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Νέος νόμος Αποκλειστική συνέντευξη
του Υπουργού
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Η αναδιάρθρωση του Λι-
μενικού Καλλικράτη είναι
ύστερα από εισηγήσεις
μας, αποδεκτή από την νέα
στρατιωτική ηγεσία.

Σε νομοσχέδιο που πρό-
κειται να κατατεθεί λίαν
συντόμως από το ΥΝΑΝΠ
ρυθμίζονται πολλά δίκαια
αιτήματα των στελεχών,
πάντα προς όφελος των
πολλών και όχι των… ημε-
τέρων.

Η Ομοσπονδία μέσα σε
ένα χρόνο έκανε όσες επι-
σκέψεις δεν είχε κάνει τα
τελευταία 15 χρόνια σε
καίριες υπηρεσίες της πε-
ριφέρειας. Γιατί Ομοσπον-
δία δεν είναι μόνο η Αθήνα,
όπως πίστευαν κάποιοι στο
παρελθόν...

Συνεχίζουμε με την βοή-
θεια σας και την στήριξη
σας για το Λιμενικό που
ονειρευόμαστε

"Ubi concordia ibi victo-

ria!" (όπου ενότητα,
εκεί νίκη)

Συνεχίζουμε

Το
18ο Συνέδριο
της Ομοσπονδίας
μας ήταν σύμφω-
να με την συντρι-
πτική πλειοψηφία

των Συνέδρων που παρευρέθηκαν,
το πιο δημιουργικό. Οι ομιλητές
ανέλυσαν τα προβλήματα διατυπώ-
νοντας παράλληλα και προτάσεις -
λύσεις. Ήταν ακόμη αξιοπρεπέ-
στατο αν και με χαμηλότερο κό-
στος από όλα τα προηγούμενα συ-
νέδρια που έγιναν στην περιφέ-
ρεια.

Η ΠΟΕΠΛΣ πλέον έχει περάσει
σε διαφορετικά επίπεδα σε όλους
τους τομείς της λει-
τουργίας της και πά-
νω απ'όλα με διαφα-
νείς και κρυστάλλι-
νες διαδικασίες.

Πριν από 12 μήνες,
οι αντιπρόσωποι μας
έκαναν την τιμή να
μας εμπιστευτούν να
αναλάβουμε την Διοί-
κηση της Ομοσπον-
δίας, ύστερα από μια
πολύ κρίσιμη καμπή
και μέσω της γενικής
κρίσης που βιώνει η
χώρα. Έκτοτε πι-
στεύω ότι καταφέραμε να επιδεί-
ξουμε πολύ μεγάλο έργο το οποίο
μπορείτε αναλυτικά να δείτε στον
Διοικητικό απολογισμό. 

Το πρώτο μεγάλο στοίχημα που
βάλαμε, η αποκατάσταση του ΛΑΠ
(Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας
Προσωπικού) που είχε οδηγηθεί σε
στάση πληρωμών είναι πλέον γε-

γονός. Έτσι οι συνάδελφοι που αν-
τιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
υγείας θα μπορούν να στηριχθούν
οικονομικά.

To νέο και εκσυγχρονισμένο Π.Δ
μεταθέσεων είναι πλέον προ των
πυλών με σημαντικές προτάσεις
της ΠΟΕΠΛΣ να ενσωματώνονται.

Η αύξηση των οργανικών θέσε-
ων, οι οποίες μειώθηκαν με εγκλη-
ματικό τρόπο από 10.200 σε 8000

πριν από τρία
χρόνια, ύστερα
από συνεχόμε-
νες παρεμβά-
σεις σε όλα τα
συναρμόδια
Υπουργεία
μπαίνει και πά-
λι στο τραπέζι.
Οι προσλήψεις
μάλιστα ήταν το
βασικό θέμα
συζήτησης σε
όλες τις συναν-
τήσεις που είχε
η ομοσπονδία

μας το τελευταίο διάστημα με
όλους τους αρμόδιους φορεις.
Πρόκειται για βασική επιδίωξή μας
για την οποία θα συνεχίσουμε
αδιάκοπα να προσπαθούμε.

”
Η ΠΟΕΠΛΣ έχει

περάσει σε
διαφορετικά επίπεδα
σε όλους τους τομείς
της λειτουργίας της
και πάνω απ'όλα

με διαφανείς
και κρυστάλλινες

διαδικασίες

όπου ενότητα
εκεί
και η ΝΙκΗ
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Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ Η

Κ
ατατέθηκε από τον
Υπουργό Ναυτιλίας
& Νησιωτικής Πολι-
τικής κ. Δρίτσα Θεό-
δωρο και ψηφίσθηκε
από τη Βουλή, σχέδιο

νόμου το οποίο περιλαμβάνει και διατάξεις
που αφορούν στα στελέχη του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ.

