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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 16

Την Τρίτη 2 Οκτ. 2012, ο Πρόεδρος της ΠΟΣ Ταξχος ε.α. Βασίλειος Νικολόπουλος και το
Μέλος της, Αντγος ε.α. Κωνσταντίνος Σκαρμαλιωράκης, επισκέφθηκαν τον Αρχηγό του ΓΕΣ
Αντγο κ. Κωνσταντίνο Γκίνη για ενημέρωση και συνεργασία για θέματα ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ,
ΑΟΟΑ και λοιπά ζητήματα που αφορούν τα μέλη μας.

Ο κ. Αρχηγός έκανε μία συνοπτική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την κατάσταση
του Ταμείου και του ΕΚΟΕΜΣ, για τον ΑΟΟΑ και για διάφορα άλλα θέματα,
καταδεικνύοντας το ενδιαφέρον του και την ενασχόληση του με ζητήματα που αφορούν
τους αποστράτους. Η κατάσταση των ταμείων επιδεινώνεται και με τη δραματική μείωση
των πόρων τους λόγω των πάσης φύσεως περικοπών (δαπανών, οδοιπορικών,
αποζημιώσεων εξωτερικού κλπ). Ήδη έχει υπογράψει την προταθείσα από το ΜΤΣ περικοπή
κατά 25% και αναμένεται η λήψη απόφασης για τον ΕΚΟΕΜΣ (έχει προταθεί μείωση κατά
25%). Στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται η συνέχιση καταβολής του ΒΟΕΑ και η λήψη
μέτρων για διασφάλιση της βιωσιμότητας των ταμείων. Επίσης αναφέρθηκε στην
προσπάθεια που καταβάλλεται για τον περιορισμό των μισθολογικών απωλειών των ε.ε.
συναδέλφων, στο ελάχιστο δυνατό, καθόσον οι απώλειες που έχουν υποστεί είναι ήδη
σοβαρότατες.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ ενημέρωσε τον κ. Α/ΓΕΣ ότι με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η
Ομοσπονδία και με την απαραίτητη προϋπόθεση καταβολής από το ΜΤΣ προς το ΕΚΟΕΜΣ
μέρους της οφειλής του, είναι εφικτό να μη γίνει καμία περαιτέρω μείωση στο υπόψη
βοήθημα (για το 2012). Τονίσθηκε ιδιαιτέρως ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα και
προσοχή στον ΕΚΟΕΜΣ.

Κατατέθηκαν προτάσεις για εξεύρεση νέων πόρων προς αναπλήρωση των μειώσεων των
εσόδων, αλλά και οι θέσεις-προτάσεις της Ομοσπονδίας για διάφορα άλλα θέματα. Επίσης
αναφέρθηκε στην πρόταση της ΠΟΣ και τη διάθεση μέλους της, συναδέλφου Τοπογράφου
Μηχανικού, που αφορά στην αποδέσμευση συνολικής έκτασης περίπου 5.500 στρεμμάτων
του ΑΟΟΑ στο Πικέρμι, έναντι των 1.200 περίπου που είναι αποδεσμεύσιμα.
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Η συνάντηση με τον κ. Α/ΓΕΣ, θεωρούμε ότι ήταν εποικοδομητική και προσδοκούμε στη
συνέχιση της συνεργασίας.

Τα μέλη της ΠΟΣ ευχαρίστησαν τον κ. Α/ΓΕΣ και εξέφρασαν την ιδιαίτερη
ικανοποίησή τους για την ενημέρωση και συνεργασία. Τέλος ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
του
επέδωσε το αναμνηστικό
έμβλημα
της ΠΟΣ και ο κ.
Αρχηγός
ανταπέδωσ
ε με το έμβλημα του ΓΕΣ.

Στη συνέχεια τα Μέλη της ΠΟΣ συναντήθηκαν με τον Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μιχαήλ
Κωσταράκο
, στα πλαίσια εθιμοτυπικής επίσκεψης.
Παράλληλα συζήτησαν επίκαιρα θέματα που απασχολούν έντονα τα στελέχη, όπου για μία
ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε από πλευράς ΠΟΣ, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και η σε βάθος
ενημέρωση και συνδρομή του κ. Α/ΓΕΕΘΑ για τα θέματα των ε.α. συναδέλφων. Σε ερώτημα
μας για το θέμα του μισθολογίου των ε.ε. συναδέλφων, μας διαβεβαίωσε ότι από πλευράς
Υπουργείου αλλά και του ιδίου έχουν υποβληθεί αξιόπιστες και συγκεκριμένες προτάσεις
περικοπών δαπανών, ώστε να προστατευθούν τα Στελέχη από νέες μειώσεις, πλην όμως οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι μεγάλες.

Για το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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