζηελ αζθάιηζε ππνρξεσηηθά νη Έιιελεο λαπηηθνί κε ηα θάησζη ζηνηρεία:  

1. Οη αλήθνληεο ζε ζπγθξνηεκέλν πιήξσκα πινίνπ κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία 

ζπκβεβιεκέλα κε ην Ν.Α.Σ.. 

2. Οη λφκηκνη εθπξφζσπνη ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ηεο αλψηαηεο νξγάλσζεο 

ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα, γηα φζν ρξφλν εθπξνζσπνχλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε απηή φρη πέξαλ ηεο πεληαεηίαο θαη εθφζνλ έρνπλ 

δίπισκα ή πηπρίν λαπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη δεθαεηή, ηνπιάρηζηνλ, εξγαζία ζε 

πινίν.  

3. Οη αξρηπινεγνί θαη πινεγνί θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνπο 

πινεγηθνχο ζηαζκνχο. 

4. Οη ππεξεηνχληεο πινεγνί ζε ιηκάληα μέλσλ θξαηψλ. 

5. Οη κεηεθπαηδεπφκελνη ζηηο Γ..Δ.Ν. λαπηηθνί γηα ην δηάζηεκα πνπ 

κεηεθπαηδεχνληαη ζε απηέο. 

6. Οη ππάιιεινη Πξνμεληθψλ Ληκελαξρείσλ, νη Καζεγεηέο ή Γηεπζπληέο ζπνπδψλ 

ησλ Γ..Δ.Ν., νη Κπβεξλήηεο θαη ηα κέιε ησλ πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ ηεο 

θαηά ζάιαζζαλ  Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο (Θ.Ο.Α.) «θαζ’ φζν ρξφλν ήζαλ ελ 

ελεξγεία», εθφζνλ είλαη απνγεγξακκέλνη λαπηηθνί θαη έρνπλ δεθαεηή 

ηνπιάρηζηνλ ζην Δκπνξηθφ Ναπηηθφ «πξαγκαηηθή λαπηηθή εκπεηξία». 

7. Οη εθάζηνηε ππεξεηνχληεο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ ζην Τπνπξγείν ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ, εθφζνλ εθείλνη είλαη 
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απνγεγξακκέλνη λαπηηθνί θαη έρνπλ ζην Δκπνξηθφ Ναπηηθφ δεθαεηή 

ηνπιάρηζηνλ «πξαγκαηηθή λαπηηθή ππεξεζία», ε νπνία κεηψλεηαη ζε πεληαεηή 

λαπηηθή ππεξεζία εάλ εθείλνη δηαζέηνπλ δίπισκα πινηάξρνπ, Μεραληθνχ ή 

Ραδηνηειεγξαθεηή Α΄ Σάμεο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (nat.gr).  

8. Όζνη ππεξεηνχλ ζε νξγαληζκνχο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν έρνληαο 

ζρέζε Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο, 

εθφζνλ είλαη απνγεγξακκέλνη λαπηηθνί θαη έρνπλ ζην Δ.Ν. ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή 

πξαγκαηηθή λαπηηθή ππεξεζία. 

9. Οη Αξρηπινίαξρνη θαη Αξρηκεραληθνί ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

10. Πινίαξρνη Α΄ Σάμεο θαη Α΄ Μεραληθνί, πνπ εξγάδνληαη ζε λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο θαη απνδεδεηγκέλα δελ αζθνχλ άιιν επάγγεικα γηα ηα 2/3 ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο. 

11. Οη εθάζηνηε εξγαδφκελνη ζε Γεκφζηεο ρνιέο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ηεο 

Δζηίαο Ναπηηθψλ εθφζνλ είλαη απνγεγξακκέλνη λαπηηθνί έρνληαο ηνπιάρηζηνλ 

δεθαεηή «πξαγκαηηθή λαπηηθή ππεξεζία» ζε πινία Β΄ Καηεγνξίαο (ζχκθσλα κε 

ηνλ πίλαθα 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΝ 792/78). 

12. Οη ππεξεηνχληεο Έιιελεο λαπηηθνί ζε βνεζεηηθά πινία ηνπ Πνιεκηθνχ 

Ναπηηθνχ. Ζ ππεξεζία απηή ππνινγίδεηαη σο πξνο ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θαη 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο ζαλ πξαγκαηνπνηεζείζα ζε Αθηνπιντθά Διιεληθά 

πινία ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ.    

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2575/98 (ην νπνίν 

δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ν.Α.Σ., nat.gr) αζθαιίδνληαη επίζεο: 

1. Οη Γεληθνί Δπηζεσξεηέο ζθάθνπο θαη νη Δπηζεσξεηέο-Μεραληθνί αζθαιίδνληαη 

ππνρξεσηηθά ζην Ν.Α.Σ. θαη’ εμαίξεζε γηα ππεξεζία κέρξη έμη (6) ην πνιχ 

κήλεο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο εθφζνλ:  

i. Τπεξεηνχλ ζε πινία άλσ ησλ 1000 θ.ν.ρ.. 
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ii. Έρνπλ Γίπισκα Πινηάξρνπ ή Μεραληθνχ Α΄ Σάμεο. 

2. Πινίαξρνη Α’ θαη Β΄ Σάμεο  θαη Μεραληθνί Α΄ θαη Β΄ Σάμεο ηνπ Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ κπνξνχλ λα «αλαγλσξίζνπλ κε (εμαγνξά) δχν ην πνιχ θνξέο ηελ 

ππεξεζία ηνπο κέρξη 12 κήλεο γηα θάζε πινίν ζην Ν.Α.Σ., ζε πινία πνπ ηεινχλ 

ππφ λαππήγεζε ζηελ Διιάδα ή ηελ αιινδαπή είλαη πάλσ απφ 3000 θ.ν.ρ. δελ 

έρνπλ λαπηνιφγηα, πςψζνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία θαηά ηελ πξψηε λενιφγεζε 

θαη ηελ δηαηεξήζνπλ γηα ρξφλν δηπιάζην ηνπ ρξφλνπ πνπ εμαγνξάδνπλ 

(παξάγξαθνο  13). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε εθαξκφδεηαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε λαππήγεζε γηα 

δπν ην πνιχ αμησκαηηθνχο ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ γηα θάζε πινίν θαη κπνξεί λα 

είλαη Πινίαξρνη, Μεραληθνί ή Πινίαξρνο θαη Μεραληθφο. Σέινο ζχκθσλα κε ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ ζην εδάθην γ΄ νξίδεηαη φηη κφλν νη Β΄ 

Σάμεο Πινίαξρνη κπνξνχλ λα εμαγνξάζνπλ κέρξη έμη κήλεο ππεξεζία ζηα ππφ 

λαππήγεζε  πινία, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο απαηηνχκελεο 

ππεξεζίαο γηα ηελ απφθηεζε Γηπιψκαηνο Πινηάξρνπ Α΄ Σάμεο. 

 

3.1.3 ΠΟΡΟΗ - ΔΗΦΟΡΔ 

Όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν έρεη έζνδα, ηα 

νπνία πξνέξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο. Γειαδή εηζπξάηηεη ην Σακείν ηηο 

εηζθνξέο απφ ηνπο πινηνθηήηεο θαη ηνπο λαπηηθνχο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνπο πφξνπο 

(κέξνο ησλ εζφδσλ) ηνπ Σακείνπ. Οη πφξνη απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη νη εηζθνξέο 

ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα  ηνπ Ν.Α.Σ. είλαη: 

1. Δμαγνξά ζε πινία κε μέλε ζεκαία. 

2. Δμαγνξά ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. 

3. Λήςε Αλαγθαζηηθψλ Μέηξσλ. 

4. Δμαγνξά Αξρηπινηάξρσλ – Αξρηκεραληθψλ. 
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5. Δθνδηαζκφο κε Ναπηνιφγην. 

6. Σήξεζε Ναπηνινγίνπ. 

7. Δμφθιεζε θαη Αληηθαηάζηαζε Ναπηνινγίνπ. 

8. Δηζθνξέο Ναπηηθνχ θαη Πινηνθηήηε. 

9. πκβεβιεκέλα πινία κε Ξέλε ζεκαία. 

10. Κεθάιαην Αζθάιηζεο Δπηβαηψλ θαη νρεκάησλ. 

 

3.1.4 ΤΝΣΑΞΔΗ – ΠΑΡΟΥΔ 

Σν Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ 

λαπηηθψλ κε ηελ παξνρή ηεο θχξηαο ζχληαμεο θαη κε ηελ παξνρή κεληαίαο επηθνπξηθήο 

ζχληαμεο. Δπίζεο ζπλεηζθέξεη κε ηελ θάιπςε  νξηζκέλσλ παξνρψλ θαη θαιχπηεη ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθά, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ κε ηνλ Οίθν Ναχηνπ 

(Ο.Ν.).  

πγθεθξηκέλα νη ζπληάμεηο-παξνρέο πνπ παξέρνληαη απφ ην Ν.Α.Σ. ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο,  ζχκθσλα πάληα κε ηε  ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ, είλαη νη αθφινπζεο: 

1. χληαμε Γήξαηνο. 

2. χληαμε Θαλάηνπ, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

απνβηψζαληνο. 

3. χληαμε ιφγσ Αληθαλφηεηαο. 

4. χληαμε ιφγσ Αηπρήκαηνο. 

5. Αλαπξνζαξκνγή ζπληάμεσλ. 

6. Έλαξμε ζχληαμεο. 
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7. Μεηαβίβαζε χληαμεο. 

8. Έμνδα θεδείαο. 

9. Αζθάιηζε Αζζέλεηαο ησλ πληαμηνχρσλ. 

10. Δπαλάιεςε Δπαγγέικαηνο. 

11. Δπηθνπξηθή Αζθάιηζε (Κ.Δ.Α.Ν.). 

12. Σακείν Πξφλνηαο (Σ.Π.Δ.Ν.). 

13. ΔΚΑ. 

 

3.1.5 Ο ΟΗΚΟ ΝΑΤΣΟΤ 

Σν Ν.Α.Σ. παξέρεη εθηφο ησλ άιισλ θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ. Ζ θάιπςε απηή παξέρεηαη κέζσ ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ (Ο.Ν.), ν 

νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ν.Α.Σ..  

Ο Οίθνο Ναχηνπ ζηελ Διιάδα ηδξχζεθε ην 1924 είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε. Δίλαη ίδξπκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ λαπηηθψλ, ην νπνίν παξέρεη  ζε 

εθείλνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ηαηξηθή, θαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. 

Ο Οίθνο Ναχηνπ πξνζηαηεχεη ηνπο άλεξγνπο λαπηηθνχο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, 

ηνπο  εξγαδφκελνπο λαπηηθνχο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαζψο επίζεο ηνπο 

απφκαρνπο λαπηηθνχο (νη νπνίνη είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Ν.Α.Σ.) θαη ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο. Σέινο παξέρεη εηδηθή πξνζηαζία ζηηο επίηνθεο γπλαίθεο, ζε θπκαηηθνχο, ζε 

ραλζεληθνχο θ.α. αιιά θαη ρξεκαηηθά βνεζήκαηα ζηνπο άλεξγνπο λαπηηθνχο. 

(oikosnautou.gr). 
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Ο Οίθνο Ναχηνπ επηδνηείηαη απφ ην «Κεθάιαην Αζζέλεηαο θαη Αλεξγίαο», ην 

γλσζηφ σο «ΚΑΑΝ» ην νπνίν απνηειεί εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζην Ν.Α.Σ. πξνεξρφκελν 

απφ κέξνο ησλ πξνο εθείλν εηζθνξψλ (oikosnautou.gr). 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ην νξγαλφγξακκα ηνπ Οίθνπ ηνπ Ναχηνπ. Σν 

νξγαλφγξακκα ηνπ είλαη ην αθφινπζν: 

Γηάγξακκα 2 

Οξγαλόγξακκα Οίθνπ ηνπ Ναύηνπ 

 

Πεγή: oikosnautou.gr. 
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3.2 Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ Ν.Α.Σ. (ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ) 

ηελ παξνχζα ελφηεηα θαη ζηηο ππνελφηεηεο ηεο ζα γίλεη κηα φζν ην δπλαηφλ πην 

ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, παξνπζηάδνληαο ηελ εμέιημε ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ 

Σακείνπ αλαθέξνληαο γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Ν.Α.Σ. ην 1861 

έσο θαη ζήκεξα.  

Ζ αλαδξνκή ζα γίλεη κε ηε βνήζεηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ λπλ Βνπιεπηή ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. 

θαη πξψελ Τπνπξγνχ θ. Μαλψιε Μπεληεληψηε ‘Ζ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ησλ 

Ναπηηθψλ’ θαη κε ζηνηρεία απφ ην Ν.Α.Σ.. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαδξνκή ζα απνηειέζεη 

γηα ηε ζπλέρεηα ρξήζηκν εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε 

παξαθάησ ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ Ν.Α.Σ..   

Απφ ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 είρε εθθξαζηεί ε αλάγθε 

ίδξπζεο ελφο θνξέα  αζθάιηζεο θαη ζπλερίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο 

θαη ζηε κεηά απειεπζεξσηηθή Διιάδα. Μάιηζηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ν.Α.Σ., πξνβαιιφηαλ σο: 

«έθθξαζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη εζληθήο επγλσκνζχλεο αιιά 

θαη επξπηέξαο ζθνπηκφηεηαο δηα ηνπο ήξσαο θαη ηα ζχκαηα ησλ λαπηηθψλ 

αγψλσλ θαη ηνπο κεηέπεηηα βηνπαιαηζηάο ηνπ θχκαηνο» (nat.gr)  

ζθνπφο δειαδή ήηαλ ε θνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη δηθαίσζε ησλ ζαιαζζνκάρσλ ηνπ 

1821. 

Ζ ζχιιεςε ηεο ηδέαο ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ πξέπεη λα αλαδεηεζεί 

ζηηο πέηζεο φπνπ εθαξκφζηεθε ην ζχζηεκα πεξίζαιςεο ησλ «ελδεψλ λαπηηθψλ» ηελ 

«θάζζα». Ζ «θάζζα» ήηαλ έλα είδνο Κνηλνηηθνχ Σακείνπ ηνπ νπνίνπ ηα έζνδα 

πξνέξρνληαλ απφ ηα θέξδε ησλ πινίσλ πνπ εθηεινχζαλ κεηαθνξέο ζην εμσηεξηθφ. Οη 

εηζθνξέο αλέξρνληαλ  ζην 5% επί ησλ θεξδψλ ηηο νπνίεο θαηέβαιιε ν πινίαξρνο. Σα 

έζνδα πνπ πξνέθππηαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δίλνληαλ ζηνπο άλεξγνπο θαη 

ζηνπο αλίθαλνπο λαπηηθνχο, αιιά θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ επί ηνπ πινίνπ ηεζλεψησλ 
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λαπηηθψλ (nat.gr). Σε δηαρείξηζε ηεο Κάζζαο είρε ε δεκνγεξνληία, ζχκθσλα κε ηα 

δηαζσδφκελα ζηνηρεία ησλ ρξνληθνγξάθσλ ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο Διιάδαο.  

Όπσο αλαθέξεηαη ζην site ηνπ Ν.Α.Σ. ζηα δηαηάγκαηα ηνπ 1833 ππάξρεη κηα ηάζε 

γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο ηδέαο ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ λαπηηθνχ 

ην «πεξί Δκπνξηθνχ Νφκνπ» δηάηαγκα αλαθέξεηαη:  

«λαχηεο αζζελήζαο θιπ, πιεξψλεηαη ηνπο κηζζνχο ηνπ θαη 

λνζειεχεηαη δαπάλαηο ηνπ πινίνπ» (nat.gr).  

ην λνκνζέηεκα πνπ ππεγξάθε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1836, ην «πεξί 

Αζηπλνκίαο ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο» αλαθέξεηαη απφ ην Γξακκαηέα ηεο Δπηθξαηείαο 

επί ησλ Ναπηηθψλ, Α.Γ. Κξηεδή φηη:  

«ηα πξφζηηκα δηα δηάθνξεο παξαβάζεηο, ην αληίηηκν ησλ δηπισκάησλ 

θαη αδεηψλ ησλ θπβεξλεηψλ θαη λαπηψλ απνηεινχλ πφξν ππέξ ηνπ Ν.Α.Σ.» 

(nat.gr).  

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ νη εηδηθνί ζεσξνχλ φηη δελ ήηαλ 

ηπραία ε αλαθνξά απηή αιιά απνηεινχζε κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο φζσλ είραλ 

αληηιεθζεί ηελ αλάγθε γηα αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Πξέπεη 

λα αλαθέξνπκε φηη αξρηθά ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν θάιππηε θαη ηα πιεξψκαηα 

ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. 

Με ην Νφκν ΥΛΘ ηνπ 1861, αλαδεηθλχεηαη ν θαζαξά θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

Ν.Α.Σ. θαη ζχκθσλα πάληα κε ζηνηρεία ησλ ηζηνξηθψλ ραξαθηεξίδεηαη σο πξνπνκπφο 

ησλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζηε ρψξα καο. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θνξπθαία 

ηδξπηηθή κνξθή ηνπ Ν.Α.Σ. απνηειεί ν Γεξάζηκνο Εσρηφο, ν νπνίνο ππήξμε o πξψηνο 

πξφεδξνο ηνπ Σακείνπ θαη ραξαθηεξίζηεθε σο ξσκαιέα πξνζσπηθφηεηα πνπ εμέθξαδε 

ηηο αγσλίεο ησλ εξγαδνκέλσλ λαπηηθψλ (nat.gr). 
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3.2.1 Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ. ΑΠΟ ΣΟ 1861 ΔΧ ΣΟ 1961 

Δπηζήκσο ε πνξεία ηνπ Ν.Α.Σ. μεθηλά κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λφκν ηνλ ΥΛΘ «πεξί 

ζπζηάζεσο Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ» ν νπνίνο ςεθίζηεθε απφ ηελ Βνπιή ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1861 θαη απνηειείηαη απφ 29 άξζξα. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ην 

Σακείν δελ είλαη ίδξπκα δεκνζίνπ δηθαίνπ, κάιηζηα δελ είρε απνζαθεληζηεί πνηα ζα 

είλαη ε λνκηθή ηνπ κνξθή.  

Αξγφηεξα κε λέν λφκν πξνζδηνξίζηεθε ε λνκηθή κνξθή ηνπ  θαη ν ραξαθηήξαο 

ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ. Δπηρεηξήζεθε ζηελ εηζεγεηηθή 

έθζεζε ηνπ λφκνπ ε αλάιπζε ησλ ηφηε δεδνκέλσλ ηνπ Σακείνπ. Ζ πξψηε  δηνίθεζε 

αλέιαβε κε δηθή ηεο επζχλε ηελ απνγξαθή ησλ λαπηηθψλ (επίζεο ησλ αιηέσλ θαη ησλ 

πνξζκέσλ),ηνλ εθνδηαζκφ κε λαπηηθά θπιιάδηα θαη ηε δεκηνπξγία γεληθνχ κεηξψνπ 

αζθαιηζκέλσλ (Μπεληεληψηεο, Μ., 2001). 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ ηζνινγηζκνχ ην 1862, αθνινπζεί ην 1863 ε 

δεκνζίεπζε ηνπ δεχηεξνπ ηζνινγηζκνχ θαη ε ρνξήγεζε ησλ πξψησλ ζπληάμεσλ. Σελ 

πεξίνδν απηή έρνπκε θαη ην πξψην παζεηηθφ ηνπ Σακείνπ, εμαηηίαο ηεο παξάλνκεο 

αγνξάο δεθαηξηψλ νξείραιθσλ ηνπξθηθψλ ππξνβφισλ αμίαο 18,2 εθαηνκκπξίσλ 

δξαρκψλ θαη ηεο αγνξάο έληνθσλ γξακκαηίσλ δεκνζίνπ απφ ην Σακείν, ρσξίο ηελ 

απαξαίηεηε λνκνζεηηθή έγθξηζε θαη κε ηηο επινγίεο ηεο ηφηε θπβέξλεζεο. Σν 1864 ν 

ηζνινγηζκφο πνπ δεκνζηεχεηαη δείρλεη φηη πιένλ ην Σακείν έρεη νηθνλνκηθή επξσζηία 

(Μπεληεληψηεο, Μ., 2001). 

Ζ ζπλέρεηα γηα ην Σακείν δελ ήηαλ ηφζν θαιή θαη νη πξψηεο αληηδξάζεηο γηα ηε 

δηνηθνχζα επηηξνπή είλαη δηθαηνινγεκέλεο εμαηηίαο δηαθφξσλ πξάμεσλ πνπ αληίθεηηαη 

ζηε λνκνζεζία. ηνπο θαηαιφγνπο ησλ ελδεψλ λαπηηθψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη πιένλ 

θαη κε δηθαηνχρνη ελψ κε ηελ ίδξπζε ηνπ Ναπηηθνχ Μνπζείνπ αγνξάδνληαη θεηκήιηα, 

εηθφλεο, κεηάιιηα θ.α. πξάμε ε νπνία παξαβαίλεη ην άξζξν 3 ηνπ λφκνπ ΥΛΘ. 

 Παξάιιεια ηδξχεηαη ην λαπηηθφ άζπιν γηα λα θαηεπλάζεη ηα πλεχκαηα, σζηφζν 

νη αληηδξάζεηο εμαηηίαο ηεο δαπάλεο ρξεκάησλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο 

Ναπηηιηαθήο Πίζηεο θαη ηε ραιθνγξάθεζε ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ ειιεληθψλ 
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ζαιαζζψλ θηάλνπλ κέρξη ηε Βνπιή κε ηελ αλαθνξά ησλ ηξηψλ Τδξαίσλ Βνπιεπηψλ 

(Καινγηάλλε, Γθίθα, Βνχιγαξε). Οη ζπγθεθξηκέλνη Βνπιεπηέο θάλνπλ ιφγν γηα 

θαθνδηαρείξηζε θαη δεηνχλ ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ, ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαη ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζφδσλ θαη 

παξνρψλ (Μπεληεληψηεο, Μ., 2001).  

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ φπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ θ. Μπεληεληψηε ήηαλ ε 

δηελέξγεηα νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ. πζηάζεθε πεληακειήο επηηξνπή ε νπνία θαηέιεμε ζε 

πφξηζκα. Σν πφξηζκα απηφ αλαθέξεη φηη νη παξαπάλσ πξάμεηο είλαη παξάλνκεο θαη 

πξνηάζεθε αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο εζφδσλ, εθινγή δηνηθνχζαο επηηξνπήο, ε νπνία ζα 

απαξηίδεηαη φρη κφλν απφ Αμησκαηηθνχο αιιά θαη απφ εηδηθνχο ζε ζέκαηα 

αζθαιηζηηθνχ θαη αιιαγή ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο θαη ηνπ ηξφπνπ επηζεψξεζεο. 

Σν 1871 εθδφζεθε ην Γηάηαγκα «Πεξί Λνγηζηηθνχ ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ 

Σακείνπ» ην νπνίν εθηφο ησλ άιισλ πξνέβιεπε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεμέιεγθηεο 

απηνδηνίθεζεο ηνπ Σακείνπ, φξηδε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο  θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν 1876 δηελεξγείηαη λέα απνγξαθή λαπηηθψλ θαη ην 1882 

ππνβάιιεηαη ρέδην Νφκνπ ζηελ Βνπιή γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ Σακείνπ
22

. Αηηία 

ήηαλ ε κειέηε θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ ε νπνία 

δεκηνχξγεζε αλεζπρία γηα ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ηνπ Σακείνπ. Ζ κείσζε 

ζηε ζρέζε κεηαμχ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ, ε δηφγθσζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ 

ειεψλ, ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ θαη ε αχμεζε ησλ εμφδσλ ηεο δηνίθεζεο 

δεκηνχξγεζαλ αλεζπρία γηα ην κέιινλ ηνπ Σακείνπ (Μπεληεληψηεο, Μ., 2001).  

Μεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ λαπηηθψλ δήκσλ
23

 

(ε νπνία ζα ζπλεδξίαδε θάζε Οθηψβξην γηα λα ειέγρεη ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζην Σακείν), 

ζπλέξρεηαη ε Α΄ πλέιεπζε ησλ αληηπξνζψπσλ ε νπνία θαηέιεμε φηη ε Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή δε ζπκκνξθψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ΑΡΟΖ. Σελ πεξίνδν απηή 

                                                                   
22

 Πξνζδηνξίδεηαη ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ Ν.Α.Σ. θαη πιένλ ραξαθηεξίδεηαη δεκφζηα 

ππεξεζία (Νφκνο ΑΡΟΖ/1884). 

23
 Γήκνη ησλ νπνίσλ ηα δεκνηνιφγηα έρνπλ εγγεγξακκέλνπο ηνπιάρηζηνλ 150 λαπηηθνχο. 
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είλαη εκθαλή ηα ζεκάδηα ηεο έληνλεο θξίζεο θαη ην Ν.Α.Σ. δελ έρεη θηίξην δηθφ ηνπ. 

Παξά ηελ έγθξηζε δαλείνπ γηα αλέγεξζε θηηξίνπ ηδηφθηεηνπ φηαλ νινθιεξψζεθε ε 

θαηαζθεπή ηνπ απηφ ηειηθά παξαρσξήζεθε ζην θξάηνο (Μπεληεληψηεο, Μ., 2001). 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ 1883 νδεγνχλ ζηε κείσζε ησλ 

ζπληάμεσλ. Οη ηζνινγηζκνί ηνπ 1885 θαη 1886 εκθάληζαλ λένπο πφξνπο νη νπνίνη 

νδήγεζαλ ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ παξφια απηά ε πηψρεπζε ηεο Ναπηηθήο Σξάπεδαο 

‘Αξράγγεινο’  απέθεξε  δεκία.  