Συγκεκριμένα στο Ν.4404/16 (Α’ 126)
ενσωματώθηκαν προτάσεις της Ομο-
σπονδίας μας που επιλύουν σημαντικά
προβλήματα όπως:
1. Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας

Προσωπικού (Λ.Α.Π.)
Τον κώδωνα του κινδύνου τον εί-

χαμε κρούσει ως Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. από τον
Οκτώβρη του 2015. Τότε μόνο εμείς
ανησυχούσαμε για τους κινδύνους από τα
νομοθετικά και γραφειοκρατικά προβλή-
ματα αλλά και τη σοβαρή αμέλεια ορι-
σμένων, όπως έχουμε αποκαλύψει. Όλα
αυτά οδήγησαν το Λ.Α.Π. σε στάση πλη-
ρωμών, με τα αποθεματικά να μην μπο-
ρούν να διατεθούν σε δικαιούχους.
Μάλιστα κάποιοι συνάδελφοί μας δι-
καιούχοι, πάσχουν από σοβαρά προβλή-
ματα υγείας (καρκινοπαθείς,
ακρωτηριασμοί κ.λπ.) και έχουν άμεση
ανάγκη τα χρήματα για την επιβίωσή
τους ή ακόμη και περιπτώσεις θανάτων
συναδέλφων-δικαιούχων Λ.Α.Π.

Επανειλημμένως θέσαμε τα ζητήματα
αυτά διαδοχικά στην επιτροπή του
Λ.Α.Π. η οποία ωστόσο έχει περιορισμέ-
νες έτσι κι αλλιώς δυνατότητες και εν συ-
νεχεία στην τότε φυσική μας ηγεσία η
οποία αδιαφόρησε παντελώς και εν τέλει
στον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα Θ. ο
οποίος έδωσε και τη λύση με την πα-
ρούσα διάταξη νόμου.
2. Νομοθετική ρύθμιση για το

επίδομα διατροφής και υγει-
ονομικής περίθαλψης των
αστυνομικών σκύλων του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η Ομοσπονδία μας επανειλημμένως

έχει θέσει το ζήτημα και αυτό είναι σε

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΕΠΛΣ
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΕΙ
ΣΟΒΑΡΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ Λ.Σ.



5 ΝΕΑ ΠΛΕYΣΗ

θέση να το γνωρίζουν οι συνάδελφοι συ-
νοδοί αστυνομικών σκύλων. Με τη διά-
ταξη που ψηφίσθηκε, για τα έξοδα
συντήρησης – διατροφής των αστυνομι-
κών σκύλων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται
πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα το ύφος
του οποίου καθορίζεται με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στην απόφαση του προηγούμενου εδα-
φίου που εκδίδεται για πρώτη φορά μετά
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
προσδίδεται αναδρομική ισχύς από 1η
Νοεμβρίου του έτους 2014.
3. Συντήρηση πτητικών μέσων

Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ. δίνοντας τη δυνατό-
τητα παράτασης έως και 5 έτη στις
συμβάσεις μεταξύ του ΥΝΑΝΠ και
της ΕΑΒ σχετικά με προμήθειες και
επισκευές που αφορούν την τεχνική
υποστήριξη των Εναερίων Μέσων
Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

Επίσης ρυθμίζονται:
1. Θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Οι-

κονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του
ΥΝΑΝΠ

• Επιλύονται δαπάνες του
Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που πραγματοποιήθη-
καν από το 2001-2015

• Δυνατότητα πληρωμής συμπληρω-
ματικών δαπανών μετακινήσεων του
προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που
πραγματοποιήθηκαν έως 31-12-2011
και δεν ενταλματοποιήθηκαν.

• Ρύθμιση δαπανών αποζημιώσεων
των μελών Τοπικών Κλιμακίων Επι-
θεώρησης Πλοίων που πραγματο-
ποιήθηκαν από 01.12.2008 έως την
31.12.2013

• Καθορισμός  όρων, προϋποθέσεων
και το ύφος των πιστώσεων και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την απο-
ζημίωση των διδασκόντων στις Πα-
ραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
καιστα Σχολεία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ

Οι λοιπές ρυθμίσεις που αφορούν στα
στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι
οποίες έχουν υποβληθεί από την
Ομοσπονδία μας και έχουν γίνει
αποδεκτές από τον κ. Υπουργό, σύμ-
φωνα με διαβεβαιώσεις του γραφείου
κ. ΥΝΑΝΠ, θα κατατεθούν το προ-
σεχές χρονικό διάστημα σε νέο νομο-
σχέδιο.

Υπενθυμίζουμε τις εν λόγω ρυθμίσεις:
1. Μεταρρύθμιση του συστήματος εισα-

γωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε
παραγωγικές σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

• Τρόπος εισαγωγής: Η εισαγωγή στις
Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων, Δο-
κίμων Υπαξιωματικών και Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα
ρυθμίζεται από το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018 από τις διατάξεις του Ν.
1351/1983 (πανελλήνιες εξετάσεις).

• Ένταξη σχολών σε ανώτερη και ανώ-
τατη βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης: Με Π.Δ. που θα εκδοθεί μετά
από πρόταση των Υπουργών Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, θα ρυθμιστούν οι όροι και οι
προϋποθέσεις ένταξης της Σχολής
Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., της
Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών
Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) και της Σχολής Δο-
κίμων Λιμενοφυλάκων στην ανώ-
τερη και ανώτατη βαθμίδα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Αποστρατευτικός βαθμός προερχόμε-

νων από σχολή Λ/Φ: Με τις τελευ-
ταίες  αποστρατείες συναδέλφων προ-
ερχόμενων από την Σχολή Λ/Φ μη
πτυχιούχων, διαπιστώθηκε μια δια-
φορετική αντιμετώπιση σε σχέση με
τη διαδικασία αποστρατείας όλων των
υπολοίπων. Με την εν λόγω ρύθμιση
οι Σημαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προ-
ερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων
Λ/Φ, οι οποίοι έχουν υποβάλει αί-
τηση αποστρατείας, προάγονται με
Π.Δ. στον επόμενο εν ενεργεία
βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέ-
σεων και αποστρατεύονται με τη συμ-
πλήρωση ενός μηνός από την
προαγωγή τους.

