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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 11

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ), την 5 η Μαρ 2012 συμμετείχε κατόπιν
πρόσκλησης, σε

σύσκεψη φορέων αποστράτων που διοργάνωσε ο Τομέας Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας,
για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, επί των προβλημάτων που απασχολούν τους εα
συναδέλφους. Μετά από απόφαση του ΔΣ η Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό
της.

Ο Τομεάρχης Άμυνας κ. Ν. Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Καβάλας, ενημέρωσε τους
εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων για τις θέσεις της ΝΔ επί των θεμάτων
Μετοχικά Ταμεία, Στρατιωτικά Νοσοκομεία-ΝΙΜΤΣ, ΑΟΟΑ, περικοπές λόγω PSI,
δηλώνοντας ότι έχουν εκπονηθεί και τα αντίστοιχα σχέδια νόμων. Ακολούθησε διεξοδική
συζήτηση επί των παραπάνω θεμάτων αλλά και άλλων που τέθηκαν (διακοπή ή δραστική
μείωση της σύνταξης σε όσους αποστράτους εργάζονται, μέτρα για το ΜΤΣ και αποτίμηση
του πραγματικού ελλείμματός του, χρησιμοποίηση της εισφοράς αλληλεγγύης
συνταξιούχων-ΕΑΣ των μερισματούχων για την εξυγίανσή του, έλεγχο του λογαριασμού «
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών-ΑΚΑΓΕ»).

Η Ομοσπονδία:

Ø Μετέφερε την αγανάκτηση και απογοήτευση που επικρατεί μεταξύ των
στρατιωτικών για την αντιμετώπισή τους και από τα δύο κόμματα εξουσίας.
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Ø Ζήτησε δεσμεύσεις υλοποίησης των μέτρων που θα ανακοινωθούν, διότι και στο
παρελθόν (πχ 2004, 2007), είχαν εξαγγελθεί προεκλογικά μέτρα που αφορούσαν τους
στρατιωτικούς, αλλά δεν υλοποιήθηκαν.

Ø Επισήμανε τη χρησιμότητα της σύσκεψης, που δεν είχε κομματικό χαρακτήρα,
θεωρεί όμως ότι τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτική βάση και
όχι μόνο σε προεκλογικές περιόδους.

Η ΠΟΣ είναι ανοικτή σε τέτοιου είδους προσκλήσεις και πρωτοβουλίες όλων των
πολιτικών κομμάτων. Θα ανταποκρίνεται θετικά με προτάσεις και θέσεις, για τη διεκδίκηση
και προώθηση όλων των δίκαιων αιτημάτων μας.

Για το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος
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Κοσμάς Βασιλειάδης

Σχης εα
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