Σελ ηξηεηία 1887-1890 παξαηεξήζεθε έιιεηκκα ην νπνίν νθεηιφηαλ ζηελ αχμεζε 

ησλ ζπληάμεσλ, γηα ηνλ ιφγν απηφ ν λφκνο ΑΦΚΕ/1889 πξνέβιεπε ηε κε κεηαβίβαζε 

ησλ ζπληάμεσλ ιφγσ αληθαλφηεηαο θαη ν Νφκνο ΑΠΞΑ ηξνπνπνίεζε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Νφκνπ ΑΡΟΖ. Σν έιιεηκκα ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη ην 1891 φπνπ πιένλ ηα 

απνζεκαηηθά έρνπλ εμαλεκηζηεί. Ο Νφκνο ΒΤΔ/1896 κε ηα κέηξα πνπ πεξηειάκβαλε 

βνήζεζε ζηελ αλάθακςε ηνπ Σακείνπ. 

Ο 20
νο

 αηψλαο μεθηλά κε δηάρπηε ηελ αγσλία γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ Σακείνπ. Ζ 

θξίζε ζπλερίδεηαη γηα ην Σακείν ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπ 1903, 

1904 θαη 1905. Ζ θπξηφηεξε αηηία ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ε 

εηζθνξνδηαθπγή απφ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Σακείνπ.  

«Ο λένο θαηαζηαηηθφο λφκνο ΓΚΣ΄/1907 εμέθξαδε κηα εζληθή 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη δηακφξθσζε ην λέν αζθαιηζηηθφ  

ραξαθηήξα ηνπ Σακείνπ» (Μπεληεληψηεο, Μ., 2001, ζει. 96).  

Ο λφκνο απηφο πξνζπάζεζε λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ πεξαζκέλσλ δέθα εηψλ 

θαη εθηφο ησλ άιισλ
24

 γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα πξνέβιεπε ηελ αζθαιηζηηθή 

εηζθνξά ησλ πινηνθηεηψλ. Οη λαπηηθνί ζα ζπληαμηνδνηνχληαη ζηα 25 έηε  ιφγσ 

γήξαηνο, ζηα 15 έηε ε ππεξεζία γηα λα πάξεη θάπνηνο ζχληαμε αληθαλφηεηαο θαη ζηελ 

ειηθία ησλ 56 ε ζεκειίσζε ζχληαμεο. 

                                                                   
24 Βιέπε αλαιπηηθά Μπεληεληψηεο, Μ., 2001, ζει.96 θαη 97. 
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Σν 1909 δηαπηζηψλεηαη κεγάιν έιιεηκκα ζην Ν.Α.Σ. θαη γηα ην ιφγν απηφ 

πξνσζείηαη λέν λνκνζρέδην (Νφκνο ΓΓΜΑ/1909 ) πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ. Ζ πλέιεπζε ησλ Ναπηηθψλ Γήκσλ ηνπ 1911 πξνρσξά ζε 

ξηδνζπαζηηθά κέηξα φπσο, ν θαζνξηζκφο κε αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπ πνζνχ ησλ 

ζπληάμεσλ θαη ε Θ΄ πλέιεπζε δεηά λα εηζπξαρηνχλ ηα νθεηιφκελα πξνο ην Σακείν θαη 

νπζηαζηηθά δεηεί ε λαπηηιία λα απνθηήζεη δηθφ ηεο Τπνπξγείν. 

Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο πξνθάιεζε δεκηά ζηελ Διιεληθή Ναπηηιία ιφγσ ησλ 

κεγάισλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ απσιεηψλ. Οη Νφκνη 514/1914 γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

νθεηιψλ ησλ Ναπηηθψλ Γήκσλ θαη 551/1914 γηα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο ελ ψξα εξγαζίαο βειηηψλνπλ ηελ θαηάζηαζε. Ζ Η΄ πλέιεπζε  πξφηεηλε λα 

εηζπξάηηνληαη πνζνζηά απφ ηηο κεηαβηβάζεηο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. Απηφ έγηλε γηα 

αληηκεησπηζηεί ε θξίζε δηφηη πνιινί λαπηηθνί δήκνη ήηαλ αζπλεπείο φζνλ αθνξά ζηηο 

νθεηιέο ηνπο πξνο ην Σακείν . Σν 1917 θαηαξγείηαη ε ζπλέιεπζε ησλ Ναπηηθψλ Γήκσλ 

θαη ην Δκπνξηθφ Ναπηηθφ πιένλ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη 

πξνβιέπνληαη λένη πφξνη γηα αληηκεησπηζηεί ε θάκςε (Μπεληεληψηεο, Μ., 2001). 

Αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ κέηξα ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ σο ξηδνζπαζηηθά 

φπσο, νη λφκνη γηα ηελ εμαγνξά αλεξγίαο, ε θαηαγγειία γηα ηε ζχκβαζε εξγαζίαο 

δηαζθαιίδνληαο ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαηψλ, ε θαηάξγεζε ηεο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ 

ππαμησκαηηθψλ ηνπ Βαζηιηθνχ Ναπηηθνχ θαη ε θαηάξγεζε ησλ εηζθνξψλ ησλ 

Ναπηηθψλ Γήκσλ. Σν 1922 ε αζθάιηζε γίλεηαη ππνρξεσηηθή θαη ην 1923 ε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία νδεγεί ζηε ιήςε λέσλ κέηξσλ θαη ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ πφξσλ. Σν 1933 

ζπλέξρεηαη ε Γ΄ πλέιεπζε ησλ εξγαηψλ ζαιάζζεο.  

Σν Ν.Α.Σ., φπσο θαη ζήκεξα, πξνηάζεθε λα ππαρζεί ζην λενζχζηαην ηφηε Η.Κ.Α. 

ε ζπλέιεπζε απνξξίπηεη ηελ πξφηαζε απηή ηνλίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θνξέα θαη 

πσο δελ ελδείθλπηαη κηα ηέηνηα ελέξγεηα, νη ηφηε αληηδξάζεηο ησλ εθνπιηζηψλ θαη ησλ 

ζπλδηθάησλ απέηξεςαλ ηειηθά ηε ζπγρψλεπζε κε ην Η.Κ.Α.. Μεηά ηηο επλντθέο 

πξνυπνζέζεηο παξνρψλ ην Σακείν επηζηξέθεη ζην Τπνπξγείν Ναπηηθψλ. 

Σελ πεξίνδν εθείλε ηδξχνληαη ηα Σακεία Πξφλνηαο Αμησκαηηθψλ θαη Καησηέξσλ 

Πιεξσκάησλ θαη ην Κεθάιαην Αλεξγίαο (ηα ζηειέρε ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ δελ 
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ππάγνληαη πιένλ ζην Ν.Α.Σ.) θαη ηδξχεηαη ν Οίθνο Ναχηνπ. Σν 1927 παξαηεξήζεθε κηα 

αλάθακςε, αλ θαη ππήξρε αχμεζε ησλ εμφδσλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ζπληάμεσλ. Σν 

1931 απμήζεθαλ νη εηζθνξέο ησλ πινηνθηεηψλ πξνο ην Σακείν, αιιά ε Κπβέξλεζε 

εμαηηίαο ησλ αληηδξάζεσλ, πεξηφξηζε ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ.  Σν 1929 ηδξχεηαη ην 

πξψην ππνθαηάζηεκα ηνπ Ν.Α.Σ. ζηνλ Πεηξαηά. Σν 1931 θαη ην 1932 ε θξίζε επεξέαζε 

θαη ην Ν.Α.Σ.. Παξφια απηά ην Σακείν ζπλέρηζε ην θνηλσληθφ ηνπ έξγν (Μπεληεληψηεο, 

Μ., 2001).  

Σν 1934 ην Ν.Α.Σ. απνθηά απηνηέιεηα θαη ε ίδξπζε ηνπ Τθππνπξγείνπ 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο δεκηνπξγεί λέν πιαίζην γηα ην Σακείν. ην Ν.Α.Σ. εθαξκφδεηαη 

λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην, ελψ νη ηζνινγηζκνί ηνπ 1936 ηνπ 1937 (ην ζπγθεθξηκέλν έηνο 

ραξαθηεξίζηεθε σο έηνο επηπρίαο γηα ην Σακείν) θαη ηνπ 1938 εκθαλίδνπλ πιεφλαζκα. 

 Με αθνξκή ηα πιενλάζκαηα πνπ εκθαλίδεη ηφηε ην Ν.Α.Σ. ρνξεγνχληαη δάλεηα, 

επηπρψο δελ εγθξίζεθαλ πεξηζζφηεξα δάλεηα θαη ηα ηφηε απνζεκαηηθά δηαζψζεθαλ. Οη 

πξνβιέςεηο ηνπ 1939 είλαη αηζηφδνμεο γηα ην κέιινλ, ν ηζνινγηζκφο ηνπ έηνπο είλαη 

πιενλαζκαηηθφο θαη ρνξεγνχληαη πνιεκηθά επηδφκαηα ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ λαπηηθψλ, ν 

αξηζκφο ησλ ζπληαμηνχρσλ είλαη κεγάινο θαη εκθαλίδεηαη δπζαλαινγία αζθαιηζκέλσλ 

θαη ζπληαμηνχρσλ, ελψ ν Ηζνινγηζκφο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1940 είλαη πιενλαζκαηηθφο. 

Αθνινπζεί ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο φπνπ ην Ν.Α.Σ. ζπλερίδεη λα παξέρεη 

θνηλσληθή πξνζηαζία ζε κεγάιν αξηζκφ ζπληαμηνχρσλ, αλέξγσλ λαπηηθψλ θαη ζηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Ζ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο δεκηνπξγεί πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα. Σν 

Σακείν ζπλάπηεη δάλεην κε ην δεκφζην ην 1942 χςνπο 1.200.000.000 δξαρκψλ 

παξέρνληαο ηελ πεξηνπζία ηνπ σο ελέρπξν. Ο ηζνινγηζκφο ηνπ 1945 εκθαλίδεη 

έιιεηκκα, ην Ν.Α.Σ. πιένλ, εμαηηίαο ηεο θξίζεο εκθαλίδεη κεηά ηελ απειεπζέξσζε  

έμνδα ηξηψλ θαη πιένλ ηεηξάθηο εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 

ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ ηδξχζεθε θαη δεχηεξν Ν.Α.Σ. ζην εμσηεξηθφ, φπσο θαη  

δεχηεξνο Οίθνο Ναχηνπ (Μπεληεληψηεο Μ., 2001). 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ε Κπβέξλεζε Πιαζηήξα αλαγλσξίδεη ηε ζπκβνιή ησλ 

Διιήλσλ λαπηηθψλ ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε. Γηαηέζεθε ηφηε πνζφ 257.570.132 ιηξψλ 

Αγγιίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ εξγαηψλ ζαιάζζεο. Σν Σακείν 
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επαλέξρεηαη ζηελ νκαιφηεηα θαη ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ 

θαη θαηαξγείηαη ν θφξνο ππέξ ηξίησλ. Σν 1949 έρνπκε ηελ πξψηε δξαρκνπνίεζε ησλ 

απνζεκαηηθψλ φπνπ ην Ν.Α.Σ.: 

«Τπνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ην 20% ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ ζε 

δνιάξηα ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο» (Μπεληεληψηεο, Μ., 2001, ζει.154). 

Σν 1951 δεκνζηνπνηείηαη ε Αλαινγηζηηθή Μειέηε ηνπ Καζεγεηή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Νείινπ αθειιαξίνπ, ε νπνία δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν 

γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ Σακείνπ. Ζ παγθφζκηα λαπηηιηαθή θξίζε ηνπ 1957 θαη 

1958 πιήηηεη θαη ην Ν.Α.Σ. πξνθαιψληαο κείσζε ησλ εζφδσλ. Σν 1961 ην Ν.Α.Σ., 

πιένλ έρεη σο έδξα ηνλ Πεηξαηά. Σν Ν.Α.Σ. ραξαθηεξίδεηαη σο ζχγρξνλνο 

αζθαιηζηηθφο θνξέαο θαη κάιηζηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1960 πςψζεθε ε ρηιηνζηή 

Διιεληθή ζεκαία ζε πινίν ηνπ Ν.Α.Σ.. Ζ δχλακε ηνπ ζηφινπ θηάλεη πιένλ ηνπο 

5.562.468 θφξνπο θαη νη λαπηηθνί είλαη 71.099, ε Διιεληθή λαπηηιία είλαη πιένλ 

παλίζρπξε θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Διιήλσλ 

εθνπιηζηψλ θαη ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ (Μπεληεληψηεο, Μ., 2001). 

 

3.2.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ. ΜΔΣΑ ΣΟ 1961 ΔΧ ΚΑΗ ΖΜΔΡΑ 

Μεηά ην 1961 θαη πξηλ ηε δηθηαηνξία ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3170/1955 γηα ην ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, φπνπ πιένλ ην άζξνηζκα εηψλ ειηθίαο 

θαη ππεξεζίαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 75 ρξφληα. Σν 1969 αλαηέζεθε ε εθπφλεζε 

Αλαινγηζηηθήο Μειέηεο ζε νκάδα ηξηψλ επηζηεκφλσλ ππφ ηνλ Καζεγεηή ηεξγηψηε ε 

νπνία δπζηπρψο δελ ππάξρεη ζην αξρείν. Ζ έθζεζε ηεξγηψηε αλαθέξεη φηη δελ πξέπεη 

λα γίλνπλ απμήζεηο ζπληάμεσλ (Μπεληεληψηεο, Μ., 2001)
25

. 

Δμαηηίαο ησλ αδηθηψλ ηνπ Νφκνπ 4502/1966 εθδφζεθε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 

152 ηνπ 1974 «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξί ην 

                                                                   
25

 Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πξαγκαηνγλσκνζχλε ηνπ Διβεηνχ R. Breguet,  ζει.48 θαη 49. 



ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ..ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΓΤΜΔΝΟΤ ΘΔΖ 

ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΠΑΚΑΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                 56 

 

Ν.Α.Σ. λνκνζεζίαο». Με  βάζε ην δηάηαγκα απηφ ην χςνο ηεο ζχληαμεο δηακνξθψλεηαη 

απφ ην κέζν κηζζφ ησλ ηειεπηαίσλ δπν εηψλ, ην ρξφλν ππεξεζίαο θαη ηε ζπλνιηθή 

ππεξεζία. 

Σν 1971 o Διβεηφο εηδηθφο R. Breguet εμέδσζε γηα ην Ν.Α.Σ. ηελ ηερληθή 

πξαγκαηνγλσκνζχλε ηνπ γηα ην Σακείν. Όπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ θπξίνπ 

Μπεληεληψηε, ν Breguet δηαπίζησζε φηη νη αλεπαξθείο εηζθνξέο, ε βειηίσζε ησλ 

παξνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ θαη νη ππεξβνιηθέο παξνρέο είλαη νη θχξηεο αηηίεο 

ηνπ ειιείκκαηνο, πξνηείλνληαο, ηαπηφρξνλα, κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Ο κέζνο 

κηζζφο κε ην Ν.792/1978 θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ηειεπηαίν 48κελν θαη ε ζχληαμε 

ρνξεγείηαη φηαλ ν ζπληαμηνχρνο είλαη 50 εηψλ θαη έρεη ζπκπιεξψζεη  20 ρξνληά λαπηηθή 

ππεξεζία θάηη πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Σν 1980 θαζηεξψλεηαη ν ζεζκφο ηεο ειάρηζηεο 

αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο, επίζεο ζπζηάζεθε ν ΔΛΟΔΝ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δζηίαο Ναπηηθψλ. 

Ζ ρψξα καο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80  κπαίλεη ζηελ Δ.Ο.Κ. Σν Ν.Α.Σ. δε 

ζα κπνξνχζε παξά λα αθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο. Ζ λνκνζεζία ηνπ ελαξκνλίδεηαη κε 

ηνλ θαλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαη πιένλ ζην Ν.Α.Σ. θαη ζηνλ Οίθν Ναχηνπ 

ζα ππάγνληαη θαη λαπηηθνί νη νπνίνη είλαη πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ, νη  πξφζθπγεο θαη 

φζνη θαηνηθνχλ ζε ρψξεο κέιε ηεο Δ.Ο.Κ.. Σέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 αξρέο ηνπ 80  

απνθαζίδεηαη ε δξαρκνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ν.Α.Σ. 

Σν 1987 έρνπκε ηξνπνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο ειάρηζηεο 

αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1711/1987 φπσο 

αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηνπ θπξίνπ Μπεληεληψηε:  

«Γηα ηελ ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαζνξίδεηαη ε 

δηαπίζησζε ηζφβηαο αληθαλφηεηαο, πεληαεηήο ηνπιάρηζηνλ λαπηηθή 

ππεξεζία θαη ηειεπηαία λαπηνιφγεζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 7,5 κελψλ ζηα 

ηειεπηαία πέληε ρξφληα πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ» 

(Μπεληεληψηεο, Μ., 2001, ζει.176). 
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Σν 1995 ην λαπηηθφ επάγγεικα εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ βαξέσλ θαη 

αλζπγηεηλψλ. Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1983 εθαξκφδεηαη ε πεξίθεκε ΑΣΑ 

(Απηφκαηε Σηκαξηζκηθή Πξνζαξκνγή). Οη ζπληάμεηο αλαπξνζαξκφδνληαη, ε 

πνζνζηηαία ζρέζε βαζηθνχ κηζζνχ θαη ζχληαμεο  επεξεάδεηαη. Έρνπκε πνζνζηά θάησ 

ηνπ 50% φηαλ ε αλψηαηε ζχληαμε ηφηε ζηα άιια Σακεία ήηαλ είλαη ην 80% ηνπ 

βαζηθνχ κηζζνχ (Μπεληεληψηεο, Μ., 2001). 

Σειηθά ην 1997 απμάλεηαη ζην 60% γηα λα θηάζεη ζήκεξα ζην 70% χζηεξα απφ 

αγψλεο θαη πξνζθπγή ησλ λαπηηθψλ ζηα επξσπατθά δηθαζηήξηα ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 

αηψλα. Σν Ν.Α.Σ. πιένλ δελ εμαηξείηαη ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, ελψ  νη λαπηηθνί πνπ 

εξγάζηεθαλ ζε μέλεο ρψξεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

αζθάιηζεο γηα ηελ έθδνζε ζχληαμεο. Σν 1984 δεκηνπξγήζεθε κε ηνλ Νφκν 1422 ηνπ 

1984 ε επηθνπξηθή αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ (ΚΔΑΝ). 

Σν Ν.Α.Σ. ζήκεξα, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ δε βξίζθεηαη θαη ζηελ θαιχηεξε 

πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Βέβαηα πξέπεη λα αλαθέξνπκε, φηη, φπσο είδακε θαη 

παξαπάλσ, ην Ν.Α.Σ. έρεη μαλαβξεζεί ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη έρεη θαηαθέξεη λα 

αλαζηεζεί ζηελ θπξηνιεμία. Μέρξη ην 1978 νη ηζνινγηζκνί είραλ πιεφλαζκα. Σα 

ειιείκκαηα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη απφ ην 1979 κέρξη ην 1983 φπνπ θαη θαιχπηνληαλ 

απφ ηηο λνκηζκαηηθέο δηαθνξέο. Δμαηηίαο ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ θαη ησλ 

ειιεηκκαηηθψλ ηζνινγηζκψλ αλαγθάδεηαη λα ιακβάλεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απφ ην 

1990 έσο θαη ζήκεξα πξνθεηκέλνπ λα ηζνζθειηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Σακείνπ.  

Σν Ν.Α.Σ. παξέρεη ζήκεξα θχξηα θαη επηθνπξηθή ζχληαμε, ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε κέζσ ηνπ Οίθνπ ηνπ Ναχηνπ θαη αξηζκεί 70.564 ζπληαμηνχρνπο (ην 2009), 

19.000 αζθαιηζκέλνπο εξγαδφκελνπο (ζηνηρεία ηνπ 2008), 33.500 αζθαιηζκέλνπο (ην 

2008), 2.751 ελεξγά πινία είλαη ζπκβεβιεκέλα κε ην Ν.Α.Σ. θαη δηαζέηεη ζεβαζηή 

αθίλεηε πεξηνπζία. Ζ αγσλία γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ Σακείνπ είλαη κεγάιε, ελψ κε ην 

λέν αζθαιηζηηθφ λφκν εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε λα ζπγρσλεπηεί κε ην Η.Κ.Α..Αλαιπηηθά 

ζηελ παξαθάησ ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ην πξφβιεκα (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πξνβιήκαηα) ηνπ Ν.Α.Σ.. 
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3.3 ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ.  

Σν Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν ηα ηειεπηαία πεξίπνπ ηξηάληα ρξφληα, γηα ηελ 

αθξίβεηα ηξηάληα δχν ρξφληα, βξίζθεηαη ζε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. χκθσλα κε 

ηνλ θαηλνχξγην λφκν, ην Ν.Α.Σ. πξνβιέπεηαη λα ζπγρσλεπηεί κε ην Η.Κ.Α. θάηη πνπ είρε 

επηρεηξεζεί θαη ην 1932 αιιά ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ιφγσ ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

λαπηηθψλ θαη ησλ εθνπιηζηψλ. Γηα πνιινχο ην ελδερφκελν ηεο ζπγρψλεπζεο θαληάδεη 

σο ε κφλε ζαλίδα ζσηεξίαο γηα ην Σακείν, ην νπνίν κνηάδεη κε πινίν ην νπνίν είλαη 

έηνηκν λα βνπιηάμεη.  

Όπσο είδακε θαη ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ην Ν.Α.Σ. είλαη ζπλεζηζκέλν ζην λα 

αληηκεησπίδεη θξίζεηο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ίδξπζήο ηνπ κέρξη θαη ηα πξψηα ρξφληα 

κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. Σν Ν.Α.Σ. πάληνηε έβξηζθε ηνλ ηξφπν λα μεθχγεη απφ 

ηηο δπζθνιίεο αιιά κε ηε δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε ζεσξείηαη δχζθνιν λα αλαθάκςεη 

φρη φκσο θαη αθαηφξζσην. Μεηά απφ κηα εμαηξεηηθή πεξίνδν γηα ην Σακείν, ηδηαίηεξα 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 κέρξη ην 1977 αξρέο ηνπ 1978, μεθηλά κηα 

παξαηεηακέλε πεξίνδνο χθεζεο γηα ην Σακείν θηάλνληαο ζην ζήκεξα φπνπ ε 

θαηάζηαζε ηνπ Ν.Α.Σ. κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ηελ παξνηκία πεξαζκέλα κεγαιεία θαη 

δηεγψληαο ηα λα θιαίο.  

Πιένλ ην Ν.Α.Σ. δε ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πινπζηφηεξα Αζθαιηζηηθά Σακεία, 

φπσο ραξαθηεξηδφηαλ θαηά ην παξειζφλ, αληίζεηα, αληηκεησπίδεη ηεξάζηηα νηθνλνκηθή 

δπζρέξεηα.  Δθηφο ηεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο ην Ν.Α.Σ., φπσο θαη ηα ππφινηπα 

Αζθαιηζηηθά Σακεία, αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εμαηηίαο ηνπ 

πεπαιαησκέλνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.  

Οη δαπάλεο ηνπ Ν.Α.Σ. κέρξη ην 1978 θαιχπηνληαλ απφ ηα έζνδα γηα ην ιφγν 

απηφ είρακε πιεφλαζκα ζηνπο ηζνινγηζκνχο. Απφ ην 1973 κέρξη ην 1983 εκθαλίδνληαη 

ειιείκκαηα, ηα νπνία θαιχπηνληαλ απφ ηηο λνκηζκαηηθέο δηαθνξέο. Όηαλ, πιένλ, 

εμαληιήζεθαλ ηα απνζεκαηηθά, ηα ειιείκκαηα θαιχπηνληαλ κε δαλεηζκφ κε εγγπεηή ην 

Διιεληθφ Γεκφζην, αιιά θαη απφ δηαζέζηκα θεθάιαηα ηνπ θιάδνπ ηεο Δπηθνπξηθήο 

Αζθάιηζεο θαη ηνπ Κεθαιαίνπ ηεο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο (Μπεληεληψηεο, Μ., 2001).  
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Απφ ην 1990 θαη έπεηηα ην Σακείν ιακβάλεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ν.Α.Σ. ε Κξαηηθή 

Δπηρνξήγεζε γηα ην 2009 αλεξρφηαλ ζην 1,1 δηο Δπξψ. Σν Σακείν, γηα ην ίδην έηνο, 

παξά ηελ Κξαηηθή Δπηρνξήγεζε, πνπ έιαβε, εκθαλίδεη έιιεηκκα δηφηη ηα έμνδα ηνπ 

αλέξρνληαλ ζηα 1,4 δηο Δπξψ, ελψ ηα θαζαξά έζνδα, ρσξίο λα ππνινγίδνπκε ηελ 

Κξαηηθή Δπηρνξήγεζε, αλέξρνληαλ ζηα 296 εθαη. Δπξψ, φπνηε παξά ηε βνήζεηα δελ 

κπνξεί λα ηζνζθειηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο. Αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηα έζνδα 

θαη έμνδα ηνπ Σακείνπ θαζψο θαη νη Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο, πνπ έιαβε απφ ην 2000 

έσο ην 2009, κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ Πξνυπνινγηζκψλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα έηε:  

Πίλαθαο 7 

Πξνϋπνινγηζκόο Ν.Α.Σ. 

Έζνδα θαη Έμνδα Ν.Α.Σ. θαη Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο 2000-2009 

ΔΣΟ ΔΟΓΑ* ΔΞΟΓΑ*  ΚΡΑΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ 

2000** 95.656.653,74 486.813.602,78 388.939.101,91 

2001** 105.521.841,06 525.731.214,07 410.766.603,09 

2002** 183.505.183,40 661.183.474,86 431.697.781,25 

2003** 207.722.261,71 748.192.315,08 533.836.674,16 

2004 207.681.014,00 878.305.993,00 652.819.821,00 

2005 266.004.299,00 986.043.373,00 749.753.626,00 
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ΔΣΟ ΔΟΓΑ* ΔΞΟΓΑ** ΚΡΑΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ 

2006 271.517.942,00 1.080.805.105,00 813.538.557,00 

2007 279.663.840,00 1.254.661.829,00 958.000.000,00 

2008 279.486.388,00 1.342.699.687,00 1.039.395.515,00 

2009 296.030.410,00 1.428.004.664,00 1.109.793.352,00 

*Πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα θαη έμνδα, απφ ην 2004 θαη κεηά ηα έμνδα είλαη απνινγηζηηθά. 

** ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απνζβέζεηο θαη νη λνκηζκαηηθέο δηαθνξέο 

(ρξεσζηηθέο – πηζησηηθέο) γηαηί είλαη εθηφο Πξνυπνινγηζκνχ. Σα ζηνηρεία απφ ην 2000 έσο ην 2003 είλαη 

κε βάζε ηνπο Ηζνινγηζκνχο – Απνινγηζκνχο ηνπ Ν.Α.Σ..  

Πεγή: Ν.Α.Σ. ( Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ). 

Με ζηνηρεία πάιη απφ ην Ν.Α.Σ. ην 2009 νη ζπληαμηνχρνη αλέξρνληαλ ζε 70.564 

θαη ην 2008 ε αλαινγία κεηαμχ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ είλαη 0,48 πξνο 1 απφ 

5,32 πξνο 1 ην 1975. Καηαλνεί θαλείο πσο κε ηέηνηα αλαινγία είλαη δχζθνιν έλα 

Αζθαιηζηηθφ Σακείν λα είλαη βηψζηκν φηαλ ην φξην ζχκθσλα κε ηνπο Αλαινγηζηέο 

είλαη 3 πξνο 1. ην Ν.Α.Σ. ην 2009 ήηαλ αζθαιηζκέλα 2.751 ελεξγά πινία κε ειιεληθή 

ζεκαία. Σν Ν.Α.Σ. δηαζέηεη, επίζεο, κεγάιε αθίλεηε πεξηνπζία νξηζκέλε εθ ηεο νπνίαο 

βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο «θηιέηα». 

 πλνιηθά ην Σακείν δηαζέηεη 19 αθίλεηα ζηελ Αζήλα, ζηνλ Πεηξαηά θαη ζηελ 

Αλαηνιηθή Αηηηθή. Κάπνηα απφ ηα θηίξηα είλαη παιηά θαη ρξεηάδνληαη θαιχηεξε 

εθκεηάιιεπζε (δειαδή απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο πεξηζζφηεξα έζνδα) θαη άιια πνιχ 

κεγάιεο έθηαζεο δηεθδηθνχληαη απφ άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Σν αθίλεην ζηελ 

Αλαηνιηθή Αηηηθή δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαη εξεκψλεη φπσο θαη ην Ν.Η.Δ.Ν. ζηα 



ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ..ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΓΤΜΔΝΟΤ ΘΔΖ 

ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΠΑΚΑΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                 61 

 

Μειίζζηα. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο θαηά θαηξνχο κειέηεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ν.Α.Σ. δελ έρεη παξζεί αθφκε ε απφθαζε πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνπνηεζεί ε πεξηνπζία ηνπ. 

Δπηπιένλ ην Ν.Α.Σ. αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θπξίσο 

γξαθεηνθξαηηθά, επίζεο αληηκεησπίδεη θαη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Οη 

νξγαληθέο ζέζεηο είλαη 360 θαη απηή ηε ζηηγκή εξγάδνληαη κφιηο 150 άηνκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά ππάξρεη κφιηο έλα άηνκν ζηε Γηεχζπλζε Αλαινγηζκνχ, ηαηηζηηθήο 

θαη Παξαγσγηθφηεηαο, ελψ ζα έπξεπε λα απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξα. 

 Οη ζπληαμηνδνηήζεηο κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε κε αληηθαηάζηαζή ηνπο 

επέθεξε ην πξφβιεκα απηφ ην νπνίν ζα επηδεηλσζεί κε ηηο πξφσξεο θαη ηηο θαλνληθέο 

ζπληαμηνδνηήζεηο. Δπίζεο θξίλεηαη αλαγθαίνο ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ Σακείνπ ην νπνίν 

δελ δηαζέηεη ζχγρξνλν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα αθφκε δελ ππάξρεη απεπζείαο 

πξφζβαζε ζην Μεηξψν ησλ εξγαδνκέλσλ παξά κφλν ζησλ ζπληαμηνχρσλ.  

Σν Ν.Α.Σ. βξίζθεηαη ζε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε εμαηηίαο ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαγφλησλ. Σα ιάζε ηεο πνιηηείαο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ, ε 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή, φπσο ε Γηαδνρηθή Αζθάιηζε, πνπ δελ εθαξκφζηεθε κε ηνλ ζσζηφ 

ηξφπν, ε αγλφεζε ησλ κειεηψλ πνπ επηζήκαηλαλ θαη πξνδίθαδαλ ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε θαη ε δπζαλαινγία κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ 

λαπηηθψλ, ε νπνία νθείιεηαη θαη ζε ιάζνο επηινγέο ζηε Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, 

επέθεξαλ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. 

Απηφ πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζην επφκελν θεθάιαην είλαη λα παξνπζηάζνπκε ηα 

αίηηα ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ Ν.Α.Σ., ην νπνίν απφ ην 1978 βξίζθεηαη ζε 

παξαηεηακέλε θξίζε, ηελ καθξνβηφηεξε ζηελ ηζηνξία ηνπ. Όπσο είδακε θαη απφ ηελ 

ηζηνξηθή αλαδξνκή, ην Ν.Α.Σ. αληηκεηψπηδε παξφκνηα κε ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα, 

αιιά θαη πξνβιήκαηα αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ. 

Ζ ησξηλή θξίζε κπνξεί λα μεθίλεζε πξηλ απφ ηξηάληα θαη πιένλ ρξφληα, γηα ηελ 

αθξίβεηα ηξηάληα δπν ρξφληα,  αιιά νθείιεηαη ζε ζεηξά ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ απφ 

ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Όπσο θαη ζην παξειζφλ, φηαλ ην Ν.Α.Σ. είρε 
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λα αληηκεησπίζεη ειιείκκαηα π.ρ. ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε ξίδα ηνπ θαθνχ 

μεθηλνχζε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ίδξπζεο ηνπ Σακείνπ. Έηζη θαη ηψξα  ε παξνχζα 

θαηάζηαζε νθείιεηαη ζε ιάζε πνπ μεθηλνχλ φρη απφ ην 1978 αιιά λσξίηεξα. Σν 1978 

θάλεθαλ νη ζπλέπεηεο απφ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΓΤΜΔΝΟΤ ΘΔΖ ΣΟΤ Ν.Α.Σ. 

4.1 Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΠΟΤ 

ΔΦΑΡΜΟΣΖΚΔ 

Ζ Διιεληθή Δκπνξηθή Ναπηηιία είλαη ν κνλαδηθφο θιάδνο γηα ηνλ νπνίν ζα 

πξέπεη λα ππεξεθαλεχνληαη φινη νη Έιιελεο δηφηη θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο. 

Σν ηξίπηπρν Πνιηηεία, Έιιελαο λαπηηθφο θαη πινηνθηήηεο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο 

νδήγεζαλ ζην ζαχκα ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο εηδηθά κεηά ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Άιινηε ε πνιηηεία βνεζνχζε ην λαπηηθφ, ηνλ πινηνθηήηε θαη ην 

Ν.Α.Σ. άιινηε θεξφηαλ ζθιεξά (Υαιθηάο, Ν., 1998). 

Ζ Διιεληθή Πνιηηεία πνιιέο θνξέο δελ αληηκεηψπηζε ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο, 

ηνπο πινηνθηήηεο θαη ην Ν.Α.Σ. φπσο ζα έπξεπε. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε, σο 

παξάδεηγκα, ηελ πεξίνδν κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, φπνπ ε πνιηηεία ηφληδε φηη δελ 

κπνξεί λα δνζεί θαλέλα πιενλέθηεκα ζηνπο πινηνθηήηεο πνπ έραζαλ ηα πινία ηνπο 

ζηνλ πφιεκν. Με ηνλ ηξφπν απηφ αγλνήζεθε ε ζπλεηζθνξά ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο ζηνλ αγψλα ελαληίνλ ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ (Υαιθηάο, Ν., 1998).  

Αθφκε ε πνιηηεία παξαθξάηεζε ηηο εηζθνξέο πξνο ην Ν.Α.Σ. απφ ηε κηζζνδνζία 

ησλ πιεξσκάησλ ησλ δεθαηεζζάξσλ πινίσλ ηχπνπ LIBERTY, ησλ νπνίσλ ηε 

δηαρείξηζε είρε ζην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, θαηά ηελ παξαρψξεζε ησλ ΖΠΑ θαη 

αξλήζεθε λα απνδψζεη ζην Ν.Α.Σ.. Τπνρξεψζεθε λα ην πξάμεη κεηά απφ δηθαζηηθή 

απφθαζε. Γεληθά ε πνιηηεία θαηά ην παξειζφλ δε θέξζεθε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζην 

Ν.Α.Σ. κε απνθνξχθσκα ηελ εθδίσμε απφ ην κέγαξν ηνπ ζηελ Πιαηεία Κιαπζκψλνο. 

Μηα ζεηξά ιαλζαζκέλσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ νδήγεζαλ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε 

(Υαιθηάο, Ν., 1998).  

Γελ ζα πξέπεη φκσο λα αγλνήζνπκε φηη ην θξάηνο έιαβε θαη κέηξα ηα νπνία 

επλφεζαλ ηνπο λαπηηθνχο θαη ηνπο πινηνθηήηεο, βνεζψληαο, ηαπηφρξνλα, θαη ην Ν.Α.Σ., 

αιιά, δπζηπρψο, φπσο δηαπηζηψλνπκε έθαλε ιάζε. Γελ πξνλφεζαλ νη θπβεξλήζεηο, αλ 
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θαη γλψξηδαλ γηα ην ηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ θαη πξνηίκεζαλ απιά λα θαιχςνπλ ηηο 

θνηλσληθέο αλάγθεο κεηαηνπίδνληαο ηα βάξε ε θάζε θπβέξλεζε ζηελ επφκελε θαη ε 

επφκελε θαηεγνξνχζε ηελ πξνεγνχκελε γηαηί δελ έιαβε κέηξα. Ζ Πνιηηεία  πιένλ 

εμαηηίαο ησλ ιαζψλ ηεο ζηε λαπηηιία, θπξίσο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ, 

αλαγθάδεηαη λα δίλεη επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πξνθεηκέλνπ λα 

πιεξσζνχλ νη ζπληάμεηο ησλ απφκαρσλ λαπηηθψλ. 

Σν νηθνλνκηθφ αδηέμνδν ηνπ Ν.Α.Σ. νθείιεηαη ζε παξεκβάζεηο ηνπ Κξάηνπο, ην 

νπνίν πξνθαινχζε αχμεζε ησλ εμφδσλ ρσξίο λα πξνβιεθζεί ε θάιπςή ηνπο. Όπσο 

αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ θπξίνπ Μπεληεληψηε
26

: 

«Ζ αχμεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ π.ρ. θαηά 108 % (απφ 23.671 ζε 

49.322) κεηαμχ ησλ εηψλ 1975 θαη 1990 νθείιεηαη ζε θξαηηθέο 

παξεκβάζεηο, (ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο 

θαη ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληάμηκνπ κηζζνχ θαη ηεο ζχληαμεο, ζηηο 

απμήζεηο ησλ ζπληάμεσλ, ζηελ εθαξκνγή ησλ ζεζκψλ ηεο δηαδνρηθήο 

αζθάιηζεο θαη ηεο ειάρηζηεο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο, ζηελ έληαμε 

ζην Ν.Α.Σ. ζπληαμηνχρσλ κε λαπηηθψλ). 

Οη ίδηνη πξνθάιεζαλ ηελ αχμεζε ηεο δαπάλεο γηα ζπληάμεηο 

κεηαμχ ησλ εηψλ 1978 θαη 1990 απφ 2.610 εθαη. ζε 58.246 εθαη., 

δειαδή, θαηά 2.131,6 %, ελψ ζηελ ίδηα πεξίνδν νη εηζθνξέο 

απμήζεθαλ απφ 3.011 ζε 10672 εθαη. ήηνη κφλν θαηά 255%. Μφλν ν 

Ν. 152/1974 πξνθάιεζε αχμεζε ηεο δαπάλεο γηα ζπληάμεηο θαηά 

30%, ν ζεζκφο ηεο ειάρηζηεο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά 6%, ε 

δε εηήζηα επηβάξπλζε γηα φζνπο ζπληαμηνδνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο 

πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο αλέξρεηαη ζε 113.3 δηζεθ. δξρ. δειαδή  

ζην 23% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ζπληάμεηο. 
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 Απφ πξαθηηθά Γ ηνπ Ν.Α.Σ. 26/6/1985 (Λ. Καξκαληφιαο, νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο). 
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Σα αλσηέξσ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά, ζαθψο φκσο πξνθχπηεη, 

φηη ην Κξάηνο φρη κφλν άζθεζε ηελ θνηλσληθή ηνπ πνιηηηθή, ρσξίο λα 

εμαζθαιίζεη αληίζηνηρνπο πφξνπο ζην Ν.Α.Σ., αιιά αγλφεζε θαη 

βαζηθνχο παξάγνληεο φπσο: 

i. Οη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο. 

ii. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο (π.ρ. κείσζε 

αξηζκνχ πινίσλ ιφγσ λαπηηιηαθήο θξίζεο 1982-1985 κε αλάινγε 

κείσζε εξγαδνκέλσλ λαπηηθψλ, ηερλνινγηθέο εμειίμεηο κε ζρεηηθή 

κείσζε λαπηηθψλ θ.ιπ.). 

iii.  Ζ αδπλακία ηνπ λα επεξεάζεη ηηο εμειίμεηο ζην δηεζλή λαπηηιηαθφ 

ρψξν. 

iv. Ζ απνθαζηζηηθή ζεκαζία ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
27

 ζηε λαπηηιία» 

(Μπεληεληψηεο, Μ., 2001, ζει.196 θαη 197).   

ηα αλσηέξσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη παξεκβάζεηο ζην Ν.Α.Σ. φπσο ε 

δξαρκνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο πξνο φθεινο ηξίησλ, ε αγλφεζε ησλ Αλαινγηζηηθψλ 

Μειεηψλ πξηλ ηελ εθαξκνγή θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ φπσο 

ζα δνχκε παξαθάησ. 

 

4.1.1 ΟΗ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΠΟΤ ΕΖΜΗΧΑΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΣΟ Ν.Α.Σ. 

Ζ ζέζπηζε θαη εθαξκνγή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πξνο φθεινο ησλ λαπηηθψλ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο κπνξεί λα είρε σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ κηα απφ ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ην 
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 Ζ νπνία επεξέαζε ηελ επηινγή ζεκαίαο (ζα αλαιχζνπκε ζηηο  ελφηεηεο 4.3 θαη 5.2 πσο 

επέδξαζε ζην Ν.Α.Σ.). 
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Ν.Α.Σ. ζε  νηθνλνκηθφ αδηέμνδν. Οη επλντθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο (σο κέξνο ηεο 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο) νδήγεζαλ εθηφο ησλ άιισλ ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπληαμηνχρσλ, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, εμαηηίαο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ 

θξάηνπο, νη νπνίεο επέθεξαλ ηα ζεκεξηλά απνηειέζκαηα. 

Μηιψληαο γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληαμηνχρσλ ελλννχκε ηελ θαηά 108%  

αχμεζε (απφ 23.671 ζε 49.322) κεηαμχ ηνπ 1975 έσο ην 1990. Οη αιιαγέο κέζσ 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο
28

, ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζπληάμηκνπ κηζζνχ, ε εθαξκνγή ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο (αλαθνξά 

παξαθάησ ζηελ ππνελφηεηα 4.1.2), νη απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο, ε ειάρηζηε αζθαιηζηηθή 

πξνζηαζία θαη ε έληαμε ζην Ν.Α.Σ. ζπληαμηνχρσλ, νη νπνίνη δελ ήηαλ λαπηηθνί 

νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληαμηνχρσλ. (Μπεληεληψηεο, Μ., 2009)
29

.  

Γειαδή, ε πνιηηεία εθάξκνδε θνηλσληθή πνιηηηθή, ε νπνία ζηξεθφηαλ αθφκε θαη 

θαηά ηνπ ίδηνπ ηνπ Σακείνπ, κε ηηο επλντθέο ξπζκίζεηο κεηά ην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν 

(δηαηάμεηο γηα επλντθνχο φξνπο ζπληαμηνδφηεζεο) θαη κε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηηο ζπληάμεηο 

(αχμεζε αξηζκνχ ζπληαμηνχρσλ θ.ιπ.) επηβαξχλνληαο ην Ν.Α.Σ. απφ νηθνλνκηθήο 

πιεπξάο (Υαιθηάο, Ν., 1998). 

Όζνλ αθνξά ζηελ αχμεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ λαπηηθψλ θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο 

πνπ δελ είραλ ζρέζε κε ηε λαπηηιία ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε, φηη ζην Ν.Α.Σ. πξηλ απφ 

πεξίπνπ κηα εηθνζηπεληαεηία ίζσο θαη παξαπάλσ απφ εηθνζηπέληε ρξφληα, εληάρζεθαλ 

θαη άηνκα ηα νπνία νπδέπνηε ζπλεηζέθεξαλ ζην Σακείν. Γελ ήηαλ, δειαδή, 

αζθαιηζκέλνη λαπηηθνί, αιιά παξφια απηά πήξαλ ζπληάμεηο.  

Δπξφθεηην γηα έιιελεο πξσηαζιεηέο, νη νπνίνη κε λφκν έιαβαλ ζπληάμεηο ρσξίο 

λα έρνπλ πιεξψζεη πνηέ εηζθνξέο ζην Ν.Α.Σ. (Εσληαλφο, Π., 2009)
30

. Καλείο δελ ιέεη 

                                                                   
28

 Πιένλ έρεη δηακνξθσζεί ε ζεκειίσζε ζηα 20 ρξφληα ζαιάζζηαο ππεξεζίαο θαη ν λαπηηθφο λα 

έρεη ζπκπιεξψζεη ηα 50 έηε ειηθίαο. 

29
 Απφ Πξαθηηθά Γ ηνπ Ν.Α.Σ. 26-6-1985(Λ. Καξκαληφιαο Οηθ. χκβνπινο). 

30
 Αλαδεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα re-port.gr απφ ην πεξηνδηθφ «Ναπηηθή Δλεκέξσζε» θχιιν 

59. 
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φηη νη έιιελεο πξσηαζιεηέο, νη νπνίνη καο έθαλαλ ππεξήθαλνπο θαη ηνπο επραξηζηνχκε 

γηα απηφ, δελ έπξεπε λα βνεζεζνχλ, ην αληίζεην κάιηζηα, αιιά φρη φκσο λα βνεζεζνχλ 

εηο βάξνο ησλ ππνινίπσλ.  

Δπίζεο ζην Ν.Α.Σ. εληάρζεθαλ θαη παιηλλνζηνχληεο Έιιελεο απφ ρψξεο θπξίσο 

ηνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ κπινθ, νη νπνίνη επέζηξεςαλ ζηελ παηξίδα (θάπνηνη απφ απηνχο 

εθδηψρζεθαλ βηαίσο). ηελ πεξίπησζε απηή ελψ ηα θξάηε απφ ηα νπνία πξνέξρνληαλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη έιιελεο είραλ πιεξψζεη θαλνληθά ηηο εηζθνξέο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, 

απηέο δελ απνδφζεθαλ ζην Ν.Α.Σ. απφ ηελ πνιηηεία, δειαδή θξαηήζεθαλ απφ ηελ 

πνιηηεία κε ην ζθεπηηθφ  φηη είλαη εγγπεκέλεο απφ απηήλ (αλ ππάξμεη αλάγθε ηφηε ζα 

απνδνζνχλ ζην Σακείν). 

Όζνλ αθνξά ζηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ σο κέξνο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκνδφηαλ θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπο, αξθεί λα 

παξνπζηάζνπκε ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Α.Σ. ηεο ζειίδαο 4 ηεο 

26
εο

  Ηνπλίνπ 1985 φπσο απηά δεκνζηεχνληαη ζηηο ζειίδεο 194 θαη 195 ηνπ βηβιίνπ ηνπ 

θπξίνπ Μπεληεληψηε ‘Κνηλσληθή Αζθάιηζε λαπηηθψλ’:  

«Ο ηφηε Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ 

παξαηεξεί: Μεηά ην Ν. 792/1978, κε ηνλ νπνίνλ έρνπκε κείσζε ηνπ νξίνπ 

ειηθίαο γηα ζπληαμηνδφηεζε, ρνξήγεζε ρξνλνεπηδφκαηνο, θιπ., δειαδή 

παξνρέο, ρσξίο παξάιιεια, επαλαιακβάλσ εμεχξεζε πφξσλ, ςεθίζζεθε ν 

Ν. 1085/1990, ν νπνίνο θαζηεξψλεη ηελ δηαδνρηθή αζθάιηζε κε απνηέιεζκα 

ην Ν.Α.Σ. ιφγσ ησλ ρακειψλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο (50
ν
 έηνο, ελψ ΗΚΑ-

ΣΔΒΔ θ.ιπ., έρνπλ φξην ην 65
ν
 έηνο) λα γίλεη ην πξνλνκηνχρνλ Σακείν γηα 

λα ιακβάλνπλ ζχληαμε αζθαιηζκέλνη άιισλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, 

επεηδή πξαγκαηνπνίεζαλ ππεξεζία ιίγνπ ρξφλνπ ηαμηδεχνληαο, είηε νη ίδηνη, 

είηε – ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο – ην λαπηηθφ θπιιάδην ηνπο. Ζ ρσξίο 

ηξνπνπνίεζε ηνπ  νξίνπ ειηθίαο εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπο δηαδνρηθήο 

αζθάιηζεο ζην Ν.Α.Σ. έγηλελ ε πιεγή γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

Αθφκε εθαξκφζηεθε θαη ε ειάρηζηε αζθαιηζηηθή πξνζηαζία, κε 

απνηέιεζκα λα δίδεηαη ζχληαμε αλαπεξίαο ζε αζθαιηζκέλν πνπ έρεη 5 
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ρξφληα κφλν ππεξεζία. Καη έηζη θηάζακε ζην ζεκείν νη πξαγκαηηθνί 

Ναπηηθνί πληαμηνχρνη λα είλαη ιηγφηεξνη ηνπ 40%» (Μπεληεληψηεο, Μ., 

2001, ζει. 194 θαη 195). 

 Αθφκε θαηά ην  Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν πνιινί  έιιελεο λαπηηθνί έιαβαλ κέξνο 

ζηνλ αγψλα ελαληίνλ ησλ θαηαθηεηψλ ζηε Μέζε Αλαηνιή καδί κε ηηο Διιεληθέο 

έλνπιεο δπλάκεηο. Οη απψιεηεο, έκςπρεο θαη πιηθέο, ηεο λαπηηιίαο ήηαλ κεγάιεο, γηα ην 

ιφγν απηφ ε Πνιηηεία ππνζρέζεθε λα βνεζήζεη ζηελ αλάθακςε ηεο λαπηηιίαο 

αλαγλσξίδνληαο σο δηπιάζηα ηε ζαιάζζηα ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ 

ρσξίο λα επηβαξπλζνχλ νη λαπηηθνί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο επηβαξχλζεθαλ. ην 

άξζξν 7 ηνπ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ ππ’ αξηζκ. 3139/1943 ΦΔΚ ΗΑ ηεο 11-1-1943 «πεξί 

ζηαπξνχ Ναπηηθνχ Αγψλνο» αλαθέξεηαη φηη: 

 «Ζ απνλνκή εηο πινίαξρνλ, αμησκαηηθφλ ή εξγάηελ ζαιάζζεο ηνπ δηα 

ηνπ παξφληνο θαζνξηδνκέλνπ ηαπξνχ παξέρεη απηψ, ην δηθαίσκα 

ππνινγηζκνχ εηο δηπινχλ νινθιήξνπ ηεο λαπηνινγεκέλεο ππεξεζίαο ηνπ 

επί Δκπνξηθψλ Πινίσλ ηεο δηαλπζήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο παξνχζεο 

εκπνιέκνπ πεξηφδνπ φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφλ ζπληαμίκνπ ππεξεζίαο» 

(Υαιθηάο, Ν., 1998, ζει 234 θαη 235). 

Σν Ν.Α.Σ. θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεζίαο δεηνχζε απφ ηελ 

πνιηηεία λα θαηαβάιιεη ηα νθεηιφκελα, παξφια απηά ε πνιηηεία ηφληδε φηη ην Ν.Α.Σ. 

έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα απφ κφλν ηνπ λα θαηαβάιεη ηα πνζά πνπ απαηηνχληαλ 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Γηα ην ιφγν απηφ  ινηπφλ ζέζπηζε  ην άξζξν 20 ηνπ 

152/1974, Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα (ΦΔΚ 331
 
Α΄) ζχκθσλα κε ην νπνίν: 

 «Ζ θαηά ηελ πεξίνδν  ηνπ πνιέκνπ 1941-1944 απνθηεζείζα ππφ ησλ 

λαπηηθψλ ζαιαζζία ππεξεζία ιακβάλεηαη ππ΄ φςηλ πξνθεηκέλνπ δηά ηνλ 

ππνινγηζκφλ ηεο ζπληάμεσο επεπμεκέλε θαηά ην ήκηζπ απηήο» (Υαιθηάο, 

Ν., 1998, ζει 235). 