3. Βαθμολογική εξέλιξη αποφοίτων
33ου και 34ου ΣΔΥΛΣ: Το ζήτημα
βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και
μεγάλο χρονικό διάστημα και το μόνο
που επιδιώκουμε είναι η επίτευξη της
ίσης μεταχείρισης μεταξύ των προερ-
χομένων στελεχών από Λιμενοφύλα-
κες των 33ουκαι 34ου Σχολείων
Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ με το
32ο που κατατάχθηκε το 1996.

4. Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής
θητείας για την προαγωγή στον επό-
μενο βαθμό: Για τους βαθμοφόρους
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που προέρχονται από
τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών
και τους προερχόμενους από τη
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ο
χρόνος της στρατιωτικής θητείας υπο-
λογίζεται για λόγους υπηρεσιακής
εξέλιξης ως χρόνος πραγματικής υπη-
ρεσίας.

5. Αλλαγή Δελτίων Ταυτότητας κατά τα
πρότυπα της Ελληνικής Αστυνομίας,
ώστε να εναρμονισθούμε με τις συμ-
φωνίες και τα Δελτία Ταυτότητάς μας
να αποτελούν ταξιδιωτικά έγγραφα.

6. Εξομοίωση των δοκίμων Λιμενοφυ-
λάκων, Υπαξιωματικών και Αξιωμα-
τικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως προς τις
ρυθμίσεις της μόνιμης διαθεσιμότη-
τας, με τα εν ενεργεία στελέχη του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατέστησαν
σωματικώς ανίκανα κατά την εκτέ-
λεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής.
Η προσπάθεια οφείλουμε να
είναι διαρκής και αδιάκοπη!

Συνεχίζουμε!



Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Έ
να νέο εκσυγχρονισμένο
Π.Δ. μεταθέσεων έρχεται
να λύσει χρόνια προβλή-
ματα του Λ.Σ. όπως δια-
βεβαιώνει ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου

στη συνέντευξη που μας παραχώρησε.
στο περιοδικό της ΠΟΕΠΛΣ (29/07/2016)

Ο κ. Δρίτσας αναγνωρίζει παθογένειες
χρόνων και μιλά για τις μεταρρυθμίσεις
που βρίσκονται προ των πυλών.

Αφήνει ανοιχτό το θέμα της αύξησης
των οργανικών θέσεων και τονίζει ότι η
ανανέωση των επιχειρησιακών μέσων
είναι στις προτεραιότητες του ΥΝΑ.

Ο Θοδωρής Δρίτσας δεν κρύβει τον
προβληματισμό του για ενδεχόμενο νέο
«κύμα» προσφύγων και μεταναστών, δε-
δομένης της συνεχιζόμενης κρίσης στην
ευρύτερη περιοχή αλλά και των νέων
δεδομένων στη γείτονα χώρα, επισημαί-
νει όμως ότι όλοι οι συναρμόδιοι φορείς
βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση για
την αντιμετώπισή του.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Θ. ΔΡΙΤΣΑΣ:
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟ-
ΝΙΣΜΕΝΟ Π.Δ.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Της Κωνσταντίνας Καζαντζή



Από την πρώτη στιγμή διαπιστώσατε
ότι υπάρχουν παθογένειες στο σύστημα
μεταθέσεων του προσωπικού και για το
λόγο αυτό δρομολογήθηκαν και οι αλλα-
γές για τον εκσυγχρονισμό του, όμως η
διαδικασία αργεί.. Πότε εκτιμάτε ότι θα
ολοκληρωθεί;

Ε
ίναι κοινή η διαπίστωση ότι το
σημερινό σύστημα μεταθέσεων,
μολονότι δεν μετρά πολλά χρό-
νια παρουσίας και εφαρμογής

στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο του Σώ-
ματος, έχει παρουσιάσει σοβαρές δυσλει-
τουργίες που προκαλούν στρεβλώσεις και
ως ένα βαθμό, αδικίες στα στελέχη του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Τα προβλήματα του υφιστάμενου θε-
σμικού πλαισίου για τις μεταθέσεις των
στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ είναι πλέον με
επάρκεια χαρτογραφημένα. Δε συμφωνώ
με την εκτίμηση ότι η διαδικασία αργεί.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για
μείζονος σημασίας μεταρρύθμιση και βή-
μα ουσιαστικού εκδημοκρατισμού
της λειτουργίας του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, είναι
ανάγκη να ολοκληρωθούν σε βάθος διερ-
γασίες,

Το νέο σχέδιο διατάγματος περί μεταθέ-
σεων έρχεται να θεραπεύσει τα προβλη-
ματικά σημεία και τα ελλείμματα της ση-
μερινής νομοθεσίας κατά τρόπο συνεκτι-
κό, ορθολογικό, λειτουργικό και, κυρίως,
δίκαιο. Το σχέδιο αυτό είναι προϊόν υπη-
ρεσιακής διαβούλευσης, υπό την ευρύτε-
ρη έννοια της επεξεργασίας και έκφρασης
απόψεων και από τους συνδικαλιστικούς
φορείς του προσωπικού του ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ. Θα ήθελα να τονίσω με έμφα-
ση ότι η σύνθεση αυτή συνιστά γεγονός
πρωτοποριακό στην ιστορία του Σώματος
και εγγυάται την ευρύτερη αποδοχή και
την εφαρμογή του, ιδιαίτερα δε αν ληφθεί
υπόψη ότι, κατά τη δημιουργία του σχεδί-
ου διατάγματος, ελήφθησαν υπόψη και ο
τρόπος αντιμετώπισης ζητημάτων τόσο
στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και στα Σώ-
ματα Ασφαλείας και η ένταξη σχετικών
προβλέψεων, όπου τούτο κρίθηκε ανα-
γκαίο.

