
Σημαντικές ανακοινώσεις του Υπουργού Εργασίας στα 

εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής και Γλυπτικής με θέμα 

«160 χρόνια ΝΑΤ» 

 

Mε εντυπωσιακή προσέλευση του φιλότεχνου κοινού αλλά και με σημαντικές παρουσίες από 

την πολιτική, επιχειρηματική και ναυτιλιακή ζωή της χώρας, εγκαινιάσθηκε στην Δημοτική 

Πινακοθήκη Πειραιά, η πρωτότυπη και εξαιρετικά επίκαιρη Έκθεση ζωγραφικής και 

γλυπτικής «160 Χρόνια ΝΑΤ». 

Τα εγκαίνια της Έκθεσης τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων  Κωστής Χατζηδάκης, οι υφυπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Παναγιώτης Τσακλόγλου και Δόμνα Μιχαηλίδου, oΥφυπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής 

πολιτικής και Βουλευτής Α΄Πειραιά κ. Κώστας Κατσαφάδος, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικής 

Ασφάλισης Παυλίνα Καρασιώτου, ο Βουλευτής Α΄ Πειραιά Νίκος Μανωλάκος, η  

Αντιδήμαρχος Πειραιά Κυριακή Μπουρδάκου,ο Β΄ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος 

Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος  κ 

Γεώργιος Αλεξανδράτος, ο υποδιοικητής του e-ΕΦΚΑ κ Ελευθέριος Κρητικός, ο Αντιπρόεδρος 

ΨΝΑ, ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιά π. Παναγιώτης 

Μακριδάκης, ο Πρόεδρος της AtticaBank Κωνσταντίνος Μακέδος, εκπρόσωποι της Ένωσης 

Ελλήνων Εφοπλιστών και ναυτιλιακών εταιρειών και λοιπών φορέων της ναυτιλίας, τα μέλη 

του ΔΣ/ΝΑΤ κ.Δημήτριος Λάζαρης (Εκπρόσωπος Εφοπλιστών, πλοίων ξηρού και υγρού 

φορτίου άνω των 3.000 κ.ο.χ.), κ. Γεώργιος Δεωνάς  ( εκπρόσωπος των Συνταξιούχων 

Ναυτικών),  ο κ.Χρήστος Σκολαρίκος μέλος του Συλλόγου των Υπαλλήλων ΝΑΤ  και  

εκπρόσωποι του ΟΛΠ, οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων του Πειραιά, οι πρώην 

Πρόεδροι ΝΑΤ Γρηγόρης Τιμαγένης και Ανδρέας Κομματάς, καθώς και εργαζόμενοι αλλά και 

πολλοί άλλοι φίλοι του ΝΑΤ.  

Η Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 6η Ιανουαρίου 2022 και με τη διοργάνωση 

της,  το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, επιδιώκει να ισχυροποιήσει το μήνυμα αλλά και την 

εμβέλεια της πολυετούς παρουσίας του, δίπλα στην Ελληνική ναυτοσύνη. 

O πρόεδρος του ΝΑΤ μεταξύ άλλων δήλωσε:  

«Βαδίζοντας προς το τέλος του 2021 γιορτάζουμε τα 160 χρόνια ιστορίας του ΝΑΤ, αφού 

πρώτα καταφέραμε να λύσουμε οριστικά και αμετάκλητα, πολλά από τα χρονίζοντα 

προβλήματα του Αρχαιότερου Ασφαλιστικού Φορέα της Ευρώπης.  

Υλοποιήσαμε την εντολή της πολιτικής ηγεσίας και σε σημαντικό βαθμό επιλύσαμε το 

ντροπιαστικό και απαράδεκτο φαινόμενο των χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων και των 

εκατοντάδων στοιβαγμένων φακέλων που κρύβουν μέσα τους τη δουλειά και την ζωή 

αγωνιστών του ναυτικού επαγγέλματος. 

Έχουμε ήδη χαρτογραφήσει την πορεία του μέλλοντος με στόχο την ουσιαστική στήριξη της 

ελληνικής ναυτιλίας αλλά και του Ναυτικού Επαγγέλματος με νέα υλικοτεχνική υποδομή, με 

σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές, με συμμετοχή στα προγράμματα ψηφιοποίησης αλλά και 

με απόλυτη συναίσθηση ότι η ναυτιλία και το Ναυτικό Επάγγελμα είναι απόλυτα ταυτισμένα 

με τον ρόλο και τις δράσεις του νέου ΝΑΤ.  



Σήμερα υποδέχομαι με χαρά και υπερηφάνεια αυτήν την εικαστική πρωτοβουλία πολύ 

ευαίσθητων και συνάμα διακεκριμένων Ελλήνων καλλιτεχνών, για να αναλογιστούμε όλοι 

μαζί την πορεία 160 ετών του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, μα πάνω από όλα τον ρόλο που 

μπορεί αυτό να παίξει στο μέλλον.» 

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης στον χαιρετισμό που 

απηύθυνε αφού συνεχάρη τη νέα διοίκηση του ΝΑΤ για την πρωτοβουλία και τις μέχρι 

σήμερα επιδόσεις της δήλωσε τα εξής: 

«Με μια εικαστική έκθεση, αλλά και με αρκετά λιγότερες εκκρεμείς συντάξεις για τους 

ναυτικούς μας γιορτάζει φέτος το  Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) τα 160 χρόνια του. Τους 

τελευταίους μήνες εκδόθηκαν από τη νέα διοίκηση του εκατοντάδες εκκρεμείς συντάξεις, 

φέρνοντας πολύ πιο κοντά τη λύση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων στον 

αρχαιότερο ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδας. Υπενθυμίζω ότι μέσα σε αυτές είναι και οι 444 

συντάξεις χηρείας που δόθηκαν επιτέλους παρά τις αντιστάσεις ορισμένων γραφειοκρατών. 

Ακόμα μια φορά υπογραμμίζω: Δεν πρόκειται ούτε για ένα δευτερόλεπτο να συμβιβαστώ με 

όλους εκείνους τους γραφειοκράτες που σε κάθε λύση βρίσκουν δέκα προβλήματα. Και που 

σε κάθε πρόταση βρίσκουν χίλιους λόγους για να συντηρήσουμε τη στασιμότητα και την 

ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Είναι δέσμευσή μου και δεν θα κάνω πίσω!»  

O Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτής Α΄Πειραιά  κ. Κώστας 

Κατσαφάδος αφού υπογράμμισε την ιστορικότητα του ΝΑΤ και την άμεση σύνδεση που αυτό 

όπως και όλος ο Πειραιάς έχει με τη Ναυτιλία χαιρέτησε την πρωτοβουλία του εορτασμού 

των 160 χρόνων του ΝΑΤ με την διενέργεια της έκθεσης αυτής στην πόλη του Πειραιά και 

επεσήμανε την εξαιρετική συνεργασία που έχει το ΝΑΤ με τις υπηρεσίες του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και την σημαντική επιτάχυνση που παρατηρείται 

στην  Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων κατά το τελευταίο διάστημα. 

 