Σν Ν.Α.Σ., φπσο δηαπηζηψζακε θαη εκείο θαηά ηελ έξεπλά καο, ππνρξεψζεθε λα 

αλαιάβεη ηελ θάιπςε ησλ ζπληάμεσλ ησλ λαπηηθψλ, πνπ έδσζαλ ζθιεξή κάρε κε ηνλ 
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θαηαθηεηή πξνο φθεινο ηεο παηξίδαο καο, κε επηβάξπλζε ηεξαζηίσλ πνζψλ απφ ηα 

απνζεκαηηθά ηνπ Σακείνπ θαη φρη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Σέηνηεο πνιηηηθέο 

είραλ σο απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ Ν.Α.Σ. θαη άκεζε επίπησζε ζηνπο κεηέπεηηα 

λαπηηθνχο (απφκαρνπο) κε ηα ζθιεξά κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ζηε ζπλέρεηα φπσο ηελ 

Απηφκαηε Σηκαξηζκηθή Αλαπξνζαξκνγή (ΑΣΑ). 

 

4.1.2 Ζ ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ  

Ζ Γηαδνρηθή Αζθάιηζε απνηειεί θνηλσληθή παξνρή απφ ην θξάηνο  ε εθαξκνγή 

ηεο νπνίαο δεκίσζε ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν. Καλείο δελ αληηηίζεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο αληίζεηα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη αιιά ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε 

ηξφπν πνπ δελ ζα επηβαξχλεη ηα ήδε επηβαξπκέλα Αζθαιηζηηθά Σακεία φπσο ην 

Ν.Α.Σ., ην νπνίν αληηκεησπίδεη ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

Ο ηξφπνο πνπ εθαξκφζηεθε επηβάξπλε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Σακείνπ δηφηη δελ έγηλε 

πξψηα ε ζσζηή κειέηε απφ ηελ Πνιηηεία ζπλ φηη αγλνήζεθαλ νη αλαινγηζηηθέο κειέηεο 

πνπ δεκνζηεχηεθαλ γηα ηo N.A.T. ηo 1951 ηνπ Νείινπ αθειιαξίνπ θαη ην 1971 ηνπ 

Breguet. Οη κειέηεο απηέο ηφληδαλ φηη ην Ν.Α.Σ. δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο θαη γεληθά ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ηνλ 

ηξφπν πνπ εθαξκφδνληαλ.  

Αξρηθά ην Σακείν είρε εμαηξεζεί ηεο Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο κε ην λφκν 

4202/1961. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ. 4202, νη δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηε Γηαδνρηθή Αζθάιηζε δελ είραλ εθαξκνγή ζην Ν.Α.Σ. επνκέλσο δελ 

κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ φζνη είραλ εξγαζηεί σο λαπηηθνί ην ρξφλν αζθάιηζεο ηνπο 

ζηνλ ηειεπηαίν αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ζεκειίσζε ζχληαμεο. Αξγφηεξα κεηά απφ 

πξνζθπγέο  ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη κε ηελ ηειηθή απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ 

Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ε παξαπάλσ δηάηαμε θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθή θαη πιένλ ε 

Γηαδνρηθή Αζθάιηζε εθαξκφδεηαη θαη ζην Ν.Α.Σ. κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 8/1977 απφθαζε 

ηφζν γηα ηελ Κχξηα φζν θαη ηελ Δπηθνπξηθή Αζθάιηζε. (Μπεληεληψηεο, Μ., 2001). 
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Οη επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο επέηξεςαλ ζε νξηζκέλνπο, νη 

νπνίνη εξγάζηεθαλ γηα ιίγν ζηε ζάιαζζα, λα επσθειεζνχλ εηο βάξνο εθείλσλ νη νπνίνη 

εξγάζηεθαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε ζάιαζζα. Δάλ πξνζζέζνπκε ζε φια απηά επί 

παξαδείγκαηη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπλζεηηθή ππεξεζία ή ηηο παξνρέο γηα ηελ ππεξεζία 

ζηε Μέζε Αλαηνιή (αλαγλψξηζε δηπιήο ππεξεζίαο κε ηηο παξνρέο λα δίλνληαη απφ ηα 

απνζεκαηηθά ηνπ Ν.Α.Σ θαη φρη ηνπ θξάηνπο) ηφηε θαηαλνεί θαλείο πφζν επηβαξχλζεθε 

ην Σακείν. 

 

4.1.3 ΟΗ ΓΤΟ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΟΤ ΑΓΝΟΖΘΖΚΑΝ 

Οη απνθάζεηο απηέο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ Ναπηηθψλ  πάξζεθαλ ρσξίο 

λα ιεθζνχλ ππφςηλ δπν αλαινγηζηηθέο κειέηεο νη νπνίεο ηφληδαλ ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ Ν.Α.Σ. απφ πνιχ παιηά θαη αλαθέξνληαλ θαη ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή 

πξνηείλνληαο ιχζεηο. Γπζηπρψο παξφιν πνπ αλαηέζεθαλ απφ ηελ ίδηα ηελ πνιηηεία 

αγλνήζεθαλ κε απνηέιεζκα ζήκεξα ην Ν.Α.Σ. λα βξίζθεηαη ζε δχζθνιε νηθνλνκηθή 

ζέζε. 

Σν 1951 αλαηέζεθε ζηνλ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Νείιν 

αθειιαξίνπ ε εθπφλεζε κειέηεο, ε νπνία  αθνξνχζε ηε βησζηκφηεηα ηνπ Σακείνπ. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε θαη κε ηελ ηφηε ηζρχνπζα λνκνζεζία δηαπίζησζε φηη 

ην Ν.Α.Σ. ζα αληηκεηψπηδε κεγάιν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ζην κέιινλ αλ άιιαδαλ νη 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ. Με βάζε ην Νφκν 

2525/1940, ην θαηψηαην φξην ζεκειίσζεο ζχληαμεο ήηαλ ηα 55 έηε θαη 25 έηε 

ζαιάζζηαο ππεξεζίαο πιένλ είλαη 50 έηε θαη 20 ρξφληα ζαιάζζηαο ππεξεζίαο. 

Με ηα ηφηε δεδνκέλα ν Καζεγεηήο πξνέβιεπε φηη έλαο λαπηηθφο ζα κπνξεί λα 

ιακβάλεη ζχληαμε κε 19 έηε ζαιάζζηαο ππεξεζίαο. ηε κειέηε  ρξεζηκνπνίεζε 

ζηνηρεία φπσο ε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ αζθαιηζκέλσλ αλά θαηεγνξία, νη 

απνλεκεζείζεο ζπληάμεηο ηεο πεξηφδνπ 1948 έσο 1951, αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο 

ρνξεγνπκέλσλ ζπληάμεσλ  αλά ειηθία θαη πνζφ ζπληάμεσο θ.ιπ..  
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Ο Καζεγεηήο θαηά ηε κειέηε δηαπίζησζε φηη ηα ηφηε έζνδα απφ ηελ πεξηνπζία 

ήηαλ αλεπαξθή θαζψο αληηπξνζψπεπαλ κφιηο ην 3% ηνπ θεθαιαίνπ, ελψ αλ 

ιακβάλνληαλ ππφςε θαη ηα δηνηθεηηθά έμνδα ηφηε ηα έζνδα ζα ήηαλ ιηγφηεξα απφ ηα 

έμνδα. Σν έιιεηκκα αλεξρφηαλ, ηφηε ζχκθσλα κε ηε κειέηε,  ζηα 182 εθαηνκκχξηα 

δξαρκέο. Σα θπξηφηεξα κέηξα πνπ πξνηάζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηεο 

κειινληηθήο αχμεζεο ησλ ζπληάμεσλ ήηαλ:  

1. Αλαπξνζαξκνγή ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 

2. Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ηνπνζέηεζε θεθαιαίσλ. 

3. Να εηζπξαρζνχλ νη νθεηιφκελεο εηζθνξέο. 

Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ν αθειαξίνπ αηηηνινγνχζε ηνπο ιφγνπο πνπ ζα 

έπξεπε λα εθαξκνζηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα ζηεξηδφκελνο ζηα επηζηεκνληθά ηνπ 

επξήκαηα (αηηηνινγνχζε ηα επηρεηξήκαηα ηνπ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία), ηα νπνία 

απνδείρηεθαλ ζην κέιινλ έγθπξα, δηφηη ηα φζα έιεγε ν αθειαξίνπ  δελ εηζαθνχζηεθαλ 

κε απνηέιεζκα ην Ν.Α.Σ. λα βξίζθεηαη ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Αλ είραλ  

εθαξκνζηεί ηα φζα έιεγε ν αθειαξίνπ δελ ζα είρακε ηα ζεκεξηλά απνηειέζκαηα. 

Δπίζεο ε πνιηηεία αγλφεζε ηελ έξεπλα ηνπ Διβεηνχ Αλαινγηζηή Breguet. Σν 

1971 αλαηέζεθε, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο, ζηνλ Breguet λα εθπνλήζεη κηα 

ηερληθή πξαγκαηνγλσκνζχλε. Ζ κειέηε πεξηείρε έθζεζε εμήληα ηεζζάξσλ ζειίδσλ θαη 

δέθα πηλάθσλ θαη επηρεηξνχζε λα απνηππψζεη ηελ  πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ Ν.Α.Σ. 

φζνλ αθνξά ζηα νηθνλνκηθά ηνπ Σακείνπ θαη πξνρψξεζε ζε πξνηάζεηο. 

Δμέθξαδε ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην κέιινλ ηνπ Σακείνπ, ηφληδε φηη ην Σακείν έρεη 

αλάγθε απφ λένπο αζθαιηζκέλνπο, ρξεηαδφηαλ ηφηε 1,2 δηο δξαρκέο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ειιείκκαηνο. Σα αίηηα ηνπ ειιείκκαηνο ήηαλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ  Breguet: 

1. Οη αλεπαξθείο εηζθνξέο. 

2. Οη απμήζεηο παξνρψλ ηα πξνεγνχκελα. 
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3. Οη Παξνρέο νη νπνίεο μεπεξλνχζαλ ηα φξηα
31

. 

Ο Breguet ηφληδε πσο δελ ζα έπξεπε λα εθαξκνζηεί ε Γηαδνρηθή Αζθάιηζε θαη 

επηζήκαηλε ηε δηαθνξά εζφδσλ εμφδσλ (Μπεληεληψηεο, Μ., 2001). Γπζηπρψο παξφιν 

πνπ θαη νη δπν εξεπλεηέο ηφληδαλ φηη ην Ν.Α.Σ. αληηκεησπίδεη κεγάιν έιιεηκκα θαη 

ρξεηάδεηαη επεηγφλησο λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, ε πνιηηεία δελ 

έδσζε ζεκαζία.  

Δθάξκνζε ε πνιηηεία ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή κε ηξφπν πνπ δεκίσζε ην Ν.Α.Σ. 

αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπο ίδηνπο ηνπο λαπηηθνχο φηαλ εθαξκφζηεθε γηα παξάδεηγκα 

ε Απηφκαηε Σηκαξηζκηθή Αλαπξνζαξκνγή επεηδή δελ κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ ηα 

πνζά ησλ ζπληάμεσλ. Δπηπιένλ δελ ειήθζεζαλ θαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ (πεξηνπζία, έζνδα, έμνδα) θαη ην ηίκεκα ζα ην 

πιεξψλνπλ δπζηπρψο θαη νη επφκελεο γεληέο λαπηηθψλ αιιά θαη ε ίδηα ε λαπηηιία. 

 

4.2 Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ Ζ ΓΡΑΥΜΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΧΝ 

ΣΟΤ Ν.Α.Σ. 

Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ ην Ν.Α.Σ. βξίζθεηαη ζηε ζεκεξηλή δχζθνιε ζέζε είλαη ε 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ Σακείνπ. Σα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ απνζεκαηηθψλ μεθηλνχλ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Ν.Α.Σ. φπσο είδακε θαη ζηελ 

ηζηνξηθή αλαδξνκή. Όηαλ, δειαδή, έγηλε ε πεξίθεκε αγνξά ησλ νξείραιθσλ 

ππξνβφισλ αμίαο εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ γηα λα εληζρπζεί ην θξάηνο ή αξγφηεξα ε 

ραιθνγξάθεζε ηεο Μεζνγείνπ θαη ε θνπή ησλ λνκηζκάησλ. 

Σν Ν.Α.Σ. δηέζεηε θαη δηαζέηεη κεγάιε αθίλεηε πεξηνπζία θαη ηα έζνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη πεξηνξηζκέλα. Παξά ηηο κειέηεο δελ έρεη παξζεί απφθαζε 

ζπγθεθξηκέλε θαη νχηε έρεη εγθξηζεί έλα ζρέδην κε ην νπνίν ζα κπνξνχζε ε πεξηνπζία 

ηνπ Ν.Α.Σ. λα αμηνπνηεζεί θαη ην Σακείν λα έρεη επηπιένλ έζνδα απφ ηα αθίλεηα πνπ 

                                                                   
31

 Απφ έθζεζε Breguet ζει.17. 
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δηαζέηεη θάηη πνπ εηδηθά ζήκεξα ην έρεη αλάγθε. Σα πεξηζζφηεξα θηίξηα είλαη 

αλαμηνπνίεηα θαη ην Ν.Α.Σ. ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηβαξχλεηαη θαη κε ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ζπληάμεηο δελ έγηλε πνηέ εθηίκεζε θαη ππνινγηζκφο φηαλ 

δίδνληαλ νη ζπληάμεηο, αλ δειαδή ηα απνζεκαηηθά ηνπ Σακείνπ άληεραλ ηα πνζά πνπ 

έβγαηλαλ απφ ηα ηακεία ηνπ. Δηδηθά φηαλ δίλνληαλ ζπληάμεηο ζε άηνκα κε ζρεηηθά κε ην 

λαπηηθφ επάγγεικα ή φηαλ κεηψλνληαλ ηα πνζνζηά ησλ εηζθνξψλ. Όπσο αλαθέξακε θαη 

ζηελ ππνελφηεηα 4.1.3 ππήξραλ Αλαινγηζηηθέο Μειέηεο, νη νπνίεο αλέθεξαλ φηη ην 

Ν.Α.Σ. αληηκεησπίδεη πξφβιεκα θαη πξνηείλνληαλ ιχζεηο γηα ην πξφβιεκα πνπ ζα 

εξρφηαλ, αιιά δπζηπρψο δελ ειήθζεζαλ ππφςηλ απφ ηελ Πνιηηεία. 

Σα Ν.Α.Σ. είρε εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε Σξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

γηα ην ιφγν απηφ ε πνιηηεία αλ θαη δελ ππήξρε θνξνιφγεζε ησλ ηφθσλ ζηελ Διιάδα ηε 

δεθαεηία ηνπ 50, απνθάζηζε λα θνξνινγήζεη ηνπο ηφθνπο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν 

Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. Αθφκε ην θξάηνο απνθάζηζε λα δξαρκνπνηήζεη ηα 

απνζεκαηηθά ηνπ Σακείνπ πξνο φθεινο ηξίησλ.  

Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη δελ ειήθζεζαλ ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπηνχλ νη πφξνη ηνπ Σακείνπ. Απφ πνιχ παιηά είρε επηζεκαλζεί ε αλάγθε 

ίδξπζεο ηξάπεδαο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Ν.Α.Σ., ε νπνία ζα ιεηηνπξγνχζε κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ Σακείνπ. Γπζηπρψο φκσο δελ 

ειήθζεζαλ απφ ηνπο αξκνδίνπο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί ην 

Ν.Α.Σ. φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο ζπληάμεηο ρεξείαο (Υαιθηάο, Ν., 1998).  

Δλψ ην ΗΚΑ απαηηνχζε λα έρεη ζπκπιεξσζεί έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζπκβίσζεο πξνθεηκέλνπ ε ρήξα λα ιάβεη ηε ζχληαμε ηνπ απνζαλφληνο ζπδχγνπ ηεο, 

ζην Ν.Α.Σ. δελ ππήξρε θαλέλαο ηέηνηνο πεξηνξηζκφο.  Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ λα 

κπνξνχλ λα παίξλνπλ ζπληάμεηο λέεο θνπέιεο, νη νπνίεο κε ιεπθνχο γάκνπο, 

παληξεχνληαλ γέξνληεο κε εηζθνξέο 15 ή 20 εηψλ παίξλνληαο κεηά ην ζάλαηφ ηνπο 

ζπληάμεηο γηα 30 ή 40 ρξφληα, αξγφηεξα απηφ άιιαμε κε ην Νφκν 2390/96. Δθείλν πνπ 



ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ..ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΓΤΜΔΝΟΤ ΘΔΖ 

ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΠΑΚΑΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                 74 

 

πξνθχπηεη ινηπφλ είλαη φηη ε πνιηηεία νχηε αμηνπνίεζε ηνπο πφξνπο νχηε δεκηνχξγεζε 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ (Υαιθηάο, Ν., 1998). 

Σα απνζεκαηηθά ηνπ Ν.Α.Σ. ήηαλ κέρξη πξηλ απφ κηα ηξηαθνληαεηία θαη πιένλ ζε 

μέλν λφκηζκα, ζπγθεθξηκέλα ζε δνιάξηα θαη ιίξεο Αγγιίαο. Σν 1931 ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζνινγηζκφ ηνπ ίδηνπ έηνπο  νη θαηαζέζεηο αλήξρνλην ηφηε ζε 56.000 ιίξεο Αγγιίαο. 

Σελ πεξίνδν κεηά ηνλ πφιεκν θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1950 ην Ν.Α.Σ. ππνρξεψζεθε λα 

εθρσξήζεη ην 20% ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ ζε δνιάξηα ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

Φηάλνπκε ινηπφλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 αξρέο ηνπ 80 φπνπ νξηζηηθά ηα 

απνζεκαηηθά δξαρκνπνηνχληαη, έηζη απφ ηα ζθιεξά μέλα λνκίζκαηα φπσο ην δνιάξην 

θαη ε ιίξα Αγγιίαο νδεγνχκαζηε ζηελ πξνβιεκαηηθή δξαρκή. 

Αζθαιψο θαη ην Ν.Α.Σ. δεκηψζεθε δηφηη αλ γηα παξάδεηγκα νη θαηαζέζεηο ηνπ 

ήηαλ 500 εθαηνκκχξηα δνιάξηα κε ηελ ηζνηηκία ηνπ δνιαξίνπ ζε δξαρκέο ζα  ήηαλ 43,9 

δηο ην 1983 αλ ππνινγίζνπκε θαη ηηο ππνηηκήζεηο ηεο δξαρκήο ηα επφκελα ρξφληα ηφηε 

ην πνζφ κεηψλεηαη θάηη πνπ δελ ζα ζπλέβαηλε αλ νη θαηαζέζεηο παξέκελαλ ζε δνιάξηα, 

ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ιίξα Αγγιίαο. Γπζηπρψο ζηνηρεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

αθφκε θαη γηα ηηο ππνηηκήζεηο ηεο δξαρκήο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα βξνχκε αθφκε θαη 

ζηελ άθξσο ελεκεξσκέλε βηβιηνζήθε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

Σν κέγεζνο ηεο δεκηάο θαίλεηαη απφ έλα απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ ζηηο 18/5/1977 φπνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη 

φηη: 

  «Ζ Τπεξεζία έθακελ ππνινγηζκνχο θαη ππειφγηζελ επαθξηβψο ηελ 

δηαθνξάλ απηήλ. Καηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Τπεξεζίαο ε δηαθνξά ζα 

αλέιζε δηα ην πξψηνλ εμάκελνλ ηνπ 1977 εηο 3.330.000 Λίξαο ή 210 

πεξίπνπ εθαηνκκχξηα δξαρκέο. Κη εάλ ππνινγηζζή φηη ηα λαπηνιφγηα ηα 

νπνία ζα εθδνζνχλ κέρξη ηεο εθδφζεσο ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ζα 

εμνθιεζνχλ κε ην παιαηφλ ζχζηεκα, εηο ρξφλνλ πνιχ κεηαγελέζηεξνλ, ηφηε 

ε δηαθνξά ζα ππεξβή θαη΄ εθηίκεζελ ην πνζφλ ησλ 300 εθαηνκκπξίσλ 

δξαρκψλ» (Υαιθηάο, Ν., 1998, ζει. 273). 
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4.3 Ζ ΥΔΖ ΜΔΣΑΞΤ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ  

ΝΑΤΣΗΚΧΝ  

Σν πξφβιεκα ηεο δπζαλαινγίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ πξνο ηνπο ζπληαμηνχρνπο δε 

ζα κπνξνχζε λα κελ ππάξμεη θαη ζην Ν.Α.Σ.. χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ην ίδην ην 

Σακείν ε αλαινγία κεηαμχ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ γηα ην 2008 ήηαλ 0,48. 

Γειαδή νχηε θαλ έλαο αζθαιηζκέλνο δελ πιεξψλεη έλα ζπληαμηνχρν φηαλ ην 1975 

πεξίπνπ πέληε αζθαιηζκέλνη θάιππηαλ έλα ζπληαμηνχρν γηα ηελ αθξίβεηα 5,32 

αζθαιηζκέλνη. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ αλαινγία Αζθαιηζκέλσλ πξνο 

πληαμηνχρνπο αλά δεθαεηία απφ ην 1975 έσο ην 2008: 

Πίλαθαο 8 

Αλαινγία Αζθαιηζκέλσλ – πληαμηνύρσλ Ν.Α.Σ. αλά πεληαεηία 1975-2008 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ/ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

31/12/1975 5,32 

31/12/1980 3,69 

31/12/1985 1,92 

31/12/1990 1,25 

31/12/1995 0,82 

31/12/2000 0,58 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ/ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

31/12/2005 0,51 

31/12/2008  0,48 

Πεγή: Ν.Α.Σ. (Γηεχζπλζε Αλαινγηζκνχ ηαηηζηηθήο θαη Παξαγσγηθφηεηαο). 

Όηαλ ινηπφλ ζχκθσλα κε ηελ Αλαινγηζηηθή Δπηζηήκε γηα λα είλαη έλα 

Αζθαιηζηηθφ Σακείν βηψζηκν πξέπεη ε αλαινγία αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο λα 

είλαη 3:1 ηφηε κε ηα ησξηλά δεδνκέλα ηνπ Ν.Α.Σ. θαηαλννχκε πφζν δχζθνιε είλαη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Σακείνπ. Δμαηηίαο απηήο ηεο δπζαλαινγίαο, ε νπνία μεθηλά 

απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, ην Ν.Α.Σ. έρεη δεκησζεί αηζζεηά ζηα έζνδα. Ο ιφγνο 

είλαη φηη κεηψλνληαη θαηά πνιχ ηα έζνδα ηνπ Σακείνπ απφ ηηο εηζθνξέο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλνληαη ηα απνζεκαηηθά ιφγσ ησλ πιεξσκψλ ησλ 

ζπληάμεσλ, δειαδή κεηψλνληαη ηα έζνδα ελψ ηα έμνδα απμάλνληαη ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληαμηνχρσλ. 

Ζ αλαινγία απηή δελ νθείιεηαη ηφζν ζην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα φζν ζηηο 

ζπλζήθεο ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ζηελ ππνβάζκηζή ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αιιά θαη ζηελ επηινγή ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο ζηα πινία. Οη λένη δελ επηιέγνπλ ην 

λαπηηθφ επάγγεικα ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ν θιάδνο παξά ηνπο ηθαλνπνηεηηθνχο κηζζνχο. Δπίζεο ε θαηά θνηλή 

νκνινγία πξνβιεκαηηθή εθπαίδεπζε, ε πεηξαηεία αιιά θαη νη πνιιέο εζληθφηεηεο ζηα 

πιεξψκαηα ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ απνζαξξχλεη ηνπο λένπο λα αζρνιεζνχλ κε ην 

λαπηηθφ επάγγεικα. Πξέπεη ινηπφλ λα δψζνπκε έκθαζε ζηνλ αξηζκφ ησλ λαπηηθψλ θαη 

ζηελ εζληθφηεηά ηνπο αιιά θαη ζηελ επηινγή ζεκαίαο γηα λα εξκελεχζνπκε ηελ 

δπζαλαινγία ησλ αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο.  
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χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζηα πινία ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ έρεη 

κεησζεί αηζζεηά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ελψ ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ λαπηηθψλ  

κπνξεί λα έρεη κεησζεί αιιά ζπγθξηηηθά πιεζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ. 

Αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε αλά πεληαεηία ησλ 

Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ λαπηηθψλ ζε πινία ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηα νπνία είλαη 

ζπκβεβιεκέλα ζην Ν.Α.Σ.:   

Πίλαθαο 9 

Έιιελεο θαη Αιινδαπνί λαπηηθνί ζε πινία Διιεληθώλ ζπκθεξόλησλ ηα νπνία είλαη 

ζπκβεβιεκέλα ζην Ν.Α.Σ. 1978-2008 αλά δηεηία 

ΔΣΟ (ΑΝΑ ΓΗΔΣΗΑ) ΔΛΛΖΝΔ ΝΑΤΣΗΚΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

ΝΑΤΣΗΚΟΗ 

1978 58.033 28.236 

1980 59.534 32.338 

1982 40.467 12.094 

1984 40.720 8,464 

1986 32.340 5.490 

1988 28.735 8.632 

1990 26.766 10.085 
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ΔΣΟ (ΑΝΑ ΓΗΔΣΗΑ) ΔΛΛΖΝΔ ΝΑΤΣΗΚΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

ΝΑΤΣΗΚΟΗ 

1992 25.278 13.717 

1994 25.842 13.280 

1996 23.992 12.774 

1998 20.067 13.030 

2000 18.450 10.935 

2002 18.747 14.179 

2004 17.897 13.023 

2006 16.182 13.078 

2008 14.872 6.804 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Ναπηηιίαο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
32

. 