Σήμερα, βρισκόμαστε στην τελική δια-

δικασία της επεξεργασίας και πολύ σύντο-
μα θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε
το τελικό σχέδιο έτοιμο για επεξεργασία
στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους
σχεδιασμούς του Αρχηγείου και του
Υπουργείου, η φετινή χρονιά ήταν η τε-
λευταία χρονιά εφαρμογής του ισχύοντος
ΠΔ 33/2009.

Πρόσφατα προωθήσατε και ψηφίστηκαν
διατάξεις που επιλύουν χρόνια προβλή-
ματα του προσωπικού. Ωστόσο έμεινε
και μια σειρά ρυθμίσεων εκτός του αρχι-
κού νομοσχεδίου έτσι όπως αυτό είχε
αναρτηθεί προς διαβούλευση και μάλι-
στα δύο φορές. Μέσα σε αυτές είναι και
η εισαγωγή στελεχών μέσω πανελλη-
νίων εξετάσεων. Πότε πρόκειται να κα-
τατεθούν οι ρυθμίσεις αυτές προς
ψήφιση;

Π
ράγματι, στο ν.4404/2016
ρυθμίσθηκαν θέματα άμε-
σης και επιτακτικής ανάγ-
κης για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Τα πολλά και σημαντικά ζητήματα που
έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα βρί-
σκονται ήδη ενταγμένα σε σχέδιο νόμου
του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, η διαδικασία προώθησης του
οποίου στην Εθνική Αντιπροσωπεία
αποτελεί αντικείμενο ολοκλήρωσης των
ρυθμίσεων που θα ενταχθούν σε αυτό και
αφορούν όλο το φάσμα των δράσεων του
Υπουργείου μας.

Όπως ορθά τονίζεται στην ερώτηση,
ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που
εντάσσεται στο νομοσχέδιο είναι ο νέος
τρόπος εισαγωγής των στελεχών μέσα
από σύστημα των πανελληνίων εξετάσε-
ων. Η διαδικασία αυτή είναι ορόσημο για
το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. καθόσον συνδέεται με
την πάγια επιδίωξη για τακτική ενίσχυση
του Σώματος με προσωπικό, παράλληλα
δε σχετίζεται και με το νέο σύστημα εκ-
παίδευσης που θα πρέπει, αντίστοιχα, να
διαμορφωθεί καθώς και τη μείζονα προ-
σπάθεια και διακαή επιθυμία για την
ίδρυση της Ακαδημίας του Λιμενικού
Σώματος.

Αυτή τη στιγμή καταβάλλουμε προ-
σπάθεια η τελική μορφή του Σχεδίου Νό-
μου να κατατεθεί στις αρχές Αυγούστου,
πριν κλείσει η Βουλή. Εάν αυτό δεν κατα-
στεί εφικτό, θα κατατεθεί οπωσδήποτε το
Σεπτέμβριο.

Στο ν.4404/16, ενσωματώθηκαν και
διατάξεις για τα στελέχη του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. Σημαντικότερη από αυτές θεω-
ρείται από πολλούς η διάταξη που αφορά
στο Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Προσω-
πικού (ΛΑΠ). Η ΠΟΕΠΛΣ συνέβαλε
στην ανάδειξη των προβλημάτων στο
ΛΑΠ αλλά πότε πιστεύετε ότι θα είναι
έτοιμη η αρμόδια επιτροπή να αποδώσει
τα ανάλογα ποσά στους δικαιούχους Λιμε-
νικούς;

Η
συμβολή και η συνεισφορά
του ΛΑΠ στα ευαίσθητα
προσωπικά προβλήματα
των στελεχών του ΛΣ-

ΕΛ.ΑΚΤ. και η κατ΄επέκταση, ρύθμιση
όλων των θεσμικών προβλημάτων που
διαχρονικά προέκυψαν για την ομαλή
και απρόσκοπτη λειτουργία του, αποτέ-
λεσε ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για
το ΥΝΑΝΠ. Στο πλαίσιο αυτό, ανελή-
φθη άμεσα σχετική νομοθετική πρωτο-
βουλία και, πλέον, μετά την πρόσφατη
νομοθετική ρύθμιση του ν. 4404/2016,
διασφαλίστηκε η λειτουργία του λογα-
ριασμού με την μορφή νομικής οντότη-
τας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχής γι’ αυτή
την εξέλιξη, η οποία σας διαβεβαιώνω
είναι αποτέλεσμα επίπονων προσπα-
θειών, από την πλευρά του Υπουργείου.