Ζ θπξηφηεξε αηηία φηη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο αιινδαπψλ λαπηηθψλ είλαη φηη νη αιινδαπνί είλαη πξνηηκφηεξνη ζηα θαηψηεξα 

πιεξψκαηα ιφγσ ησλ ρακειψλ κηζζψλ πνπ ιακβάλνπλ νη νπνίνη ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

κηζζνχο ησλ Διιήλσλ είλαη ρακειφηεξνη. Βέβαηα ζπκβαίλεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη 

                                                                   
32 Πιένλ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 κεηνλνκάζηεθε ζε Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 
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πινηνθηήηεο λα αλαδεηνχλ πξνζσπηθφ γηα ηα αλψηεξα πιεξψκαηα αιιά λα κελ 

κπνξνχλ εχθνια λα βξνπλ. H έιιεηςε Διιήλσλ λαπηηθψλ επηβαξχλεη ην Ν.Α.Σ. δηφηη 

κεηψλνληαη ηα έζνδα απφ ηηο εηζθνξέο πνπ θαηαβάινπλ νη αζθαιηζκέλνη λαπηηθνί (θαη 

νη πινηνθηήηεο). Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ νδήγεζε ζε απηή ηε δπζαλαινγία κεηαμχ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ είλαη θαη ε κείσζε ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ κε 

ειιεληθή ζεκαία (ηα νπνία ιφγσ λνκνζεζίαο αζθαιίδνληαη ζην Ν.Α.Σ.) θαη ζα 

εμεγήζνπκε επζχο ακέζσο ηνλ ιφγν αθνχ δνχκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ θαη ησλ ειιελφθηεησλ 

πινίσλ ηα νπνία θέξνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία απφ ην 1988-2008 αλά πεληαεηία (γηα 

πινία άλσ ησλ 100gt): 

Πίλαθαο 10: 

Διιελόθηεηα πινία θαη πινία κε Διιεληθή ζεκαία άλσ ησλ 100gt 1988-2008 αλά 

πεληαεηία 

ΔΣΟ ΔΛΛΖΝΟΚΣΖΣΑ 

ΠΛΟΗΑ 

ΠΛΟΗΑ ΜΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΖΜΑΗΑ 

1988 2.487 2.015 

1993 2.749 2.166 

1998 3.358 1.849 

2003 3.355 1.974 

2008 4.173 2.082 

Πεγή: nee.gr.  
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Σν Ν.Α.Σ. πιεξψλεηαη γηα ηελ νξγαληθή ζχλζεζε
33

 θάζε πινίνπ ζπκβεβιεκέλνπ 

κε ην Σακείν (ην νπνίν ελλνείηαη θπζηθά φηη έρεη ειιεληθή ζεκαία), δειαδή 

πιεξψλνληαη θαλνληθά εηζθνξέο θαη γηα ηνπο αιινδαπνχο θαη γηα ηνπο Έιιελεο 

λαπηηθνχο. Οπφηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία ζεκαίλεη 

ηαπηφρξνλα κείσζε αζθαιηζκέλσλ.  

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηα πινία κε μέλε ζεκαία ην Ν.Α.Σ. ζα εηζπξάμεη εηζθνξέο 

κφλν απφ ηνπο έιιελεο λαπηηθνχο, νη νπνίνη είλαη αζθαιηζκέλνη ζην Σακείν θαη φρη απφ 

ηνπο αιινδαπνχο θαη δπζηπρψο φπσο είδακε παξαπάλσ ν αξηζκφο ησλ ειιήλσλ 

λαπηηθψλ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο.  

Δπνκέλσο ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ιφγσ έιιεηςεο θηλήηξνπ 

ησλ λέσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα αιιά θαη εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

επαγγέικαηνο φπσο: 

i. ε αλεπίζεκε εηζξνή αιινδαπψλ λαπηηθψλ απφ ην 1960 θαη ε κεηέπεηηα 

ππνγξαθή δηκεξψλ ζπκβάζεσλ ην 1982 (Αθαισληάηεο, Δ., 2005), 

ii. ε πξνβιεκαηηθή λαπηηθή εθπαίδεπζε, 

iii. ην πξφβιεκα ηνπ Ν.Α.Σ. θαη ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

iv. ε κείσζε ησλ πινίσλ ππφ Διιεληθή ζεκαία,  

κείσζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ αζθαιηζκέλσλ
34

 ζην Ν.Α.Σ. ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

ηαπηφρξνλα ηηο εηζθνξέο πξνο απηφ επνκέλσο  θαη ηα έζνδα ηνπ. 

 

 

                                                                   
33 Βιέπε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Ν.Α.Σ. Πφξνη – Δηζθνξέο (Δηζθνξέο Ναπηηθνχ – Πινηνθηήηε) 

http://www.nat.gr/site/categories/Ipiressies_nat/poroi_eisfores/eisfores_naftikou.csp.  

34 Δλλννχκε ηνπο εξγαδφκελνπο λαπηηθνχο θαη απηνχο πνπ έρνπλ άιιε εζληθφηεηα.(ιφγσ 

λνκνζεζίαο ηνπ Ν.Α.Σ. γηα ηελ είζπξαμε εηζθνξψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα).  

http://www.nat.gr/site/categories/Ipiressies_nat/poroi_eisfores/eisfores_naftikou.csp
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ  ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΣΟΤ Ν.Α.Σ 

5.1 ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΣΟΤ Ν.Α.Σ. ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ Ν.Α.Σ. ζα πξέπεη λα βειηησζεί ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γειαδή λα πεξηνξηζηνχλ ή θαιχηεξα λα εμαιεηθζνχλ νη 

ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ, λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζην πεξίπινθν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη 

ζηελ φρη θαη ηφζν ζχγρξνλε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ.  

Πέξαλ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ην πιενλέθηεκα ηεο ηδηνθηεζίαο 

πνιιψλ αθηλήησλ κεγάιεο εκπνξηθήο αμίαο, ηα νπνία ίζσο δελ αμηνπνηνχληαη φπσο ζα 

έπξεπε. Σφζν ινηπφλ κε ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

αθηλήησλ φζν θαη κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ην Ν.Α.Σ. ζα κπνξέζεη λα εμνηθνλνκήζεη 

πφξνπο αιιά θαη λα έρεη πνιχ πεξηζζφηεξα έζνδα εηδηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

πεξηνπζίαο. 

 

5.1.1 ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΣΟΤ Ν.Α.Σ. 

Γηα λα κπνξέζεη ην Ν.Α.Σ. λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη 

ζα πξέπεη θαηαξράο λα εθζπγρξνληζηεί σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ψζηε λα 

κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ. Με βάζε ην λέν Αζθαιηζηηθφ Νφκν ην 

Ν.Α.Σ. πξνβιέπεηαη λα εληαρζεί ζην ΗΚΑ- ΔΣΑΜ φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 27 απφ 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Μάιηζηα αλακέλεηαη έσο ηελ 31
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 2011 λα 

εθπνλεζεί Αλαινγηζηηθή Μειέηε απφ ηελ Αλαινγηζηηθή Αξρή, ελψ ηα αξκφδηα 

Τπνπξγεία έρνπλ ιάβεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ αθίλεηε 

πεξηνπζία, ηηο εηζθνξέο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ (‘Σα Νέα’, 2010).   
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Ζ επηθείκελε έληαμε ζην Η.Κ.Α. (ε νπνία είρε επηρεηξεζεί θαη παιαηφηεξα ην 1932 

αιιά ιφγσ αληηδξάζεσλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε), ίζσο λα κελ αιιάμεη πάξα πνιιά 

ίζσο φκσο θαη λα αιιάμεη. Δλδέρεηαη ην Ν.Α.Σ. λα απνηειεί κηα μερσξηζηή δηεχζπλζε 

θαη δελ πξφθεηηαη κάιινλ λα αιιάμεη θάηη ζηελ έσο ηψξα ιεηηνπξγία ηνπ (αζθάιηζε, 

εηζθνξέο θ.η.ι.). Δπνκέλσο είλαη αλαγθαίνο ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ Σακείνπ ζε φπνηα 

κνξθή ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί δειαδή θαη λα πάςεη λα πθίζηαηαη ην Ν.Α.Σ. ν 

εθζπγρξνληζκφο θαη νη πξνηάζεηο πνπ ζα αλαθέξνπκε ζα σθειήζνπλ θαη ην Η.Κ.Α. 

(δειαδή κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζην Η.Κ.Α.). 

Πξέπεη θαηαξράο  λα εθζπγρξνληζηεί ην ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ 

λαπηηθψλ. Θα πξέπεη λα είλαη πην απιφ δηφηη ην ησξηλφ ζχζηεκα είλαη πεξίπινθν 

πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα ζηηο δηεθπεξαηψζεηο, ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμεσλ 

θαζψο θαη ζηηο παξνρέο (ζηνλ ππνινγηζκφ). Αθφκε πξέπεη λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο 

έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ Ν.Α.Σ. λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

λα απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα γξαθεηνθξαηηθά. Μηα αθφκε θίλεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη 

είλαη ην Ν.Α.Σ. λα εγθαηαζηαζεί ζε λέν ζχγρξνλν θαη πην ιεηηνπξγηθφ θηίξην, έηζη ψζηε 

λα επηηεπρζεί κηα πην απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κε θαηλνχξγηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο  θαη πην ζχγρξνλν ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο θαη κεραλνγξάθεζεο. 

Σν Μεηξψν Αζθαιηζκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη ζην Ν.Α.Σ., δηφηη 

δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνπο ελεξγνχο λαπηηθνχο παξά κφλν θάζε ηξία 

ρξφληα φηαλ γίλεη ε επίζεκε απνγξαθή ηνπ λενινγίνπ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν. Ζ 

εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη  απφ 

ηα θαηά ηφπνπο Κ.Δ.Π. (Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ) θαη απφ ηα Ληκελαξρεία 

(ηζρχεη θαη ζήκεξα), αιιά θαη απφ έλα ζχζηεκα ελεκέξσζεο θαη δηεθπεξαίσζεο κέζσ 

δηαδηθηχνπ, φπνπ ν θάζε αζθαιηζκέλνο ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη θαη λα 

δηεθπεξαηψλεη δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ.   
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5.1.2 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

Σν Ν.Α.Σ. έρεη ην πξνλφκην λα δηαζέηεη κεγάιε αθίλεηε πεξηνπζία, ε νπνία 

δπζηπρψο ιφγσ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο έιιεηςεο νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ είηε 

παξακέλεη αλεθκεηάιιεπηε (έλα κέξνο ηεο) είηε είλαη ππφ εθκεηάιιεπζε αιιά κε ηξφπν 

πνπ δελ απνθέξεη  ηα απαηηνχκελα έζνδα ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ  Σακείνπ. Με βάζε 

ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Σακείνπ ππφ 

ηελ ηδηνθηεζία ηνπ Ν.Α.Σ., είλαη ηα αθφινπζα θηίξηα, νηθφπεδα, εγθαηαζηάζεηο, 

λνζνθνκεία  ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

Πίλαθαο 11 

Αθίλεηε Πεξηνπζία Ν.Α.Σ. 

α/α ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

1 ΠΑΣΖΗΧΝ 30 – ΑΘΖΝΑ 

2 ΟΜΖΡΟΤ 19 – ΑΘΖΝΑ 

3 2Α ΜΔΡΑΡΥΗΑ 18 – ΠΔΗΡΑΗΑ 

4 ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ 15 ΚΑΗ ΚΑΡΑΨΚΟΤ 

-  ΠΔΗΡΑΗΑ 

5 ΣΑΓΗΟΤ 28 – ΑΘΖΝΑ 

6 ΠΡΑΞΗΣΔΛΟΤ 15 ΚΑΗ 

ΠΑΠΑΡΖΓΟΠΟΤΛΟΤ – ΑΘΖΝΑ 

7 ΕΑΛΟΚΧΣΑ 7 – ΑΘΖΝΑ 
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α/α ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

8 ΓΛΑΓΣΧΝΟ 2 – ΑΘΖΝΑ 

9 ΑΥΑΡΝΧΝ 1&3 ΚΑΗ ΛΗΟΗΧΝ 2 – 

ΑΘΖΝΑ 

10 ΑΛΚΗΒΗΑΓΟΤ 118 ΚΑΗ 118 Α -  

ΠΔΗΡΑΗΑ 

11 ΣΑΜΑΓΟΤ ΚΑΗ ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ109 – 

ΠΔΗΡΑΗΑ 

12 ΚΑΡΑΟΛΖ ΚΑΗ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΗ 

ΓΟΤΝΑΡΖ – ΠΔΗΡΑΗΑ 

13 ΠΟΛΤΓΔΤΚΟΤ 54 – ΠΔΗΡΑΗΑ 

14 ΚΡΗΔΕΧΣΟΤ 9 – ΑΘΖΝΑ (ΟΗΚΟΠΔΓΟ) 

15 ΑΚΣΖ ΜΗΑΟΤΛΖ 83 ΚΑΗ 

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΟΤ – ΠΔΗΡΑΗΑ 

16 Ν.Η.Δ.Ν. (ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ) - 

ΜΔΛΗΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

17 Π.Δ.Ο.Ν. (ΠΑΗΓΗΚΔ ΔΞΟΥΔ ΟΗΚΟΤ 

ΝΑΤΣΟΤ) – ΝΔΑ ΜΑΚΡΖ (ΑΓΗΟ 

ΑΝΓΡΔΑ) 

18 ΠΑΣΖΗΧΝ 61 – ΑΘΖΝΑ 
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α/α ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

19 ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΔΧ 1 – 

ΠΔΗΡΑΗΑ 

Πεγή: Ν.Α.Σ. (Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ). 

Απφ ηα αθίλεηα ηνπ Ν.Α.Σ. νθηψ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, έλα αθίλεην 

ζηα Βφξεηα Πξνάζηηα, έλα ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή θαη νθηψ ζηνλ Πεηξαηά. Πξφζθαηα 

ην αθίλεην ηνπ Ν.Α.Σ. ζηελ νδφ Βεξαλδέξνπ 47 ζηελ πεξηνρή ηεο Πιαηείαο Οκνλνίαο 

παξαρσξήζεθε ζην Γήκν Αζελαίσλ. Σν θηίξην παξαρσξήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή πάξθν, αο ειπίζνπκε φηη ην πάξθν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί δε 

ζα κεηαηξαπεί ζε πάξθν  παξαλφκσλ. 

Γηα νξηζκέλα απφ ηα αθίλεηα έγηλε πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηνπο πξηλ απφ δπν 

ρξφληα, ζε απηφ ην ζρέδην ζπκπεξηιακβαλφηαλ ην αθίλεην ηεο Βεξαλδέξνπ φπσο θαη 

άιια αθίλεηα ηφζν ζηνλ Πεηξαηά φζν θαη ζηελ Αζήλα. Τπήξμαλ κάιηζηα αληηδξάζεηο 

γηα ην ΝΗΔΝ (Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ) ζηα Μειίζζηα θαη γηα ηηο 

θαηαζθελψζεηο ζηε Νέα Μάθξε, γεληθά γηα ηνλ ηξφπν δηαηήξεζεο φισλ ησλ αθηλήησλ 

θαη γηα ηα ζρέδηα αμηνπνίεζεο ηνπο.  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο πξνηάζεηο καο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο, θαιφ 

ζα ήηαλ λα δνχκε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε νξηζκέλα απφ ηα αθίλεηα. Βάζε 

θπξίσο δεκνζηεπκάησλ δηφηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

πεξηνπζίαο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα καο παξαδνζνχλ, επεηδή δελ έρνπλ αθφκε δεκνζηεπηεί 

επηζήκσο, θάηη πνπ ζπκκεξηδφκαζηε απφιπηα.  

Σν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΝΗΔΝ) βξίζθεηαη ζηα Μειίζζηα 

Αηηηθήο κεηαμχ ησλ νδψλ Πφξνπ, Θεκηζηνθιένπο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Σν βαζηθφ 

θηίξην είλαη 11.600 η.κ. θαη νιφθιεξε ε έθηαζε είλαη 127 ζηξέκκαηα. Σν ΝΗΔΝ ην 

νπνίν παιαηφηεξα νλνκαδφηαλ ΝΗΔΘ (Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Δξγαηψλ Θαιάζζεο) δελ 

ιεηηνπξγεί απφ ην 1977. Ο ρψξνο δηεθδηθείηαη απφ ην Γήκν Μειηζζίσλ, ν νπνίνο 
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επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη ρψξν άζιεζεο, ςπραγσγίαο θαη πνιηηηζκνχ, επίζεο πνιινί 

ηδηψηεο έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν.  

Γηα ην ΝΗΔΝ έρνπλ ζπζηαζεί πνιιέο κειέηεο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

απαηηνχληαη πεξίπνπ 100 εθαηνκκχξηα επξψ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ην  άξζξν 31 

ηνπ Νφκνπ 2166/1993 (Α΄ 137) πξνβιέπεη φηη εάλ πνηέ παξαρσξεζεί ζε δεκφζην ή 

ηδησηηθφ θνξέα ζα πξέπεη λα επαλαιεηηνπξγήζεη θαη πάιη σο λνζνθνκείν (Αζαλαζίνπ, 

., 2010)
35

. 

Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο θαη αλεθκεηάιιεπηνο ρψξνο πνπ αλήθεη ζην Ν.Α.Σ. είλαη 

νη Παηδηθέο Δμνρέο ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ (ΠΔΟΝ), ζηε Νέα Μάθξε, νη νπνίεο έρνπλ 

έθηαζε 125 ζηξέκκαηα θαη δπζηπρψο εξεκψλνπλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα δε ιεηηνπξγνχλ 

θαη έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο δεκηέο θαη θηλδπλεχνπλ απφ ηηο ππξθαγηέο  θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο.  

Όζνλ αθνξά ζηα θηίξηα ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά, πξφζθαηα είρε 

απνθαζηζηεί ε αμηνπνίεζε 8 αθηλήησλ ζπλνιηθήο αμίαο 51,2 εθαηνκκπξίσλ επξψ 

(ππνινγηδνκέλνπ θαη ηνπ αθηλήηνπ ηεο Βεξαλδέξνπ 47 ην νπνίν δελ αλήθεη πιένλ ζην 

Ν.Α.Σ.), ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ εηδηθνχο σο «θηιέηα» θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

νπνίσλ κάιινλ δελ πξνρψξεζε ή έρεη παγψζεη, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ. Σα 

ππφινηπα 7 αθίλεηα ήηαλ (Μαιαγθνληάξεο, ., 2009)
36

: 

1. Αθίλεην Γιάδζησλνο 2: Κηίξην ηνπ 1946 επηαψξνθν κε εκπνξηθή αμία γηα ην 

2009 5,6 εθαη. επξψ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο 

κειεηεηέο θαηεδάθηζε θαη αλέγεξζε λένπ θηηξίνπ κε εηθνζαεηή παξαρψξεζε κε 

έζνδα γηα ην Ν.Α.Σ. αλά έηνο 525.000 επξψ. 

2. Αθίλεην Εαινθψζηα 7: Κηίξην ηεζζάξσλ νξφθσλ ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ην 

1939 θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο δηαηεξεηέν. Ζ ζπλνιηθή εκπνξηθή ηνπ αμία 

                                                                   
35

 Αλαδεκνζίεπζε απφ ηελ εθεκεξίδα «Σν Κέξδνο».  

36
 Αλαδεκνζίεπζε απφ ην πεξηνδηθφ «Δ».  
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είλαη 12.788.000 επξψ (γηα ην 2009). Έρεη πξνηαζεί 20εηέο κίζζσκα κε έζνδα 

1.185.000 επξψ ην ρξφλν θαη ελδηαθέξνληαη γηα ην θηίξην απηφ 8 εηαηξίεο. 

3. Αθίλεην Αραξλψλ 1-3 θαη Ληνζίσλ 2: Κηίξην νθηψ νξφθσλ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη δηακεξίζκαηα θαη θαηαζηήκαηα ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ, ε 

εκπνξηθή ηνπ αμία γηα ην 2009 άγγηδε ηα 2,6 εθαη. επξψ. Έρεη πξνηαζεί κίζζσζε 

20 εηψλ θαη ηα έζνδα πνπ πξνηάζεθαλ γηα ην Ν.Α.Σ. ήηαλ 305.000 επξψ αλά 

έηνο. 

4. Αθίλεην Καξανιή Γεκεηξίνπ θαη Γνχλαξε: Κηίξην ηνπ 1935 κε εκπνξηθή αμία 

γηα ην 2009 5,1 εθαηνκκχξηα επξψ. Έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο κειεηεηέο ην θηίξην 

λα κηζζσζεί γηα 20 έηε κε εηήζηα έζνδα 419.000 επξψ. Δπίζεο έρεη γίλεη 

πξφηαζε ην θηίξην λα θαηεδαθηζηεί θαη λα δεκηνπξγεζεί ππαίζξηνο ρψξνο 

ζηάζκεπζεο. 

5. Αθίλεην ηαδίνπ 28: Κηίξην πεληαψξνθν ηνπ 1935. Οη κειεηεηέο πξνηείλνπλ 

20εηέο κίζζσκα, κε εηήζηα έζνδα γηα ην Σακείν 1,2 εθαηνκκχξηα επξψ. Έρνπλ 

θαηαηεζεί δπν πξνηάζεηο. 

6. Αθίλεην Οκήξνπ 19: Κηίξην 6 νξφθσλ ην νπνίν απνηειείηαη απφ γξαθεία θαη 

θαηαζηήκαηα. Καηαζθεπάζηεθε ην 1975, κε εκπνξηθή αμία γηα ην 2009 11,3 

εθαηνκκχξηα επξψ. Έρεη πξνηαζεί κίζζσκα 20 εηψλ κε εηήζηα έζνδα 690.000 

επξψ. Έρνπλ δείμεη ελδηαθέξνλ 8 εηαηξίεο. 

7. Παηεζίσλ 61: Απφ ηα πην ηζηνξηθά θηίξηα ηνπ Ν.Α.Σ. δηφηη ζε απηφ θαηνηθνχζε 

ε Μαξία Κάιιαο πξηλ πεξάζεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Σακείνπ. Τπάξρνπλ δχν 

πξνηάζεηο. Ζ κία απφ ηελ Δηαηξία γηα ην θηίξην ηεο φπεξαο θαη ηεο Αθαδεκίαο 

Λπξηθήο Σέρλεο «Μαξία Κάιιαο», γηα λα ζηεγαζηεί ε Αθαδεκία θαη ε δεχηεξε 

πξφηαζε αθνξά ζηε δεκηνπξγία κνπζείνπ αθηεξσκέλνπ ζηε κλήκε ηεο Μαξίαο 

Κάιιαο. 

ε παξφκνηα ζρεδφλ θαηάζηαζε είλαη θαη ηα ππφινηπα θηίξηα ηα νπνία δελ έρνπλ 

αμηνπνηεζεί, φπσο ζα  έπξεπε κε απνηέιεζκα ην Ν.Α.Σ. λα ράλεη έζνδα απαξαίηεηα θαη 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηβαξχλεηαη απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ θηηξίσλ. Ζ αθίλεηε 
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πεξηνπζία πνπ δηαζέηεη ην Ν.Α.Σ. απνδίδεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 2 κε 2,5 

εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο, ελψ ε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ππεξβαίλεη 

ηα 5 κε 7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ (Αζαλαζίνπ, ., 2010).  

Ζ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ν.Α.Σ. θξίλεηαη απαξαίηεηε δηφηη ην 

Σακείν βξίζθεηαη ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν. Γηα λα θαιχςεη ην έιιεηκκα ηνπ ην Ν.Α.Σ. 

ιακβάλεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο δηο επξψ, ζπγθεθξηκέλα γηα ην 2009 ε επηρνξήγεζε 

αλεξρφηαλ ζηα 1,1 πεξίπνπ δηο επξψ.  Θα πξέπεη ινηπφλ ην Σακείν λα εθκεηαιιεπηεί ην 

πξνλφκην ηεο θαηνρήο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

  Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζα πξέπεη λα 

ππάξμνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο έηζη ψζηε ε δηαρείξηζε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, λα κελ πξνθαινχληαη αληηδξάζεηο θαη ην Ν.Α.Σ. λα έρεη νθέιε 

δειαδή έζνδα ηα νπνία ηα έρεη αλάγθε. Πξέπεη απαξαηηήησο λα ιεθζνχλ απνθάζεηο 

ζχληνκα γηα ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ αθηλήησλ. Θα πξέπεη πξψηα, ζε φπνηα θηίξηα 

είλαη αλαγθαίν, λα γίλνπλ έιεγρνη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, επίζεο ζα 

πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ ηπρφλ νθεηιέο θαη λα γίλνπλ επαλαδηαπξαγκαηεχζεηο γηα φια ηα 

αθίλεηα γηα παξαρσξήζεηο ή ελνηθηάζεηο. 

Μηα πξνζηηή ιχζε ζα ήηαλ φια ηα αθίλεηα ηνπ Ν.Α.Σ. λα ειεγρζνχλ απφ έλαλ 

Γεκφζην Οξγαληζκφ, φπσο ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

εθηηκήζεη ηελ εκπνξηθή αμία ησλ αθηλήησλ, λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ θαη 

ηαπηφρξνλα λα πξνηείλεη ηελ ηδαληθή αμηνπνίεζε φισλ ησλ αθηλήησλ. Ζ αμηνπνίεζε ζα 

πξέπεη λα γίλεη θαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία φπσο γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε 

ηνπ ΝΗΔΝ φπσο πξναλαθέξακε. Έλα Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα γηα ηνπο λαπηηθνχο ε 

δηαθνξεηηθά ηδησηηθφ λνζνθνκείν  ζην νπνίν νη λαπηηθνί θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο λα 

δηθαηνχληαη ηαηξηθή πεξίζαιςε κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ν λένο Αζθαιηζηηθφο Ννκφο αλαθέξεη ζηα άξζξα 

48 θαη 49, ηα νπνία δεκνζηεχνληαη ζηελ εθεκεξίδα ‘Σα Νέα’ ζηηο 10-11 Ηνπιίνπ 2010, 

φηη νη εθπνηήζεηο αθηλήησλ πξέπεη λα γίλνληαη χζηεξα απφ απφθαζε ησλ Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Ζ πεξάησζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ αμηνπνίεζεο αθηλήησλ ζα 

αλαηίζεηαη απφ ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ζε εηαηξίεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο 
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αθηλήησλ, νη νπνίεο ζα αλαιακβάλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αγνξάο, ηελ έξεπλα αγνξάο, ην 

ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο, ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

γηα εθπφλεζε ηερληθψλ κειεηψλ, ηελ έθδνζε ηίηισλ κεηαθνξάο ζπληειεζηή δφκεζεο 

γηα δηαηεξεηέα θηίξηα, ηηο απνηππψζεηο νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ, ηηο επηζεσξήζεηο θαη 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο (πην αλαιπηηθά ζην άξζξν 48 λένπ Αζθαιηζηηθνχ Νφκνπ).    

Μηα ιχζε ελδερνκέλσο λα είλαη θαη ε παξαπάλσ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην 

Αζθαιηζηηθφ Νφκν. Δθείλν πνπ πξνέρεη είλαη ε άκεζε αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ψζηε 

ηα επεξρφκελα θέξδε λα βνεζήζνπλ ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ Σακείνπ, δειαδή 

λα ιεθζνχλ απνθάζεηο κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ Ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ. 

Απνκέλεη λα απνθαζηζηεί ν ηξφπνο εθείλνο πνπ ζα είλαη ν θαηάιιεινο ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε, λα απνθαζίζεη ν ίδηνο ν Φνξέαο πνηα είλαη ε πην 

ελδεδεηγκέλε ιχζε θαη εηδηθά ηψξα κε ην λέν Νφκν ηη σθειεί θαη ηη φρη ην Σακείν φζνλ 

αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 

5.2 ΒΔΛΣΗΧΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Μηα επηινγή γηα λα ιπζεί ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ηνπ Ν.Α.Σ. είλαη λα ππάξμνπλ 

βειηηψζεηο ζηε Ναπηηιηαθή πνιηηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιηαθήο 

ππνδνκήο (λαπηηθνί), ζηελ πνιηηηθή ηεο ζέζπηζεο θηλήηξσλ (γηα ηνπο λαπηηθνχο θαη 

ηνπο πινηνθηήηεο) θαη ζηε Γεκνζηνλνκηθή Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή (γηα ηνπο πινηνθηήηεο 

ψζηε λα επηιέγνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία). To N.A.T. βξίζθεηαη ζηε ζεκεξηλή δχζθνιε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε εμαηηίαο ηεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, αιιά θαη εμαηηίαο ησλ παξαιείςεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. 

 Όηαλ ιέκε παξαιείςεηο αλαθεξφκαζηε ζηα πξνβιήκαηα ηνπ λαπηηθνχ 

επαγγέικαηνο θαη ζηελ ππνβάζκηζή ηνπ, ιφγσ ηεο παξάιεηςεο ή ηεο αγλφεζεο ηεο 

πνιηηείαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν  πνιιέο θνξέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Όζνλ αθνξά 

ζηελ εθαξκνγή ηεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο αλαθεξφκαζηε ζηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ 

θαη ηα νπνία νδήγεζαλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο ζηα ειιελφθηεηα 

πινία. Οη πνιηηηθέο απηέο πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο δηαρξνληθά 
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είραλ σο απνηέιεζκα ηε δπζαλαινγία κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ 

ζπληαμηνχρσλ κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ Ν.Α.Σ. απφ ηηο εηζθνξέο φια 

απηά ηα ρξφληα. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ηεο δπζαλαινγίαο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ πξνο ηνπο ζπληαμηνχρνπο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια εθείλα 

κέηξα, ηα νπνία ζα δψζνπλ ηελ απαηηνχκελε αλαβάζκηζε ζην λαπηηθφ επάγγεικα, ψζηε 

λα απμεζεί ν αξηζκφο εθείλσλ πνπ ζα ην επηιέμνπλ σο εξγαζία. Μηα ελδερφκελε 

πξνζέιθπζε λέσλ ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, ην νπνίν νκνινγνπκέλσο πξνζθέξεη 

πςειέο απνιαβέο, ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη θαη ην πςειφ πνζνζηφ αλέξγσλ πνπ 

ππάξρεη απηή ηελ επνρή θαη πνπ φπσο πξνβιέπεηαη αλακέλεηαη λα απμεζεί ζην κέιινλ 

ζηελ ρψξα καο θαη αζθαιψο ζα έβγαδε απφ ην νηθνλνκηθφ αδηέμνδν ην Σακείν. 

Δπίζεο ε Διιεληθή ζεκαία ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί, δειαδή λα επηιέγεηαη σο 

επί ην πιείζηνλ απφ ηα ειιελφθηεηα πινία. Ζ ρψξα καο γηα ην 2010 ζχκθσλα κε 

κειέηε ηνπ ISL (Institute of Shipping Economics and Logistics), ε νπνία δεκνζηεχηεθε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ναπηεκπνξηθήο ζηηο 17/8/2010, είλαη πξψηε ζε δχλακε φζνλ 

αθνξά ηελ πινηνθηεζία κε ρσξεηηθφηεηα Δκπνξηθνχ ηφινπ 187,5 εθαηνκκχξηα dwt 

(Ηζηνζειίδα Ναπηεκπνξηθήο, 2010).  

Παξφια απηά ε ειιεληθή ζεκαία δελ επηιέγεηαη απφ ηνπο έιιελεο πινηνθηήηεο 

πάξα κφλν ην 31% ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ θέξεη ηελ ειιεληθή ζεκαία. Ζ 

αλαβάζκηζε, δειαδή νη επλντθέο ξπζκίζεηο, ηαπηφρξνλα ζα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

εζφδσλ ηνπ Ν.Α.Σ. ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ απφ ηηο εηζθνξέο (ιφγσ ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη ζην Ν.Α.Σ. ηελ νπνία αλαθέξακε ζηελ ελφηεηα 4.3), αθφκε ζα 

σθειεζεί θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηεο. 

 

5.2.1 ΒΔΛΣΗΧΖ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

Γηα ηε βειηίσζε ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο ζα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο 

λένπο ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ην λαπηηθφ επάγγεικα, φπσο κηζζνί (ζηελ πξνθεηκέλε 
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πεξίπησζε λα δηαηεξεζνχλ νη θαινί κηζζνί) θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, αιιά θαη λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο ηνπ επαγγέικαηνο. Γηα λα επηηεπρζεί ν 

ζθνπφο απηφο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ε πξνζπάζεηα απφ ηε λαπηηθή εθπαίδεπζε θαη 

ηαπηφρξνλα λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζε ησλ ππνινίπσλ πξνβιεκάησλ, ηα 

νπνία επηβαξχλνπλ ην λαπηηθφ επάγγεικα νδεγψληαο ζε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απαζρνινχκελσλ λαπηηθψλ κε δεκηνγφλεο ζπλέπεηεο γηα ην Ν.Α.Σ. (κείσζε εζφδσλ  

απφ εηζθνξέο). 

Αξρηθά ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ νη 

εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο. Οη ζρνιέο θξίλεηαη αλαγθαίν λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα 

πξνζθέξνπλ ζχγρξνλεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, επίζεο πξέπεη λα αιιάμνπλ νη κέζνδνη 

εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ, ηδίσο ησλ αλψηεξσλ αμησκαηηθψλ (πινίαξρνη, κεραληθνί) 

θαη λα πξνζιεθζεί εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Οη κειινληηθνί λαπηηθνί ζα 

πξέπεη λα απνθηνχλ επίθαηξεο γλψζεηο, δειαδή φζα απαηηεί ε λαπηηιία ζήκεξα θαη λα 

δηεμάγνληαη ζεκηλάξηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο γηα ηα ηεθηαηλφκελα 

ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο (Γξάηζνο, Γ., 2010)
37

. 

Ζ Π.Δ.Π.Δ.Ν. (Παλειιήληα Έλσζε Πινηάξρσλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ) έρεη 

παξαδψζεη ηηο πξνηάζεηο ηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ λαπηηθνχ 

επαγγέικαηνο. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ Π.Δ.Π.Δ.Ν πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο 

λένπο λα αζρνιεζνχλ κε ην λαπηηθφ επάγγεικα, λα αλαβαζκηζηεί ε θνηλσληθή ζέζε ησλ 

λαπηηθψλ, λα βειηησζνχλ νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη λα πξνζιεθζνχλ κφληκνη θαη 

αμηνπξεπψο ακεηβφκελνη δηδάζθνληεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, λα αλαβαζκηζηνχλ 

νη ηίηινη ζπνπδψλ, λα ππάξμνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο γηα ην επάγγεικα, θνηλσληθή 

θαηαμίσζε, λα ζεζκνζεηεζεί έλα αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα κε ραξαθηήξα αληαπνδνηηθφ σο 

πξνο ηελ θνηλσλία θαη λα ππάξρεη ζσζηή αληηκεηψπηζε ησλ αξρψλ πξνο ηνπο λαπηηθνχο 

                                                                   
37

 Άξζξν: ‘Πξνζέιθπζε θαη παξακνλή λέσλ ζην λαπηηθφ επάγγεικα’ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 10 

Μαΐνπ 2010 ζηελ ηζηνζειίδα marinenews.gr θαη αθνξά ηελ νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  

Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο θ. Γ. Γξάηζνπ ζε εκεξίδα ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Ναπηηιίαο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ζέκα: ’Πξνζέιθπζε θαη 

παξακνλή λέσλ ζην ζαιάζζην επάγγεικα. Ζ Διιάδα είλαη κηα ζάιαζζα ζπαξκέλε λεζηά’ ε 

νπνία δηεμήρζε ζην Ξελνδνρείν Metropolitan ζηηο 3 Μαΐνπ 2010. 
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ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ, φπσο ε ξχπαλζε ή ζε γεγνλφηα φπσο ε πεηξαηεία θαη ηα 

λαξθσηηθά (Βιάρνο, Γ.,  2010)
38

. 

Ο ΗΜΟ (International Maritime Organization) έρεη μεθηλήζεη παγθφζκηα 

εθζηξαηεία πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζνχλ νη λένη κε ην λαπηηθφ επάγγεικα, δηφηη ππάξρεη 

έιιεηςε λαπηηθψλ θαη ζε άιιεο ρψξεο. Ζ εθζηξαηεία ‘Go to sea’ είλαη θαηά ηελ άπνςε 

καο ε πην νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο λέσλ ζην λαπηηθφ επάγγεικα, κάιηζηα 

ν IMO δεηά θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θπβεξλήζεσλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή. 

θνπφο ηεο είλαη λα πξνσζήζεη ηα κέηξα εθείλα, ηα νπνία ζα δψζνπλ ζηε λαπηηιία 

θαιχηεξν πξνθίι ζηνλ θφζκν, δίλνληαο πξννπηηθέο ζηηο γπλαίθεο λα αζρνιεζνχλ κε ην 

επάγγεικα βειηηψλνληαο ηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθφηεξα ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

επαγγέικαηνο (imo.org).  

Ζ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο καο ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα απηή δηφηη ε 

έιιεηςε λαπηηθψλ αθνξά θαη ηε ρψξα καο. Ζ έιιεηςε ησλ λαπηηθψλ επεξέαζε ηνλ 

Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ησλ λαπηηθψλ ην Ν.Α.Σ. κε απνηέιεζκα ην Σακείν λα 

αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαη λα βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο θαηάξξεπζεο. O 

IMO δεηά απφ ηηο θπβεξλήζεηο λα ιάβνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο κέηξα φπσο ε βειηίσζε ηεο 

λαπηηθήο εθπαίδεπζεο, ε πξνβνιή ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο σο επθαηξία θαξηέξαο 

εηδηθά γηα ηνπο άλεξγνπο θαη ε επίιπζε γξαθεηνθξαηηθψλ πξνβιεκάησλ επί 

παξαδείγκαηη ε ζχιιεςε λαπηηθψλ ρσξίο λα έρνπλ επζχλε γηα αδηθήκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο εθζηξαηείαο πνπ είλαη ε πξνζέιθπζε  λαπηηθψλ. 

Ζ ρψξα καο νθείιεη λα ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα απηή δηφηη είλαη ε πξψηε ζηελ 

παγθφζκηα λαπηηιία, αιιά θπξίσο γηα λα κπνξέζεη λα βνεζήζεη ην Ν.Α.Σ., δηφηη κε ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζην λαπηηθφ επάγγεικα απηφκαηα ιχλεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ  ην 

πξφβιεκα ηνπ Ν.Α.Σ., βαζηθά έλα κέξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην Ν.Α.Σ..    
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 Πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Πινηάξρσλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ  (Π.Δ.Π.Δ.Ν.). 



ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ..ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΓΤΜΔΝΟΤ ΘΔΖ 

ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΠΑΚΑΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                 93 

 

5.2.2 ΔΝΗΥΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΑΗΑ  

Ζ Διιάδα θαηέρεη ηα πξσηεία ζηελ πινηνθηεζία παγθνζκίσο, παξφια απηά ε 

ειιεληθή ζεκαία ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ επηιέγεηαη απφ ηνπο έιιελεο πινηνθηήηεο. 

Μάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κείσζε ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειιεληθή ζεκαία θαη ην 2010 κφιηο ην 31% ησλ ειιελφθηεησλ 

πινίσλ θέξεη ηελ ειιεληθή ζεκαία. Οη θχξηνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζην θαηλφκελν απηφ 

ήηαλ: 

i. Σν θφζηνο απαζρφιεζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

ii. Οη πςειέο εηζθνξέο. 

iii. Ζ Φνξνινγία ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, αιιά θαη ε θνξνινγία επί ηνπ 

πινίνπ (Αθαισληάηεο, Δ., 2005). 

iv. Ζ γξαθεηνθξαηία. 

Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεην λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ, 

δηφηη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο έρεη αλάγθε απφ έζνδα απφ ην κνλαδηθφ εμαγψγηκν 

πξντφλ ηεο, ην νπνίν καο θάλεη ππεξήθαλνπο ιφγσ ησλ πξσηείσλ πνπ θαηέρεη 

παγθνζκίσο, θπξίσο φκσο ην Ν.Α.Σ. ην νπνίν είλαη ζε δπζκέλεηα. Πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ηα κέηξα εθείλα ηα νπνία ζα δψζνπλ ην θίλεηξν θαη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Έιιελεο 

πινηνθηήηεο λα επηιέμνπλ ηε ζεκαία ηεο ρψξαο ηνπο ζηα πινία ηνπο δηφηη ζα σθειεζεί 

θαη ην Ν.Α.Σ., ην νπνίν ιφγσ ηεο λνκνζεζίαο ηνπ εηζπξάηηεη πεξηζζφηεξεο εηζθνξέο 

φηαλ ηα πινία έρνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία. 

Όπσο έρνπκε επαλαιάβεη θαη παξαπάλσ ην Ν.Α.Σ. πιεξψλεηαη γηα ηελ νξγαληθή 

ζχλζεζε ηνπ πινίνπ νπφηε εηζπξάηηεη θαη απφ ηνπο αιινδαπνχο λαπηηθνχο. Δθείλν 

ινηπφλ πνπ αθνξά ζην Ν.Α.Σ. είλαη λα εηζπξάμεη εηζθνξέο νπφηε φζν πεξηζζφηεξα 

πινία έρνπλ ειιεληθή ζεκαία ηφζν πεξηζζφηεξα ηα έζνδα ηνπ Σακείνπ,  νπφηε ζα 

πξέπεη: 
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i. λα ππάξμνπλ ξπζκίζεηο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (κείσζε ηνπ πνζνχ),  

ii. λα επηιπζνχλ ηα γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα,  

iii. λα ππάξμεη ξχζκηζε ζηα ζέκαηα ηεο θνξνινγίαο,  

iv. λα ππάξμνπλ ξπζκίζεηο φζνλ αθνξά ζην θφζηνο επάλδξσζεο,  

v. λα ππάξμεη νξηζηηθή επίιπζε δεηεκάησλ, φπσο ην Cabotage θαη ηεο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ησλ λαπηηθψλ, 

έηζη ψζηε νη πινηνθηήηεο λα ζηεξίμνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ Διιεληθή ζεκαία θαη 

αζθαιψο κε ηνλ ηξφπν απηφ  ζα σθειεζεί φπσο αλαιχζακε θαη ην Ν.Α.Σ. ην νπνίν 

ρξεηάδεηαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  

   

5.3 ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

ΣΧΝ ΝΑΤΣΗΚΧΝ 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηνπ Ν.Α.Σ. είλαη ε βειηίσζε 

ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ε νπνία θαη επηβάξπλε ην Ν.Α.Σ., αιιά, 

ηαπηφρξνλα, δελ ηθαλνπνηεί θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο λαπηηθνχο. Ζ εθαξκνγή θαηά ην 

παξειζφλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, φπσο είδακε, δελ απέθεξε ηα απαηηνχκελα 

απνηειέζκαηα. Αληίζεηα κάιηζηα δεκίσζε ηφζν ην ίδην ην Σακείν (νηθνλνκηθά), αιιά 

θπξίσο ηνπο λαπηηθνχο (ηνπο ζπληαμηνχρνπο ή ηνπο κεηέπεηηα ζπληαμηνχρνπο).  

Μπνξεί θάπνηνη λα επλνήζεθαλ θάπνηνη φρη, αιιά θπξίσο δεκηψζεθε ε λαπηηιία, 

δηφηη έλαο ιφγνο πνπ απνκαθξχλνληαη νη λένη απφ ην λαπηηθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα 

είλαη ην πεξίπινθν θαη πνιιέο θνξέο άδηθν ζχζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ησλ 

λαπηηθψλ. Κξίλεηαη αλαγθαία ε βειηίσζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηνλ θιάδν ηεο 

λαπηηιίαο πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί ζηελ θπξηνιεμία ν κνλαδηθφο Φνξέαο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ησλ λαπηηθψλ ην Ν.Α.Σ., ην νπνίν είλαη ζηα φξηα ηεο ρξενθνπίαο. 
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χκθσλα κε ην θαηλνχξγην Αζθαιηζηηθφ Νφκν
39

 ην Ν.Α.Σ. αλακέλεηαη λα 

ζπγρσλεπηεί κε ην ΗΚΑ θάηη πνπ αλ ζπκβεί κπνξεί είηε λα αιιάμεη θάηη ζηα φζα 

ηζρχνπλ είηε φρη γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ, φπσο θαη ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Σακείνπ, ζχκθσλα κε φζα αλεπίζεκα έρνπλ δηαξξεχζεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Γε γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα αλ ζα ππάξμνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη πνηεο ζα είλαη απηέο 

ζηνλ ηξφπν απνλνκήο ζπληάμεσλ, ζηα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο θαη ζηηο παξνρέο ησλ 

ζπληάμεσλ αλ θαη φηαλ ην Ν.Α.Σ. ζπγρσλεπηεί κε ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.  

Σν γεγνλφο απηφ καο επηηξέπεη λα πξνηείλνπκε θάπνηεο βειηηψζεηο γηα ηελ 

Κνηλσληθή Αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ νη νπνίεο ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα βγάινπλ 

ην Ν.Α.Σ. απφ ην ζεκεξηλφ αδηέμνδν θαη ηαπηφρξνλα λα επλνήζνπλ ηνπο λαπηηθνχο θαη 

ηνπο πινηνθηήηεο, νη νπνίνη φπσο θαη ε Πνιηηεία ζα πξέπεη λα θάλνπλ πξψηα ακνηβαίεο 

ππνρσξήζεηο. Πξέπεη λα ππάξμνπλ ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί ην 

πξφβιεκα ηνπ Ν.Α.Σ. θαη λα αληηκεησπηζηεί ε θαθή νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

Γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ηα 

απαξαίηεηα εθείλα κέηξα, ηα νπνία ζα δψζνπλ ηαπηφρξνλα ιχζεηο ζην πξφβιεκα ηνπ 

Ν.Α.Σ., αιιά ζα βνεζήζνπλ θαη ηελ λαπηηιία. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηδησθφκελεο 

βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ λαπηηθψλ
40

 απαηηνχληαη λα ιεθζνχλ κέηξα 

ηα νπνία ζα  ιάβνπλ ζνβαξά ππφςηλ: 

i. Σηο δπζθνιίεο ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο. 

ii. Σελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. 

iii. Σηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ρψξα καο. 

(Ν.Α.Σ., 2002). 
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 Βιέπε θαη ππνελφηεηα 5.1.1. 

40
  Ζ νπνία κε ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφζηεθε φπσο είδακε θαη πην πάλσ επηβάξπλε ην Ν.Α.Σ. θαη 

ήηαλ ίζσο ε θπξηφηεξε αηηία ηεο παξνχζαο δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Σακείνπ. 
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Σα κέηξα (πξνηάζεηο) ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ 

Ν.Α.Σ. (κε βάζε θαη ηα φζα δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ Ν.Α.Σ.) θαη ηαπηφρξνλα λα βειηηψζνπλ ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ είλαη ηα κέηξα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ. 

εκεηψλνπκε φηη θάπνηα απφ ηα αθφινπζα πξνηεηλφκελα κέηξα είλαη πξνηάζεηο ηεο 

Γηεχζπλζεο Αλαινγηζκνχ, ηαηηζηηθήο θαη Παξαγσγηθφηεηαο θαη θάπνηα δηθά καο, 

αλαιπηηθά παξαθάησ: 

1. Αλαζεψξεζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηα πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζην Ν.Α.Σ.:  

Να ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζην Ν.Α.Σ. φινη νη λαπηηθνί, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηε 

μεξά θαη ζε επαγγέικαηα ζρεηηθά κε ην λαπηηθφ επάγγεικα. Δπίζεο νη αζθαιηζκέλνη 

ζην Ν.Α.Σ. λαπηηθνί πνπ δελ εξγάδνληαη λα κπνξνχλ πξναηξεηηθά λα ζπλερίζνπλ ηελ 

αζθάιηζε γηα ζχληαμε ή αζζέλεηα μερσξηζηά γηα Κ.Δ.Α.Ν. θαη Σ.Π.Δ.Ν. ή γηα φια καδί 

κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη  θάπνην ρξφλν αζθάιηζεο ζην Σακείν 

(Ν.Α.Σ., 2002). 

2. Να ππάξμνπλ αιιαγέο ζηα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο:  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα απαζρνιεί φια ηα επαγγέικαηα θαη απνηειεί αληηθείκελν 

αληηδξάζεσλ φια απηά ηα ρξφληα. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα απαζρνινχζε θαη απαζρνιεί 

θαη ην Ν.Α.Σ., φπσο φια ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηεο ρψξαο καο. Ζ κειέηε ηνπ Ν.Α.Σ. 

ηνλίδεη φηη πξέπεη λα ππάξμνπλ αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ, ηελ 

αλαγλψξηζε ππεξεζίαο (ειάρηζηε ππεξεζία), ζηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδφηεζεο, ζηελ 

αλψηαηε ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο θαηαλνψληαο ηε δπζθνιία ηνπ επαγγέικαηνο (Ν.Α.Σ., 

2002). 

Καηά ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε πξέπεη λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηε ζεκειίσζε ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο. Με ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 14 παξ. 1 ΚΝ 

792/78) έλαο λαπηηθφο κπνξεί λα ιάβεη ζχληαμε αλ έρεη ζπκπιεξψζεη ηα 50 ηνπ ρξφληα 

θαη ηαπηφρξνλα έρεη ζπκπιεξψζεη 20 ρξφληα ζαιάζζηαο ππεξεζίαο. Δάλ ππνινγίζνπκε 

φηη  έλαο λαπηηθφο εξγάδεηαη 9 κήλεο ηνλ ρξφλν θαη 3 κήλεο είλαη ζε άδεηα, ηφηε βγαίλεη 

ζηε ζχληαμε κε θαζαξή ππεξεζία 15 ρξφληα.  
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Μάιηζηα αλ θάπνηνο εξγάδεηαη ζηελ αθηνπινΐα ηφηε κπνξεί ζπληαμηνδνηεζεί  

πξηλ ζπκπιεξψζεη ηα 50 έηε (ειηθία), δηφηη κπνξεί λα επηιέμεη λα κελ παίξλεη 3 κήλεο 

ζπλνιηθά άδεηα ην ρξφλν ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, νη νπνίεο είλαη πην επλντθέο 

απφ ηελ ππεξπφληηα λαπηηιία. Θα πξέπεη λα αιιάμνπλ ηα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο χζηεξα 

απφ ζπδήηεζε θαη πιήξε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ πιεπξψλ ιακβάλνληαο ππφςηλ 

ηε δπζθνιία ηνπ επαγγέικαηνο.  

Μηα ιχζε ζα ήηαλ ε αιιαγή νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζηελ αθηνπινΐα, 

φπνπ νη ζπλζήθεο είλαη επλντθφηεξεο, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ηνπ πιεξψκαηνο ή αχμεζε 

ησλ νξίσλ φπνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςηλ θαη ηα ρξφληα εθπαίδεπζεο κφλν αλ ζειήζεη λα 

ηα εμαγνξάζεη ν αζθαιηζκέλνο. Αθφκε ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη εμαγνξά κέξνπο ηεο 

ππεξεζίαο αλ θαη εθφζνλ απμεζνχλ ηα φξηα, επί παξαδείγκαηη αλ γίλεη 55+20 ή 55+25 

(50, 55 = ειηθία, 20,25 = ζαιάζζηα ππεξεζία) θαη ν αζθαιηζκέλνο έρεη θιείζεη ηα 60 

έηε θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηα 20 ή 25 ρξφληα ππεξεζίαο. Βέβαηα φια απηά πνπ ιέκε 

είλαη πξφρεηξα θαη αο καο επηηξαπεί ε έθθξαζε «κπαθαιίζηηθα», αιιά ζα κπνξνχζαλ 

ίζσο λα ηεθκεξησζνχλ κε κηα Αλαινγηζηηθή Μειέηε.  