Επομένως, εναπόκειται στην Επιτροπή
του Λογαριασμού να προβεί σε όλες εκεί-
νες τις ενέργειες για την υλοποίηση της
διάταξης του νόμου και τη συνακόλουθη
απόδοση του βοηθήματος σε όσα στελέχη
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ το δικαιούνται. Γνωρίζω,
ότι έχουν διατυπωθεί από την πλευρά της
ΠΟΕΠΛΣ σκέψεις αναφορικά με την
ανάγκη μικρών επιμέρους αποσαφηνίσε-
ων σχετικά με ασάφειες ως προς τα περι-
γραφόμενα χαρακτηριστικά των δικαιού-
χων. Εφόσον διατυπωθούν προτάσεις,
προφανώς και θα τύχουν αξιολόγησης και
επεξεργασίας. 

7 ΝΕΑ ΠΛΕYΣΗ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Το Λιμενικό χρειάζεται ενίσχυση. Η
ΠΟΕΠΛΣ ζητά προσλήψεις. Υπάρχει
κάποιος σχετικός σχεδιασμός;

Ε
ίναι γνωστό ότι η ενίσχυση του
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε προσωπικό
αποτελεί προτεραιότητα πρώ-
της γραμμής για το ΥΝΑΝΠ,

δεδομένης μάλιστα της συνεισφοράς και
της συμβολής του Σώματος στο μείζον
εθνικό θέμα της διαχείρισης των μετανα-
στευτικών - προσφυγικών ροών και της
προστασίας των θαλασσίων συνόρων της
Χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σεπτέμβριο 2015
κατατάχθηκαν σαράντα πέντε (45) Δόκι-
μοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. και εκατόν δέκα
(110) Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. Επιπρόσθετα, το Δεκέμβριο
2015 και τον Ιανουάριο 2016 αντίστοιχα,
κατατάχθηκαν ως νέες εκπαιδευτικές σει-
ρές, εξήντα εννέα (69) Δόκιμοι Σημαι-
οφόροι Λ.Σ. και εβδομήντα έξι (76) Δόκι-
μοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ωστόσο, η μέριμνα για την περαιτέρω
ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό δε σταματά
εδώ. Παρά το γεγονός ότι εξακολουθούμε
να βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής

κρίσης, έχουν ήδη δρομολογηθεί διαδι-
κασίες πρόσληψης πρόσθετου προσωπι-
κού όλων των κατηγοριών. Ειδικότερα:

έχουν προκηρυχθεί σαράντα εννέα (49)
θέσεις Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, η
πλήρωση των οποίων θα γίνει κυρίως
από υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει
στις Ειδικές Δυνάμεις και κατόχους
απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην ειδικότητα Μηχανι-
κών Ε.Ν.. Για τον εν λόγω διαγωνισμό
βρισκόμαστε ήδη στο στάδιο ολοκλή-
ρωσης των σχετικών διαδικασιών και
επίκειται η κατάταξη της εκπαιδευτικής
σειράς πιθανότατα εντός Σεπτεμβρίου.

έχει εγκριθεί η κίνηση διαδικασιών
πρόσληψης σαράντα πέντε (45) Δοκί-
μων Λιμενοφυλάκων, σημειώνεται δε
ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτακτικές
υπηρεσιακές ανάγκες του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., έχει αποσταλεί αίτημα προς
τα συναρμόδια Υπουργεία όπως οι σα-
ράντα τέσσερις (44) εξ αυτών να καλυ-
φθούν από επιλαχόντες του διαγωνι-
σμού κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυ-
λάκων έτους 2015.

έχει ήδη αποσταλεί νέο αίτημα προκει-

μένου να εγκριθεί με νέα απόφαση της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, η πρόσ-
ληψη επιπροσθέτως διακοσίων εβδο-
μήντα έξι (276) Δοκίμων Λιμενοφυλά-
κων, για τα έτη 2016-2017.

τέλος, με Απόφαση της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006 έχει εγκριθεί η κίνηση
διαδικασιών πρόσληψης: α) τριών (03)
Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθεί-
ας κατάταξης ειδικότητας Υγειονομι-
κού, β) τριών (03) Αξιωματικών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης ειδικό-
τητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας
και γ) δεκαπέντε (15) Υπαξιωματικών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης
ειδικότητας Υγειονομικού και αναμέ-
νεται να προκηρυχθούν σχετικοί δια-
γωνισμοί κατάταξης.

Εκκρεμεί βεβαίως, το ζήτημα του σχε-
διασμού αύξησης των οργανικών θέσεων
του Σώματος, αλλά και συνολικά του
Υπουργείου, οι οποίες ως γνωστόν περιο-
ρίστηκαν δραστικά και με τρόπο κατά κα-
νόνα οριζόντιο, από την προηγούμενη
κυβέρνηση, στο πλαίσιο μνημονικών δε-
σμεύσεων για τη «μείωση του Κράτους».
Η Κυβέρνησή μας έχει δρομολογήσει τη
μελέτη αυτού του ζητήματος. Αναγνωρί-
ζουμε την ανάγκη, τη συνδέουμε βεβαίως
με την ταυτόχρονη και παράλληλη ανάγ-
κη ορθολογικής αναδιάρθρωσης του
ισχύοντος Οργανογράμματος, ώστε να
επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή και όσο γί-
νεται πιο ορθολογική αξιοποίηση του
διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, σε
όφελος τόσο των Υπηρεσιών και του Σώ-
ματος, όσο και των ίδιων των στελεχών
και της εξέλιξής τους στο Σώμα.