3. Αλαζεψξεζε δηαηάμεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμεσλ:  

Ο ππνινγηζκφο ησλ ζπληάμεσλ ηνπ Ν.Α.Σ. είλαη κηα πεξίπινθε θαη ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία. Πξέπεη λα ππάξμεη έλαο εληαίνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσλ, ν 

νπνίνο ζα ππνινγίδεη ηηο εηζθνξέο θαη ηελ ππεξεζία, ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη 

αληζφηεηεο θαη αδηθίεο κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ. Γηα λα επηηεπρζεί ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη πεξηνξηζκφο ησλ πνιιψλ ζπληαμηνδνηηθψλ θιάζεσλ (κηα αλάγλσζε ηεο 

λνκνζεζίαο ηνπ Ν.Α.Σ. ην απνδεηθλχεη), ππνινγηζκφο ηεο ζχληαμεο κε βάζε κφλν ηηο 

λαπηνινγήζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο ζηηο λέεο ζπληαμηνδνηηθέο θιάζεηο, φηαλ απηέο 

δεκηνπξγεζνχλ (Ν.Α.Σ., 2002). 

4. Αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ λαπηηθψλ κέζσ επηδνκάησλ  ψζηε λα ππνινγίδνληαη 

ζε απηά νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο:  

ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ησλ λαπηηθψλ ππάξρνπλ επηδφκαηα ζηα νπνία δελ 

παξαθξαηνχληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Μηα ιχζε ζα ήηαλ ηα επηδφκαηα απηά λα 
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πξνζηίζεληαη ζην κηζζφ, λα παξαθξαηνχληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο ζα 

ππνινγίδνληαη ζηε ζχληαμε (Ν.Α.Σ. 2002).  

5. Καζηέξσζε ηξηκεξνχο ζπκκεηνρήο θαη ζην Ν.Α.Σ.:  

Ζ ηξηκεξήο ζπκκεηνρή ε νπνία ηζρχεη κε ηνλ Νφκν 2084/92 θαη αθνξά φια ηα 

Σακεία πιελ ηνπ Ν.Α.Σ. θαη αθνξά ζηηο εηζθνξέο κεηαμχ θξάηνπο, εξγαδνκέλσλ, 

εξγνδνηψλ γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζην Ν.Α.Σ. (Ν.Α.Σ., 

2002). 

6. Όζνη λαπηηθνί ζπληαμηνδνηνχληαη θαη ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ζε 

επαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηε λαπηηιία λα αζθαιίδνληαη ζην Ν.Α.Σ.:  

Αξθεηνί λαπηηθνί κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπο εηδηθά ζε λέεο ζρεηηθά ειηθίεο γηα 

ηα ησξηλά δεδνκέλα πιεζπζκνχ εξγάδνληαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζε επαγγέικαηα 

ζρεηηθά κε ηε λαπηηιία. Μηα επηινγή είλαη νη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη λα 

παξακέλνπλ αζθαιηζκέλνη ζην Ν.Α.Σ. λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο ζην Ν.Α.Σ. θαη λα 

ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ ην Ν.Α.Σ. αλ θαη εθφζνλ ε ππεξεζία πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ 

ζηε λέα ηνπο εξγαζία θηάλεη ηνπιάρηζηνλ ζηα θαηψηεξα φξηα ππεξεζίαο ρσξίο φκσο λα 

ππνινγίδνληαη νη άδεηεο, φπσο γίλεηαη ζηε  ζεκειίσζε ζχληαμεο γηα ηνπο λαπηηθνχο.  

πλνςίδνληαο ινηπφλ γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηνπ Ν.Α.Σ. θαη γηα λα 

βειηησζεί θαη ε θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ νη 

ζπλζήθεο ηνπ επαγγέικαηνο, ε αλεξγία, νη δπζθνιίεο γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ λαπηηθνχ 

θαη λα αλαγλσξηζηεί ε πξνζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη λα δνζνχλ θίλεηξα φπσο 

αλαθέξακε θαη πην πάλσ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ην επάγγεικα ειθπζηηθφ θαη λα 

επηιέγεηαη απφ ηνπο έιιελεο πινηνθηήηεο ε ειιεληθή ζεκαία γηα λα απμεζνχλ ηα έζνδα 

ηνπ Σακείνπ θαη λα πεξηνξηζηεί ε δπζαλαινγία ηεο ζρέζεο αζθαιηζκέλσλ– 

ζπληαμηνχρσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπκε ζε βάζνο ην 

αζθαιηζηηθφ πξφβιεκα θαη ην πξφβιεκα ηνπ Ν.Α.Σ.. Μειεηψληαο ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θαη ηηο αηηίεο πνπ ηα επηβαξχλνπλ 

δηαπηζηψζακε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα Αζθαιηζηηθά 

Σακεία ηεο ρψξαο καο. Σα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηεο ρψξαο καο έρνπλ έιιεηκκα ην 

νπνίν αγγίδεη ηα 13 δηο Δπξψ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2009 θαη αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα, φπσο ε εηζθνξνδηαθπγή θαη ε δπζαλαινγία κεηαμχ αζθαιηζκέλσλ θαη 

ζπληαμηνχρσλ. Γηαπηζηψζακε επίζεο πσο νηθνλνκηθνί ιφγνη, φπσο ην επίπεδν 

απαζρφιεζεο, δειαδή, ε αλεξγία, νη ζπλελψζεηο ησλ Σακείσλ, εηδηθά ησλ 

ειιεηκκαηηθψλ Σακείσλ, ην ζχζηεκα ζπληαμηνδφηεζεο αιιά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνί 

ιφγνη, φπσο ε αλαζθάιηζηε εξγαζία θαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ επεξέαζαλ, 

επεξεάδνπλ θαη ζα επεξεάζνπλ ζην κέιινλ ηα Σακεία. 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαηά ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

γεληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Ν.Α.Σ. θαζψο θαη ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη κάζακε 

φηη ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν είλαη έλαο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο Φνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηελ Δπξψπε θαη πξνπνκπφο ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηελ 

Διιάδα (ζηε ζχγρξνλε επνρή). Σν Ν.Α.Σ. ήηαλ έλα απφ ηα πινπζηφηεξα Σακεία θαη 

δηέζεηε θαη δηαζέηεη κεγάιε αθίλεηε πεξηνπζία κέξνο ηεο νπνίαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δελ αμηνπνηείηαη ζσζηά ή παξακέλεη αλαμηνπνίεην. Πιένλ βξίζθεηαη ζε νηθνλνκηθή 

δπζκέλεηα θαη θάζε ρξφλν απαηηείηαη Κξαηηθή Δπηρνξήγεζε δηο Δπξψ (1,1 δηο Δπξψ ην 

2009), γηα λα θαιπθζεί ην έιιεηκκα ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ, έρεη ειιείςεηο ζην 

πξνζσπηθφ θαη αληηκεησπίδεη έληνλα ην πξφβιεκα ηεο δπζαλαινγίαο κεηαμχ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ.  

Όπσο θαη ηα ππφινηπα Σακεία έηζη θαη ην Ν.Α.Σ. αληηκεησπίδεη έληνλα ην 

πξφβιεκα ηεο δπζαλαινγίαο κεηαμχ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ νθεηιφκελν φρη 

ηφζν ζην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα αιιά θπξίσο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ λαπηηθνχ 
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επαγγέικαηνο. Σν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ην Ν.Α.Σ. δηαπηζηψζακε, φηη 

δελ είλαη πξσηφγλσξν απνηειεί επαλάιεςε ηνπ παξειζφληνο θαζψο απφ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο ίδξπζεο ηνπ αληηκεηψπηδε ζπλερψο θαη αλά πεξηφδνπο πξνβιήκαηα 

νηθνλνκηθήο θχζεσο Όπσο θαη ηφηε ην πξφβιεκα ηνπ Ν.Α.Σ. νθείιεηαη  θπξίσο ζε ιάζε 

ηεο πνιηηείαο θαη ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ζηελ Κνηλσληθή θαη Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, 

αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ έγηλε ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ησλ απνζεκαηηθψλ 

νδεγψληαο ην Ν.Α.Σ. ζηε ζεκεξηλή δχζθνιε νηθνλνκηθή ζέζε.  

Οη  ιχζεηο πηζηεχνπκε κε βάζε ηε κειέηε καο κπνξνχλ λα δνζνχλ κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Α.Σ. θαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Αθφκε βειηηψλνληαο ην λαπηηθφ επάγγεικα απφ ηε βάζε ηνπ 

πνπ είλαη ε λαπηηθή εθπαίδεπζε, θαη εληζρχνληαο ηελ Διιεληθή ζεκαία ζα κπνξνχζε λα 

ιπζεί ε δπζαλαινγία αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

βειηηψζεηο ζηελ ηδηαηηέξσο πνιχπινθε θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ. 

Σν αζθαιηζηηθφ πξφβιεκα είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

απαζρνιεί φιεο ηηο βαζκίδεο ησλ ειηθηψλ θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία 

50 ρξφληα. Έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο 

απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο φια απηά ηα ρξφληα, νη νπνίεο θάπνηεο θνξέο παξέκελαλ ζηα 

ραξηηά ή φηαλ εθαξκφδνληαλ, φπσο θαηλφηαλ εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, φμπλαλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ην  πξφβιεκα.  

Σα Αζθαιηζηηθά Σακεία ζήκεξα βξίζθνληαη ζε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

εμαηηίαο θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ είλαη ην πξφβιεκα ηνπ ειιείκκαηνο, ην νπνίν, φπσο πξναλαθέξακε, 

αλέξρεηαη ζε 13 πεξίπνπ δηο επξψ. Ζ εηζθνξνδηαθπγή, νη ζπλελψζεηο ησλ Σακείσλ 

εηδηθά ειιεηκκαηηθψλ Σακείσλ, ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πξνθαιεί 

αληζφηεηεο, φπσο επεμεγήζακε, ην επίπεδν απαζρφιεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλαζθάιηζηε εξγαζία ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία δελ έρεη επηβαξχλεη αθφκε ζε 

ηφζν κεγάιν βαζκφ ηα Σακεία, αιιά αλακέλεηαη λα ηα επεξεάζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 
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ζην κέιινλ, δεκηνχξγεζαλ θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα αθφκε πεξηζζφηεξν 

πξνβιεκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηεο ρψξαο. 

Σν Ν.Α.Σ. βξίζθεηαη ζε δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα κηα αθφκε θνξά 

φπσο θαη θαηά ην παξειζφλ φπνπ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ίδξπζεο ηνπ αληηκεηψπηδε 

ειιείκκαηα θαη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν Ν.Α.Σ. έβξηζθε ηξφπνπο λα 

μεθχγεη απφ ηηο δχζθνιεο πεξηζηάζεηο θαη θαηάθεξε λα θηάζεη ζην απφγεην ηνπ πξηλ 

απφ πεξίπνπ 50 ρξφληα. Λαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο αγλνψληαο κειέηεο παιαηφηεξεο, νη νπνίεο πξνέβιεπαλ γηα ην ηη ζα 

επαθνινπζήζεη αλ δελ ιεθζνχλ ηα ζσζηά κέηξα, αιιά θαη ε αλαπνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ είλαη απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ 

Ν.Α.Σ. φπνπ γηα λα ηζνζθειίζεη ηα έζνδα ηνπ ιακβάλεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο.  

ηα παξαπάλσ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε έιιεηςε λαπηηθψλ εμαηηίαο ηεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε κείσζε ηεο πξνηίκεζεο ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο 

ζηα ειιελφθηεηα πινία, ε νπνία εμαηηίαο ησλ επηινγψλ ζηε λαπηηιηαθή πνιηηηθή 

ππνβαζκίζηεθε έλαληη ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο νδεγψληαο ζηε δπζαλαινγία κεηαμχ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ λαπηηθψλ. 

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ Ν.Α.Σ. ζα πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο 

ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθείκελε ζπγρψλεπζε ηνπ κε ην 

Η.Κ.Α.. Κξίλεηαη απαξαίηεηνο ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ Ν.Α.Σ. ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κε θχξην ζθνπφ  λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη θαη λα αμηνπνηεζεί ε αθίλεηε πεξηνπζία 

ηνπ κε ηνλ πην επηθεξδή γηα ην Σακείν ηξφπν. 

Έλαο αθφκε ηξφπνο πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαθνπθίζεη νηθνλνκηθά ην Ν.Α.Σ. είλαη 

ε βειηίσζε ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο. Να δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο, 

ψζηε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ λέσλ πνπ ζα αζρνιεζεί κε ην λαπηηθφ επάγγεικα, ψζηε 

λα απμεζνχλ ηα έζνδα ηνπ Ν.Α.Σ. κέζσ ησλ εηζθνξψλ, θπξίσο λα αληηκεησπηζηεί ε 

δπζαλαινγία αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο, εληζρχνληαο θαη ηελ ειιεληθή 

ζεκαία δίλνληαο ηεο πιενλεθηήκαηα πξνθεηκέλνπ ε λαπηηιία θαη ην Ν.Α.Σ. λα 

απνθνκίζνπλ νθέιε. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα ιπζεί ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ησλ λαπηηθψλ κέζα απφ δηάινγν θαη ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο, λα ιεθζνχλ ηα 
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θαηάιιεια κέηξα ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ην Ν.Α.Σ. ιχλνληαο θαηά ην κέγηζην δπλαηφ 

βαζκφ ην νηθνλνκηθφ ηνπ πξφβιεκα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Ν.Α.Σ. ηα επφκελα ρξφληα πξνθαλψο ζα κειεηήζεη αλ σθειεί ην Σακείν ε 

δηαθαηλφκελε ζπγρψλεπζε ηνπ κε ην Η.Κ.Α. ζχκθσλα κε ην λέν Αζθαιηζηηθφ. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ ην 

Σακείν λα ηα επεμεξγαζηεί θαη λα δηαπηζηψζεη αλ ζα σθειεζεί νηθνλνκηθά ν θιάδνο 

ηεο λαπηηιίαο θαη θπξίσο νη αζθαιηζκέλνη. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πξφζθαηεο 

δεκνζηεχζεηο ηνπ ΗΝΔ (Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο) ηεο ΓΔΔ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηα Σακεία απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζειήζεη λα κειεηήζεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ Ναπηηθνχ 

Απνκαρηθνχ Σακείνπ ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηζηνξηθά ζηνηρεία απφ ην ίδην ην Σακείν, ηελ ηζηνζειίδα ηνπ, απφ ην 

βηβιίν ηνπ θπξίνπ Νηθφιανπ Υαιθηά θαη ηνπ  θπξίνπ Μαλψιε Μπεληεληψηε. Θα πξέπεη 

λα αλαθεξζεί θαη λα ηνληζηεί ε βνήζεηα πνπ επέδσζε ηφζν ην Σακείν φζν θαη νη 

λαπηηθνί καδί κε ηνπο εθνπιηζηέο ζηηο δχζθνιεο πεξηφδνπο ηνπ έζλνπο  αιιά θαη ζηηο 

δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε Διιάδα.   

Καηά ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε ζα πξέπεη λα γίλεη κηα κειέηε, ε νπνία λα είλαη 

έλαο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. Γειαδή, λα ζπλερηζηεί ε κειέηε πνπ μεθίλεζε απφ 

εκάο, νπζηαζηηθά λα ηειεηνπνηεζεί ε κειέηε καο ζην εγγχο κέιινλ ιφγσ θαη ησλ 

επηθείκελσλ αιιαγψλ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ηφζν ησλ λαπηηθψλ αιιά θαη 

γεληθφηεξα φισλ ησλ επαγγεικάησλ κεηά ηε ςήθηζε, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010, ηνπ λένπ 

Αζθαιηζηηθνχ Νφκνπ.  

Λφγσ ηεο πξφηαζεο γηα ζπγρψλεπζε ηνπ Ν.Α.Σ. ζην Η.Κ.Α. ήδε ζπληάζζεηαη απφ 

ηελ Αλαινγηζηηθή Αξρή αιιά ηαπηφρξνλα θαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Σακείνπ 

Αλαινγηζηηθή Μειέηε, ε νπνία αθνξά ζην Σακείν θαη ηελ αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ. Ζ 

δεκνζίεπζε ησλ κειεηψλ απηψλ ζα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα νπνηνδήπνηε 

ζειήζεη λα αζρνιεζεί κε ην ζέκα ηνπ Ν.Α.Σ. 
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πληζηάηαη ινηπφλ ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ζηνπο ππνςήθηνπο 

Γηδάθηνξεο, ζε φπνηνλ γεληθά ζειήζεη λα αζρνιεζεί ζην κέιινλ κε ην Ν.Α.Σ. 

δηεμάγνληαο παξφκνηα κειέηε  λα αθνινπζήζεη ηα αθφινπζα βήκαηα : 

1. Να δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επηβαξχλνπλ ηα Σακεία 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. 

2. Να παξνπζηάζεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ Ν.Α.Σ. θαη ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ηφζν 

ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε φζν θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο ζε 

δχζθνιεο πεξηφδνπο. 

3. Να αλαθέξεη ηα αίηηα ηεο δπζκελνχο ζέζεο ηνπ Ν.Α.Σ. ρσξίο παξεθθιίζεηο 

θαη ζπκβηβαζκνχο. 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ ην Ν.Α.Σ. ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ ρσξίο λα αιιάμεη 

θάηη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ λα πξνηείλεη ηηο πνιηηηθέο εθείλεο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζην κέιινλ ην Σακείν, κε ηε βνήζεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

Αλαινγηζηηθψλ Μειεηψλ, δίλνληαο έκθαζε ζηε ράξαμε κηαο θαιχηεξεο 

λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα βνεζήζεη ηαπηφρξνλα ηε λαπηηιία θαη ην 

Ν.Α.Σ..  

5. ηελ πεξίπησζε πνπ ιεθζεί ε απφθαζε ην Σακείν λα ζπγρσλεπηεί κε ην 

Η.Κ.Α λα παξνπζηαζηνχλ νη πνιηηηθέο εθείλεο πνπ ζα βνεζήζνπλ θαη ην 

Σακείν ζην νπνίν ζα ππάγεηαη ην Ν.Α.Σ. εάλ αιιάμεη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Ν.Α.Σ. αλ θαη φπσο ιέγεηαη κε ηελ ππαγσγή ηνπ ζην Η.Κ.Α. ζα ζπλερίζεη 

λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζε θαη πξηλ . 

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο δχζθνιεο απηήο έξεπλαο ειπίδνπκε θαη επρφκαζηε νη 

επφκελεο κειέηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη πνπ ζα αθνξνχλ ζην Ν.Α.Σ. λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα θαη πεξηερφκελν. Γειαδή νη φπνηεο κειέηεο δηαδερζνχλ ηε 

δηεμαρζείζα απφ εκάο κειέηε γηα ην Ν.Α.Σ. λα ζρεηίδνληαη κε ην πψο ην Ναπηηθφ 

Απνκαρηθφ Σακείν θαηάθεξε λα μεθχγεη απφ ην ζεκεξηλφ αδηέμνδν, δηφηη φηαλ ην 

Ν.Α.Σ. είλαη δπλαηφ ηφηε ε ειιεληθή λαπηηιία είλαη αθφκε πην ηζρπξή. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Α. ΗΣΟΡΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ Ν.Α.Σ 

Δηθόλα 1 

Ηδξπηηθόο Νόκνο Ν.Α.Σ. (Νόκνο ΥΛΘ /1861) 

Πεγή: Μπεληεληψηεο Μ., 2001, ζει. 25. 



ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ..ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΓΤΜΔΝΟΤ ΘΔΖ 

ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΠΑΚΑΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                 110 

 

Δηθόλα 2 

Ηδξπηηθόο Νόκνο Ν.Α.Σ. (Νόκνο ΥΛΘ/1861) 

 

Πεγή: Μπεληεληψηεο, Μ., 2001, ζει. 251. 
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Δηθόλα 3 

Ηδξπηηθόο Νόκνο Ν.Α.Σ. (Νόκνο ΥΛΘ/1861) 

 

Πεγή: Μπεληεληψηεο, Μ., 2001, ζει. 252. 



ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ..ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΓΤΜΔΝΟΤ ΘΔΖ 

ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΠΑΚΑΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                 112 

 

Δηθόλα 4 

Γίπισκα ύληαμεο 1873 

 

Πεγή: Ν.Α.Σ., 1961, εζψθπιιν. 
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Β. ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ Ν.Α.Σ. ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Πίλαθαο 12 

Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπληαμηνύρσλ ηνπ Ν.Α.Σ., ησλ εξγαδνκέλσλ Διιήλσλ 

λαπηηθώλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ  Διιήλσλ λαπηηθώλ 1975-2009 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝ

ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ 

ΝΑΤΣΗΚΟΗ* 

ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ 

ΔΛΛΖΝΔ 

ΝΑΤΣΗΚΟΗ*  

ΑΝΑΛΟΓΗΑ  

ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ/ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

31/12/1975 23.671 79.000 126.000 5,32 

31/12/1976 24.915 78.000 127.000 5,09 

31/12/1977 25.494 74.000 122.000 4,70 

31/12/1978 26.344 69.000 115.000 4,36 

31/12/1979 27.252 66.000 110.000 4,03 

31/12/1980 29.211 65.000 108.000 3,69 

31/12/1981 31.022 60.000 107.000 3,44 

31/12/1982 33.465 52.000 102.000 3,04 

31/12/1983 36.162 48.000 95.000 2,62 

31/12/1984 39.273 50.000 90.000 2,29 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝ

ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ 

ΝΑΤΣΗΚΟΗ* 

ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ 

ΔΛΛΖΝΔ 

ΝΑΤΣΗΚΟΗ*  

ΑΝΑΛΟΓΗΑ  

ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ/ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

31/12/1985 41.582 47.000 80.000 1,92 

31/12/1986 44.143 42.000 74.000 1,67 

31/12/1987 46.063 40.000 70.000 1,51 

31/12/1988 48.025 38.000 68.000 1,41 

31/12/1989 49.322 37.000 67.000 1,35 

31/12/1990 51.765 36.000 65.000 1,25 

31/12/1991 53.968 34.000 62.000 1,14 

31/12/1992 55.450 32.000 58.000 1,04 

31/12/1993 56.684 31.000 55.000 0,97 

31/12/1994 57.567 30.000 52.000 0,90 

31/12/1995 58.964 28.000 48.500 0,82 

31/12/1996 60.032 27.500 47.500 0,79 

31/12/1997 61.475 27.000 46.500 0,75 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝ

ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ 

ΝΑΤΣΗΚΟΗ* 

ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ 

ΔΛΛΖΝΔ 

ΝΑΤΣΗΚΟΗ*  

ΑΝΑΛΟΓΗΑ  

ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ/ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

31/12/1998 62.912 25.500 44.000 0,69 

31/12/1999 63.909 23.000 39.000 0,61 

31/12/2000 64.615 21.500 38.000 0,58 

31/12/2001 65.078 21.000 37.000 0,56 

31/12/2002 65.550 20.500 36.000 0,54 

31/12/2003 66.143 20.200 34.500 0,52 

31/12/2004 66.698 20.000 34.500 0,51 

31/12/2005 67.489 19.500 34.500 0,51 

31/12/2006 68.522 19.300 34.800 0,50 

31/12/2007 69.203 19.000 34.000 0,49 

31/12/2008 69.784 19.000 33.500 0,48 

31/12/2009 70.564 _ _ _ 

* Με ζηξνγγπινπνίεζε.  

Πεγή: Ν.Α.Σ. (Γηεχζπλζε Αλαινγηζκνχ ηαηηζηηθήο θαη Παξαγσγηθφηεηαο). 
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Πίλαθαο 13 

Δμέιημε ησλ ζπληαμηνύρσλ λαπηηθώλ ηνπ Ν.Α.Σ. αλά θαηεγνξία θαη ε αληίζηνηρε 

κέζε ζύληαμε ηνπο 2002-2008 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

 

2002 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

ΓΖΡΑΣΟ 40.137 685,55 

ΤΝΖΘΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖ 5.161 424,60 

ΑΝΗΚ/ΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ 1.152 412,45 

ΥΖΡΔ ΜΔ ΠΑΗΓΗΑ 1.621 468,02 

ΥΖΡΔ ΥΧΡΗ ΠΑΗΓΗΑ 15.631 432,07 

ΟΡΦΑΝΑ 1.367 379,23 

ΓΟΝΔΗ 402 331,15 

ΑΓΔΛΦΟΗ – ΑΓΔΛΦΔ 79 348,56 

ΤΝΟΛΟ 65.550 585,41* 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

 

2003 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

ΓΖΡΑΣΟ 40.786 828,70 

ΤΝΖΘΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖ 4.813 482,76 

ΑΝΗΚ/ΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ 1.012 467,19 

ΥΖΡΔ ΜΔ ΠΑΗΓΗΑ 1.492 608,56 

ΥΖΡΔ ΥΧΡΗ ΠΑΗΓΗΑ 16.256 509,46 

ΟΡΦΑΝΑ 1.323 437,69 

ΓΟΝΔΗ 386 358,73 

ΑΓΔΛΦΟΗ – ΑΓΔΛΦΔ 75 387,23 

ΤΝΟΛΟ 

 

 

66.143 703,50* 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

 

2004 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

ΓΖΡΑΣΟ 41.467 933,17 

ΤΝΖΘΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖ 4.550 534,13 

ΑΝΗΚ/ΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ 990 518,64 

ΥΖΡΔ ΜΔ ΠΑΗΓΗΑ 1.408 711,69 

ΥΖΡΔ ΥΧΡΗ ΠΑΗΓΗΑ 16.597 587,54 

ΟΡΦΑΝΑ 1.281 462,6 

ΓΟΝΔΗ 331 379,3 

ΑΓΔΛΦΟΗ – ΑΓΔΛΦΔ 74 429,37 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

66.698 

 

 

796,77* 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

 

2005 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

ΓΖΡΑΣΟ 42.362 1.025,62 

ΤΝΖΘΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖ 4.431 572,74 

ΑΝΗΚ/ΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ 932 559,87 

ΥΖΡΔ ΜΔ ΠΑΗΓΗΑ 1.216 785,87 

ΥΖΡΔ ΥΧΡΗ ΠΑΗΓΗΑ 16.929 647,11 

ΟΡΦΑΝΑ 1.245 496,89 

ΓΟΝΔΗ 302 405,72 

ΑΓΔΛΦΟΗ – ΑΓΔΛΦΔ 72 474,17 

ΤΝΟΛΟ 

 

 

67.489 877,07* 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

 

2006 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

ΓΖΡΑΣΟ 43.083 1.121,15 

ΤΝΖΘΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖ 4.302 614,87 

ΑΝΗΚ/ΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ 906 594,97 

ΥΖΡΔ ΜΔ ΠΑΗΓΗΑ 1.251 798,03 

ΥΖΡΔ ΥΧΡΗ ΠΑΗΓΗΑ 17.411 699,13 

ΟΡΦΑΝΑ 1.231 512,45 

ΓΟΝΔΗ 276 439,7 

ΑΓΔΛΦΟΗ – ΑΓΔΛΦΔ 62 497,67 

ΤΝΟΛΟ 

 

 

68.522 955,03* 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

2007 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

ΓΖΡΑΣΟ 43.647 1.188,46 

ΤΝΖΘΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖ 4.198 654,87 

ΑΝΗΚ/ΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ 890 625,56 

ΥΖΡΔ ΜΔ ΠΑΗΓΗΑ 1.149 837,29 

ΥΖΡΔ ΥΧΡΗ ΠΑΗΓΗΑ 17.830 726,94 

ΟΡΦΑΝΑ 1.167 567,29 

ΓΟΝΔΗ 261 447,43 

ΑΓΔΛΦΟΗ – ΑΓΔΛΦΔ 61 517,86 

ΤΝΟΛΟ 69.203 1.010,25* 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

 

2008 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

ΓΖΡΑΣΟ 44.053 1.273,59 

ΤΝΖΘΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖ 4.093 703,42 

ΑΝΗΚ/ΣΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΖΜΑ 841 666,94 

ΥΖΡΔ ΜΔ ΠΑΗΓΗΑ 1.176 908,15 

ΥΖΡΔ ΥΧΡΗ ΠΑΗΓΗΑ 18.216 781,8 

ΟΡΦΑΝΑ 1.110 523,4 

ΓΟΝΔΗ 239 480,33 

ΑΓΔΛΦΟΗ – ΑΓΔΛΦΔ 56 555,63 

ΤΝΟΛΟ 69.784 1.083,08* 

*Μέζνο φξνο Μέζεο χληαμεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο. 