Με απόλυτη ειλικρίνεια πάντως πρέπει
να πω ότι η δυνατότητα αύξησης των ορ-
γανικών θέσεων υποχρεωτικά συνδέεται
με την προοπτική βελτίωσης των δημο-
σιονομικών δυνατοτήτων με ορίζοντα τα
έτη 2017 & 2018. Θα αξιοποιήσουμε
πάντως όλες τις δυνατότητες. 
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Σχεδιάζετε κάποια ανανέωση επιχειρη-
σιακών μέσων, ιδιαίτερα των πλωτών τα
οποία έχουν και αυτά φτάσει στα όρια
τους λόγω της αντιμετώπισης του προ-
σφυγικού κύματος, με τις χιλιάδες δια-
σώσεις που όλοι γνωρίζουμε;

Το
Λιμενικό Σώμα-Ελλη-
νική Ακτοφυλακή αν-
ταποκρίθηκε με υψηλό
αίσθημα ευθύνης και με

πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα στη
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών
που βιώσαμε το παρελθόν, κυρίως, έτος.
Η ανταπόκριση, όμως, αυτή συνεπάγεται
αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και
σχεδιασμό για τη διατήρηση και, όπου
απαιτείται, τη βελτίωσή της στο μέλλον.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες το Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. επιχειρεί και η συνεπαγόμενη
μεγάλη καταπόνηση των πλωτών μέσων
του Σώματος για την εκτέλεση της πάσης
φύσεως αποστολή που τους ανατίθεται,
δεν αφήνει αμφιβολία ότι υφίσταται αδή-
ριτη η ανάγκη για την ανανέωση του
στόλου, στο μέτρο και το βαθμό που τούτο
είναι εφικτό. Για το λόγο αυτό, έχει υπάρ-
ξει μέριμνα για τη μέγιστη δυνατή εκμε-
τάλλευση όλων των χρηματοδοτικών
εργαλείων, σε εθνικό και ενωσιακό επί-
πεδο, προκειμένου να καταστεί εφικτή η
άντληση των περισσότερων δυνατών
πόρων όχι μόνο για την προμήθεια σκα-
φών αλλά και για την ανάπτυξη και
εφαρμογή συστημάτων επιτήρησης που
καλύπτουν γενικότερες εθνικές ανάγκες.

Έτσι, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού
σχεδιασμού, υφίσταται μέριμνα για τον
εκσυγχρονισμό όλων των επιχειρησια-
κών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (πλωτά –
χερσαία - εναέρια) και την προμήθεια νέ-
ων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων Επι-
χειρησιακών Προγραμμάτων. Σημειώνε-
ται ότι ήδη έχει εγκριθεί η προμήθεια μέ-
σων και εξοπλισμού συνολικά άνω των
150 εκατομμυρίων στα προγράμματα
ΤΕΑ 2014-2020, ΕΤΘΑ 2014-2020,
ΕΣΠΑ, ενώ συνεχώς γίνονται προσπά-
θειες ένταξης και νέων έργων για κάλυψη
των ολοένα αυξανόμενων επιχειρησια-
κών αναγκών.

Στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείο
Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 περι-
λαμβάνονται δράσεις συνολικού προϋπο-

λογισμού 100,8 εκατ. € για την ανανέωση
και αναβάθμιση του επιχειρησιακού στό-
λου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με σκοπό την αύ-
ξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων
του Φορέα μας. Συγκεκριμένα, πέραν της
ανάπτυξης και εγκατάστασης Συστήματος
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρη-
σης, προγραμματίζονται δράσεις που αφο-
ρούν την προμήθεια παράκτιων περιπο-
λικών σκαφών, 2 παράκτιων περιπολι-
κών πλοίων, 1 βαν επιτήρησης 4Χ4 και 8
οχημάτων μεταφοράς ομάδων ανίχνευσης
ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, πρόκειται
να πραγματοποιηθεί προμήθεια εξοπλι-
σμού πλωτών και χερσαίων μέσων καθώς
και η αντικατάσταση των θερμικών καμε-
ρών των ΠΑΘ/ΛΣ 060-070-080. 

Επιπρόσθετα, από την Επείγουσα Συν-
δρομή του ΤΕΑ 2014 πραγματοποιείται η
Προμήθεια εξοπλισμού Έρευνας και Διά-
σωσης (σωσίβια, δίχτυα ναυαγών, θερ-
μαντικές κουβέρτες, φωτιστικά σήματα
κινδύνου, προστατευτικές στολές, κλπ.)
συνολικής αξίας 486.000 € για την ανα-
βάθμιση της ικανότητας των επιχειρησια-
κών μέσων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των
πληρωμάτων τους, ενώ από την Επείγου-
σα Συνδρομή του ΤΕΑ 2015 πρόκειται να
υλοποιηθεί πρόγραμμα συντήρησης και
αναβάθμισης ΠΛΣ και ΠΑΘ/ΛΣ και
προμήθειας βοηθητικού εξοπλισμού
(προμήθεια αναδιπλούμενων σχεδίων,
προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού
κλπ.) συνολικού ύψους 2,9 εκατ. €.

Περαιτέρω, έχουν ήδη συγκροτηθεί και
λειτουργούν Επιτροπές Σύνταξης Τεχνι-
κών Προδιαγραφών για τα παρακάτω
συγχρηματοδοτούμενα έργα:

• προμήθεια δέκα (10) ταχύπλοων περι-
πολικών σκαφών μήκους 16-18 μέ-
τρων συνολικού Π/Υ 26 εκατ. €

• προμήθεια σαράντα (40) περιπολικών
οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου
pick-up συνολικού Π/Υ 1,4 εκατ. €

• αντικατάσταση εξοπλισμού θαλάσσιας
επιτήρησης περιπολικών σκαφών και
συγκεκριμένα μόνιμων συστημάτων
θερμικών καμερών Π/Υ 1,4 εκατ. €

• αντικατάσταση του υφιστάμενου εξο-
πλισμού εναέριας επιτήρησης των πτη-
τικών μέσων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Π/Υ 12
εκατ. €

• προμήθεια σαράντα (40) φορητών θερ-
μικών καμερών για τα περιπολικά ΛΣ-
ΕΛΑΚΤ Π/Υ 2 εκατ. €

• προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών
για τη συντήρηση των ΠΛΣ ΛΣ -ΕΛ
ΑΚΤ Π./Υ 7 εκατ. € 

• υλοποίηση του έργου “Μετάβαση σε
ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθ-
μιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτι-
λιακών οργάνων των πλωτών – χερ-
σαίων μέσων ΛΣ Π/Υ 4,6 εκατ. € 

• εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης
και παρακολούθησης θαλάσσιας κυ-
κλοφορίας Β. Αιγαίου Π/Υ 3,5 εκατ. € 

• υποδομή για τη σύνδεση του ΕΚΣΕΔ
με το δορυφορικό σύστημα λήψεως και
διανομής σημάτων κινδύνου
MEOSAR για την αναβάθμιση της
αποτελεσματικότητας της έρευνας και
διάσωσης στη θάλασσα Π/Υ 8 εκατ. €

Επίσης, σε υψηλό στάδιο ωριμότητας
βρίσκονται:

• η αντικατάσταση κινητήριων μηχανών
σκαφών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Π/Υ 9 εκατ. €

• η αναβάθμιση – επέκταση VTMIS
Π/Υ 30 εκατ. € 

• η προμήθεια δέκα (10) πνευστών περι-
πολικών σκαφών 11-12 μέτρων Π/Υ
2,2 εκατ. €

Συνολικά ο Π/Υ των συγχρηματοδο-
τούμενων έργων ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ανέρχεται 283.299.000 €.

Γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω
ότι το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. βρίσκεται μπροστά
σε μια μοναδική ευκαιρία και πρόκληση
ταυτόχρονα. Είναι η πρώτη φορά στην
ιστορία του Σώματος που διατίθεται ένα
τόσο μεγάλο ποσό με το οποίο επιχειρείται
η ουσιαστική ανανέωση και αναβάθμιση
των επιχειρησιακών μέσων του Σώματος.
Από την άλλη πλευρά, η πρόκληση έγ-
κειται στη μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση
εκείνων των μηχανισμών του Αρχηγείου
και του Υπουργείου προκειμένου να
υπάρξει η έγκαιρη απορρόφηση των δια-
τιθέμενων πιστώσεων.

Προς το σκοπό αυτό, οι αναγκαίες κα-
τευθύνσεις έχουν ήδη δοθεί στα υπηρε-
σιακά κλιμάκια για την κατά προτεραι-
ότητα επίτευξη του επιδιωκόμενου στό-
χου.

ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
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Σας ανησυχεί το πιθανό ενδεχόμενο
λόγω της παρατεταμένης κρίσης στην
ευρύτερη περιοχή, να έχουμε νέο κύμα
προσφύγων και πώς αυτό θα αντιμετω-
πιστεί; Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο
ρόλος της ευρωπαϊκής ακτοφυλακής και
ποια η θέση και οι αρμοδιότητες του
Λ.Σ.;

Ως
γνωστόν, η Χώρα μας
αντιμετωπίζει διαχρο-
νικά σημαντικές ροές
εισόδου υπηκόων τρί-

των χωρών, οι οποίες θέτουν ενώπιον
σοβαρών προκλήσεων τόσο το κοινωνικό
περιβάλλον όσο και το περιβάλλον εσω-
τερικής ασφάλειας, καθώς και το σύνολο
των Υπηρεσιών και Φορέων που, εκ κα-
θήκοντος και εκ των πραγμάτων, κα-
λούνται να διαχειριστούν το πρόβλημα.
Είναι, επίσης, γνωστό ότι το προσφυγικό
– μεταναστευτικό, δεν είναι ένα αμιγώς
αστυνομικής φύσεως ζήτημα. Είναι πρω-
τίστως κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο, το
οποίο έχει σαφέστατα ευρωπαϊκή και όχι
απλά εθνική διάσταση, οφείλεται σε πλή-
θος εξωγενών παραγόντων και συνδέεται
άρρηκτα με την εφαρμογή Διεθνών Συν-

θηκών, αλλά και της ελληνικής νομοθε-
σίας, αναφορικά με τα ανθρώπινα δι-
καιώματα όπως αυτά προστατεύονται από
θεσμικά – νομικά κείμενα που διαμορ-
φώθηκαν κυρίως στην Ευρώπη ως απο-
στάγματα οδυνηρών βιωμάτων των λαών
ύστερα από δύο καταστροφικούς Παγκο-
σμίους Πολέμους.