Πεγή Ν.Α.Σ. (Γηεχζπλζε Αλαινγηζκνχ ηαηηζηηθήο θαη Παξαγσγηθφηεηαο). 
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Πίλαθαο 14 

Δμέιημε θαηώηαηνπ θαη αλώηαηνπ νξίνπ ησλ ζπληάμεσλ θαη κέζε ζύληαμε θαη’ 

έηνο 1975-2010 

 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΞΈΛΗΞΖ ΚΑΣΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

ΔΞΔΛΗΞΖ 

ΑΝΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΣΧΝ 

ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 

2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

Λόγσ γήξαηνο 

θαη 

αληθαλόηεηαο 

Λόγσ 

ζαλάηνπ 

01/01/1975 2.425  2.425 14.560 4.500 

01/01/1976 2.716  2.716 16.307 5.170 

01/01/1977 2.716  2.716 20.545 6.611 

01/04/1977 3.425  3.425 20.545 6.611 

01/01/1978 3.665  3.665 21.985 10.812 

01/07/1978 3.665  3.665 26.602 10.812 

01/08/1978 6.117  6.117 26.602 10.812 

01/07/1979 6.362  6.362 27.666 14.030 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΞΈΛΗΞΖ ΚΑΣΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

ΔΞΔΛΗΞΖ 

ΑΝΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΣΧΝ 

ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 

2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

Λόγσ γήξαηνο 

θαη 

αληθαλόηεηαο 

Λόγσ 

ζαλάηνπ 

01/10/1979 7.825  7.825 34.029 14.030 

01/10/1980 9.586  9.586 41.686 17.383 

01/08/1981 10.000  10.000 47522 18.908 

01/10/1981 13.000  13.000 56.076 22.381 

01/01/1983 16.990 15.100 58.068 26.458 

01/05/1983 17.710  15.740 60.060 26.458 

01/09/1983 19.516  17.345 64.779 26.458 

01/01/1984 21.253  18.889 69.887 31.938 

01/05/1984 22.719  20.192 74.023 31.938 

01/09/1984 23.219  20.636 75.387 31.938 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΞΈΛΗΞΖ ΚΑΣΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

ΔΞΔΛΗΞΖ 

ΑΝΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΣΧΝ 

ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 

2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

Λόγσ γήξαηνο 

θαη 

αληθαλόηεηαο 

Λόγσ 

ζαλάηνπ 

01/01/1985 25.123  25.328 80.520 38.254 

01/05/1985 26.781  23.802 84.736 38.254 

01/09/1985 27.343   24.302 86.100 38.254 

01/01/1986 28.573  25.396 89.038 45.049 

01/05/1986 28.944  25726 89.897 45.049 

01/09/1986 30.304  26.935 93.007 45.049 

01/01/1987 31.546  28.039 95.959 48.683 

01/05/1987 31.861  28.319 96.686 48.683 

01/09/1987 33.295  29593 99.967 48.683 

01/01/1988 36.116  32.100 106.060 55.815 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΞΈΛΗΞΖ ΚΑΣΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

ΔΞΔΛΗΞΖ 

ΑΝΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΣΧΝ 

ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 

2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

Λόγσ γήξαηνο 

θαη 

αληθαλόηεηαο 

Λόγσ 

ζαλάηνπ 

01/05/1988 36.660  32.584 107.098 55.815 

01/09/1988 39.043  34.702 111.878 55.815 

01/01/1989 41.174  36.596 116.837 64.871 

01/04/1989 41.174  36.596 122.671 64.871 

01/05/1989 41.586  36.962 123.660 64.871 

01/09/1989 45.437  40.385 133.928 64.871 

01/01/1990 48.072  42.727 140.890 74.242 

01/09/1990 51.485  45.761 150.697 74.242 

01/01/1991 53.544  47.591 156.725 82.408 

01/07/1991 55.686  49.495 162.924 82.408 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΞΈΛΗΞΖ ΚΑΣΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

ΔΞΔΛΗΞΖ 

ΑΝΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΣΧΝ 

ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 

2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

Λόγσ γήξαηνο 

θαη 

αληθαλόηεηαο 

Λόγσ 

ζαλάηνπ 

01/01/1992 57.357  50.980 167.884 88.671 

01/07/1992 59.078  52.509 172.921 88.671 

01/01/1993 61.441  54.609 179.836 95.395 

01/07/1993 62.670  55.709 183.433 95.395 

01/01/1994 65.804  58.486 192.604 106.245 

01/07/1994 69.094  61.410 202.235 106.245 

01/01/1995 71.736  63.758 209.968 118.782 

01/07/1995 73.888  65.671 216.268 118.782 

01/01/1996 78.080  69.397 256.653* 134.085 

01/07/1996 80.813  71.826 264.219 134.085 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΞΈΛΗΞΖ ΚΑΣΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

ΔΞΔΛΗΞΖ 

ΑΝΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΣΧΝ 

ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 

2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

Λόγσ γήξαηνο 

θαη 

αληθαλόηεηαο 

Λόγσ 

ζαλάηνπ 

01/01/1997 84.490 75.094 290.632** 147.764 

01/07/1997 86.602  76.971 295.757 147.764 

01/01/1998 89.812  79.824 319.183 156.988 

01/01/1999 93.346  82.966 338.980 165.850 

01/01/2000 97.080  86.285 374.038*** 183.024 

01/01/2001 102.419  91.031 386.037 188.167 

01/01/2002 331,09  276,5 1.177,61 584,74 

01/01/2003 323,53  287,56 1.568,01**** 703,5 

01/01/2004 339,71  301,94 1.711,51***** 796,77 

01/01/2005 353,3  314,02 1.886,47****** 877,07 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΞΈΛΗΞΖ ΚΑΣΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

ΔΞΔΛΗΞΖ 

ΑΝΧΣΑΣΟΤ 

ΟΡΗΟΤ ΣΧΝ 

ΤΝΣΑΞΔΧΝ 

ΜΔΖ 

ΤΝΣΑΞΖ 

(ΜΔΥΡΗ ΣΟ 

2001 Δ 

ΓΡΑΥΜΔ) 

Λόγσ γήξαηνο 

θαη 

αληθαλόηεηαο 

Λόγσ 

ζαλάηνπ 

01/01/2006 367,43  326,58 2.044,37******* 955,03 

01/01/2007 382,13  339,64 2.136,36 1.010,25 

01/01/2008 393,9  349,83 2.221,62 1.083,08 

01/10/2008 401,46  356,83 2.266,05 1.083,08 

01/01/2009 401,46  356,83 2.286,30 1.099,34 

30/06/2010 _ _ 2.533,49 1.141,07 

*55% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ (Δ/Γ). 

**58% ηνπ β.κ. ηεο ζ.ζ. ησλ Δ/Γ. 

*** 60% ηνπ β.κ. ηεο ζ.ζ. ησλ Δ/Γ. 

**** 62,5% ηνπ β.κ. ηεο ζ.ζ. ησλ Δ/Γ. 

***** 65% ηνπ β.κ. ηεο ζ.ζ. ησλ Δ/Γ. 

****** 67,5% ηνπ β.κ. ηεο ζ.ζ. ησλ Δ/Γ.   
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******* 70% ηνπ β.κ. ηεο ζ.ζ. ησλ Δ/Γ. 

Απφ ην 2002 ηα πνζά είλαη ζε επξψ. 

Πεγή: Ν.Α.Σ. (Γηεχζπλζε Αλαινγηζκνχ ηαηηζηηθήο θαη Παξαγσγηθφηεηαο). 

 

Πίλαθαο 15 

Δμέιημε αλά θαηεγνξία ησλ γηα πξώηε θνξά απνλεκεζεζώλ ζπληάμεσλ από ην 

Ν.Α.Σ. θαηά ηα έηε  1996-2008 

 

 

 

ΔΣΟ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΝΣΑΞΖ 

(ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ ΚΑΘΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΑ ΔΣΟ) 

Γήξαηνο πλήζνπο 

αληθαλόηεηαο 

Αληθαλ. Από 

αηύρεκα 

Θαλάηνπ ύλνιν 

1996 1.678 255 13 79 2.025 

1997 1.726 431 6 85 2.248 

1998 2.178 300 5 79 2.562 

1999 1.716 135 8 68 1.927 

2000 1.487 101 2 99 1.689 

2001 1.293 96 5 69 1.463 
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ΔΣΟ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΝΣΑΞΖ 

(ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ ΚΑΘΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΑ ΔΣΟ) 

Γήξαηνο πλήζνπο 

αληθαλόηεηαο 

Αληθαλ. Από 

αηύρεκα 

Θαλάηνπ ύλνιν 

2002 1.460 110 9 63 1.642 

2003 1.277 88 7 73 1.445 

2004 1.684 89 7 85 1.865 

2005 1.697 80 6 69 1.852 

2006 1.957 76 4 78 2.115 

2007 1.846 82 6 68 2.002 

2008 1.661 51 4 60 1.776 

Πεγή: Ν.Α.Σ. (Γηεχζπλζε Αλαινγηζκνχ ηαηηζηηθήο θαη Παξαγσγηθφηεηαο). 
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Πίλαθαο 16 

Δμέιημε Διιελόθηεηνπ ζηόινπ   Διιεληθήο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (πινία άλσ ησλ 

1.000 θνρ) 1988-2008 

ΔΣΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΛΟΗΧΝ 

ΔΚΑΣ. DWT EKAT. KOX ΜΔΖ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

(ΥΗΛ. ΚΟΥ) 

1988 2.487 85,05 47,27 19,01 

1990 2.426 84,44 46,58 19,20 

1995 3.142 126,13 71,67 22,81 

2000 3.584 150,97 90,23 25,18 

2001 3.618 168,43 100,22 27,70 

2002 3.480 184,61 98,20 28,22 

2003 3.355 171,59 103,81 30,94 

2004 3.379 180,14 108,93 32,24 

2005 3.338 182,54 109,38 32,77 

2006 3.397 190,06 113,60 33,44 
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ΔΣΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΛΟΗΧΝ 

ΔΚΑΣ. DWT EKAT. KOX ΜΔΖ 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

(ΥΗΛ. ΚΟΥ) 

2007 3.599 218,23 129,77 35,08 

2008 4.173 260,93 154,60 37,05 

Πεγή: Alpha Bank, 2009, ζει. 25, Αλαδεκνζίεπζε απφ Greek Shipping Co-operation 

Committee βαζηζκέλε ζε ζηνηρεία ηεο Lloyd’s Register. 

 

Πίλαθαο 17 

Δμέιημε ηνπ ππό ειιεληθή ζεκαία εκπνξηθνύ ζηόινπ γηα πινία άλσ ησλ 100 θνρ 

(εθαη. θνρ) 2000-2009 

 

 

 

ΔΣΟ 

ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΣΖΓΑ ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΑ ΔΠΗΒΑΣΖΓΑ-

ΛΟΗΠΑ  

Αξηζκόο 

πινίσλ  

Δθαη. 

θνρ 

Αξηζκόο 

πινίσλ 

Δθαη. 

θνρ 

Αξηζκόο 

πινίσλ  

Δθαη. θνρ Αξηζκόο 

πινίσλ  

Δθαη. 

θνρ 

2000 1.967 27,32 625 11,88 457 14,10 885 1,34 

2001 2.051 30,77 653 12,68 470 16,17 928 1,92 

2002 2.062 30,82 643 12,72 477 16,11 942 1,98 
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ΔΣΟ 

ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΣΖΓΑ ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΑ ΔΠΗΒΑΣΖΓΑ-

ΛΟΗΠΑ  

Αξηζκόο 

πινίσλ  

Δθαη. 

θνρ 

Αξηζκόο 

πινίσλ 

Δθαη. 

θνρ 

Αξηζκόο 

πινίσλ  

Δθαη. θνρ Αξηζκόο 

πινίσλ  

Δθαη. 

θνρ 

2003 2.091 33,40 653 14,00 486 17,50 952 1,90 

2004 2.094 34,33 661 14,63 474 17,93 959 1,76 

2005 2.041 33,12 631 14,10 465 17,24 945 1,77 

2006 2.006 35,10 626 15,07 465 18,38 915 1,63 

2007 2.049 37,72 627 14,55 505 21,49 917 1,67 

2008 2.082 39,15 626 15,08 521 22,31 925 1,75 

2009:V

II 

2.082 41,59 612 14,98 558 24,93 942 1,69 

Πεγή: Alpha Bank 2009, ζει. 26, αλαδεκνζίεπζε ζηνηρείσλ ΔΤΔ. 
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Πίλαθαο 18 

Δλεξγά πινία κε Διιεληθή ζεκαία θαη ζπκβεβιεκέλα ζην Ν.Α.Σ. 1962-2009 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΔΡΓΑ ΠΛΟΗΑ 

31/12/1962 3.073 

31/12/1963 3.289 

31/12/1964 3.452 

31/12/1965 3.611 

31/12/1966 3.735 

31/12/1967 3.765 

31/12/1968 3.838 

31/12/1969 3.989 

31/12/1970 4.608 

31/12/1971 4.720 

31/12/1972 5.037 

31/12/1973 5.259 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΔΡΓΑ ΠΛΟΗΑ 

31/12/1974 5.317 

31/12/1975 4.962 

31/12/1976 4.591 

31/12/1977 4.819 

31/12/1978 4.516 

31/12/1979 4.568 

31/12/1980 4.425 

31/12/1981 4.351 

31/12/1982 3.994 

31/12/1983 3.669 

31/12/1984 3.131 

31/12/1985 3.112 

31/12/1986 3.342 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΔΡΓΑ ΠΛΟΗΑ 

31/12/1987 3.467 

31/12/1988 3.675 

31/12/1989 3.814 

31/12/1990 3.579 

31/12/1991 3.443 

31/12/1992 3.412 

31/12/1993 3.561 

31/12/1994 3.336 

31/12/1995 3.530 

31/12/1996 3.542 

31/12/1997 3.532 

31/12/1998 3.301 

31/12/1999 3.295 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΔΡΓΑ ΠΛΟΗΑ 

31/12/2000 3.091 

31/12/2001 3.078 

31/12/2002 3.022 

31/12/2003 2.988 

31/12/2004 2.968 

31/12/2005 2.848 

31/12/2006 2.769 

31/12/2007 2.815 

31/12/2008 2.771 

31/12/2009 2.751 

Πεγή: Ν.Α.Σ. (Γηεχζπλζε Αλαινγηζκνχ ηαηηζηηθήο θαη Παξαγσγηθφηεηαο). 
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Γηάγξακκα 3 

Έιιελεο θαη  Αιινδαπνί λαπηηθνί (εμέιημε) ζε πινία ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ ηα 

νπνία είλαη ζπκβεβιεκέλα ζην Ν.Α.Σ. 1978-2008 αλά δηεηία 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Ναπηηιίαο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.  



ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ Ν.Α.Σ..ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΓΤΜΔΝΟΤ ΘΔΖ 

ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ. 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΠΑΚΑΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                 140 

 

Γ. ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ Ν.Α.Σ. (ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΣΔΑΡΧΝ ΔΚ 

ΣΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ) 

Δηθόλα 5 

Κηίξην ηδηνθηεζίαο Ν.Α.Σ. Γιάδζησλνο 2& Παηεζίσλ 

 

Πεγή: Μαιαγθνληάξεο, ., 2009,  θσηνγξαθία Υ. Γθίθαο. 
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Δηθόλα 6 

Κηίξην ηδηνθηεζίαο Ν.Α.Σ. Εαινθώζηα 7 

 

Πεγή: Μαιαγθνληάξεο, ., 2009,  θσηνγξαθία Υ. Γθίθαο. 
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Δηθόλα 7 

Κηίξην ηδηνθηεζίαο Ν.Α.Σ. Οκήξνπ 19 & Αθαδεκίαο 

 

Πεγή: Μαιαγθνληάξεο, ., 2009,  θσηνγξαθία Υ. Γθίθαο. 
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Δηθόλα 8 

Κηίξην ηδηνθηεζίαο Ν.Α.Σ. Παηεζίσλ 61 

 

Πεγή: Μαιαγθνληάξεο, ., 2009,  θσηνγξαθία Υ. Γθίθαο. 
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Γ. ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΣΑΜΔΗΑ 

Πίλαθαο 19 

Δθηηκνύκελν έιιεηκκα ηνπ Διιεληθνύ πληαμηνδνηηθνύ πζηήκαηνο 2008-2060 κε 

ην ηζρύνλ ζύζηεκα (status quo) 

 

 

 

 

ΔΣΟ  

ΗΚΑ ΗΚΑ ΓΖΜΟΗΟ ΟΓΑ ΟΑΔΔ ΟΑΔΔ ΛΟΗΠΑ 

(Δθηίκε

ζε) 

ΤΝΟΛΟ 

(Δθηίκεζε) 

Παξνρέο 

% ηνπ 

ΑΔΠ 

Δηήζην 

Έιιεηκκα   

(% ζην 

ΑΔΠ) 

Δηήζην 

Έιιεηκκα 

(% ζην ΑΔΠ) 

Δηήζην 

Έιιεηκκα 

(% ζην 

ΑΔΠ) 

Παξνρέο 

% ηνπ 

ΑΔΠ 

Δηήζην 

Έιιεηκκα   

(% ζην 

ΑΔΠ) 

Δηήζην 

Έιιεηκκα   

(% ζην 

ΑΔΠ) 

Δηήζην 

Έιιεηκκα   

(% ζην ΑΔΠ) 

2008 3,4 0,8 1,9 1,9 1,0 0,2 0,8 5,6 

2009 3,6 0,8 2,0 2,0 1,0 0,2 0,8 5,8 

2010 3,7 1,0 2,1 2,0 1,0 0,2 0,8 6,2 

2011 3,9 1,3 2,2 2,1 1,1 0,2 0,8 6,8 

2012 4,0 1,3 2,3 2,2 1,1 0,3 0,8 6,9 

2013 4,0 1,3 2,3 2,2 1,1 0,3 0,8 6,9 

2014 4,0 1,3 2,3 2,2 1,2 0,3 0,8 6,9 
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ΔΣΟ  

ΗΚΑ ΗΚΑ ΓΖΜΟΗΟ ΟΓΑ ΟΑΔΔ ΟΑΔΔ ΛΟΗΠΑ 

(Δθηίκε

ζε) 

ΤΝΟΛΟ 

(Δθηίκεζε) 

Παξνρέο 

% ηνπ 

ΑΔΠ 

Δηήζην 

Έιιεηκκα   

(% ζην 

ΑΔΠ) 

Δηήζην 

Έιιεηκκα 

(% ζην ΑΔΠ) 

Δηήζην 

Έιιεηκκα 

(% ζην 

ΑΔΠ) 

Παξνρέο 

% ηνπ 

ΑΔΠ 

Δηήζην 

Έιιεηκκα   

(% ζην 

ΑΔΠ) 

Δηήζην 

Έιιεηκκα   

(% ζην 

ΑΔΠ) 

Δηήζην 

Έιιεηκκα   

(% ζην ΑΔΠ) 

2016 4,0 1,3 2,3 2,2 1,2 0,4 0,8 6,9 

2017 3,9 1,3 2,3 2,2 1,3 0,4 0,8 6,9 

2018 3,9 1,2 2,3 2,1 1,3 0,4 0,8 6,9 

2019 3,9 1,2 2,3 2,1 1,3 0,5 0,8 6,8 

2020 3,9 1,2 2,3 2,1 1,4 0,5 0,8 6,8 

2025 4,0 1,2 2,3 1,9 1,6 0,7 0,8 7,0 

2030 4,3 1,4 2,5 1.9 1,9 1,0 0,8 7,6 

2035 4,6 1,7 2,6 1.7 2,1 1,3 0,8 8,1 

2040 5,0 2,1 2,7 1.7 2,4 1,6 0,8 8,8 
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ΔΣΟ  

ΗΚΑ ΗΚΑ ΓΖΜΟΗΟ ΟΓΑ ΟΑΔΔ ΟΑΔΔ ΛΟΗΠΑ 

(Δθηίκε

ζε) 

ΤΝΟΛΟ 

(Δθηίκεζε) 

Παξνρέο 

% ηνπ 

ΑΔΠ 

Δηήζην 

Έιιεηκκα   

(% ζην 

ΑΔΠ) 

Δηήζην 

Έιιεηκκα 

(% ζην ΑΔΠ) 

Δηήζην 

Έιιεηκκα 

(% ζην 

ΑΔΠ) 

Παξνρέο 

% ηνπ 

ΑΔΠ 

Δηήζην 

Έιιεηκκα   

(% ζην 

ΑΔΠ) 

Δηήζην 

Έιιεηκκα   

(% ζην 

ΑΔΠ) 

Δηήζην 

Έιιεηκκα   

(% ζην ΑΔΠ) 

2050 6,6 3,6 2,9 1.5 2,7 1,8 0,8 10,7 

2055 6,9 4,0 3,0 1,3 2,6 1,8 0,8 10,8 

2060 6,9 4,0 3,0 1,1 2,5 1,7 0,8 10,7 

Πεγή : Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο (Σκήκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο), 2009, ζει.14 θαη 

15. 
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Πίλαθαο 20 

Δμέιημε ζρέζεο πληαμηνύρσλ πξνο Αζθαιηζκέλνπο αλά θαηεγνξία 1974 - 2009 

ΔΣΟ ΚΤΡΗΑ ΤΝΣΑΞΖ 

(ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ / 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ) 

ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ 

(ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ / 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ) 

1974 3,58 4,58 

1975 3,66 4,46 

1976 3,53 4,38 

1977 3,42 4,59 

1978 3,36 4,66 

1979 3,20 5,43 

1980 3,16 5,05 

1981 3,07 4,83 

1982 2,77 4,92 

1983 2,68 7,66 

1984 2,95 7,57 

1985 2,89 6,98 

1986 2,82 6,73 

1987 2,77 5,94 

1988 2,75 5,53 
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ΔΣΟ ΚΤΡΗΑ ΤΝΣΑΞΖ 

(ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ / 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ) 

ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ 

(ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ / 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ) 

1989 2,56 2,98 

1990 2,46 2,84 

1991 2,40 2,76 

1992 2,36 2,68 

1993 2,33 5,48 

1994 2,30 4,61 

1995 2,26 4,32 

1996 2,27 3,97 

1997 1,92 3,29 

1998 1,89 2,35 

1999 1,59* 3,61 

2000 1,84** 3,27 

2001 1,84** 3,17 

2002 1,82** 3,11 

2003 1,80** 3,01 

2004 1,79** 2,97 

2005 1,79** 2,94 
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ΔΣΟ ΚΤΡΗΑ ΤΝΣΑΞΖ 

(ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ / 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ) 

ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ 

(ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ / 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ) 

2006 1,77** 2,85 

2007 1,78** 2,74 

2008 1,73** 2,71 

2009 1,70** 2,64 

* Ζ ζρέζε ηεο θχξηαο ζχληαμεο επηδεηλψζεθε γηαηί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ ΟΓΑ 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπληαμηνχρνη πνπ παίξλνπλ θαη ηελ πξφζζεηε ζχληαμε ηνπ θιάδνπ πξφζζεηεο 

αζθάιηζεο, πνπ θαηαξγήζεθε απφ 1/198 θαη θαζνιηθφο δηάδνρνο θαζίζηαηαη ν θιάδνο θχξηαο αζθάιηζεο 

αγξνηψλ. 

** Ζ ζρέζε ηεο θχξηαο ζχληαμεο απφ ην 2000 θαη κεηά βειηηψζεθε, γηαηί ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπληαμηνχρσλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπληαμηνχρσλ ηεο θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΟΓΑ. 

Πεγή: Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 2009, ζει. 244. 
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Γηάγξακκα 4 

Δμέιημε ζρέζεο πληαμηνύρσλ πξνο Αζθαιηζκέλνπο αλά θαηεγνξία 1974 – 2009  

 

Πεγή: Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,  2009, ζει.245. 