Η Ελλάδα ευρισκόμενη στα νοτιο-ανα-
τολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ), οφείλει να διαφυλάττει το περιβάλ-
λον ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύ-
νης, τις αξίες και τα ιδανικά που απορρέ-
ουν από αυτό και να λαμβάνει όλα τα μέ-
τρα για τον σκοπό αυτό. Πολιτειακή απο-
στολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ είναι η τήρηση
της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νο-
μοθεσίας, η επιβολή του νόμου κατά την
επιτήρηση – αστυνόμευση των ελληνι-
κών θαλασσίων συνόρων και η καταπο-
λέμηση οποιασδήποτε μορφής οργανω-
μένου διασυνοριακού εγκλήματος, συμ-
περιλαμβανομένης της διέλευσης των ελ-
ληνικών θαλασσίων συνόρων.

Για την αντιμετώπιση αυτής της πρό-
κλησης, το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ προέβη στη
λήψη και υλοποίηση μέτρων ενίσχυσης
των περιοχών, όπου απαιτείται, με την
αναδιάταξη των διαθέσιμων πόρων του
και την ανάπτυξη ικανού αριθμού επιχει-
ρησιακών μέσων στο πλαίσιο του εθνικού
σχεδιασμού για τον αποτελεσματικό έλεγ-
χο των ανατολικών εξωτερικών θαλασ-
σίων συνόρων. Οι δράσεις αυτές ανελή-
φθησαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του
Κώδικα Συνόρων Schengen, αλλά και
λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές, κοινοτικό
και εθνικό πλαίσιο προστασίας θεμελιω-
δών δικαιωμάτων που διέπουν τις διεξα-
γόμενες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, παρέχονται σε τακτική βά-
ση εκπαιδεύσεις σε θέματα συναφή του
αντικειμένου της, ενώ, όπως προαναφέρ-
θηκε, καταβάλλεται διαρκώς προσπάθεια
αξιοποίησης, με το καλύτερο δυνατό τρό-
πο, των εθνικών και Κοινοτικών κονδυ-
λίων για την αγορά μέσων και τεχνικού
εξοπλισμού προς υποβοήθηση του έργου
του συνόλου των περιφερειακών Λιμενι-
κών Αρχών.  

Επιπλέον, το περιεχόμενο του Κανονι-

σμού για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή
φαίνεται να κινείται προς τη σωστή κα-
τεύθυνση μιας σφαιρικής και ολιστικής
διαχείρισης του μεταναστευτικού/ προ-
σφυγικού ζητήματος.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τις γενι-
κές κατευθυντήριες γραμμές που χάραξε η
Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών
και τα συναρμόδια Υπουργεία, μεταξύ
των οποίων και το Υπουργείο Ναυτιλίας
& Νησιωτικής Πολιτικής, η ΔΑΠΘΑΣ
επεδίωξε, εξ’ αρχής, να έχει ενεργή συμ-
μετοχή στη διαμόρφωση του τελικού κει-
μένου του εν λόγω Κανονισμού, με γνώ-
μονα τις αρχές:

• του πλήρους σεβασμού των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων των Κ-Μ, 

• της αμοιβαιότητας στη διαχείριση των
πληροφοριών, 

• της συμμετοχικότητας στη λήψη απο-
φάσεων, ιδίως εκείνων των Κ-Μ, που
επηρεάζονται άμεσα από τα αποτελέ-
σματα των υπόψη αποφάσεων,

• της ανάδειξης του ρόλου των εθνικών
Αρχών που εκτελούν καθήκοντα ακτο-
φυλακής.

Η αστυνόμευση του ευρύτερου θαλάσ-
σιου πεδίου αρμοδιότητας των Λιμενικών
Αρχών του Ανατολικού Αιγαίου, πραγ-
ματοποιείται από πλωτά επιχειρησιακά
μέσα διαφόρων τύπων και κατηγοριών
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και επιχειρη-
σιακά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό ετέ-
ρων Κ-Μ Ε.Ε. στο πλαίσιο της επιχείρη-
σης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2016». Όποτε οι επι-
χειρησιακές ανάγκες σε συγκεκριμένη
περιοχή κρίνονται ως αυξημένες, βάσει
του επιτελικού σχεδιασμού του Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., πραγματοποιούνται μετασταθ-
μεύσεις ή/ και επεκτάσεις περιπολιών
επιχειρησιακών μέσων από έτερες Λιμε-
νικές Αρχές, καθώς και από την Κεντρική
Υπηρεσία, ενώ η περιοχή επιτηρείται κα-
τά περίπτωση και από εναέρια μέσα του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εκτελούν προ-
γραμματισμένες ή/ και έκτακτες περιπο-
λίες.

Υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη γεί-
τονα χώρα, κατά την τρέχουσα περίοδο, η
ΔΕΠΙΧ έχει τεθεί σε ετοιμότητα προκει-

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΥΜΑ
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μένου ανταποκριθεί άμεσα στην κάλυψη
τυχόν επιπρόσθετων επιχειρησιακών
αναγκών.

Επιπρόσθετα, το Λιμενικό Σώμα παρα-
κολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ευρύτε-
ρη περιοχή και βρίσκεται σε ετοιμότητα
για την αντιμετώπιση τυχόν έξαρσης του
μεταναστευτικού - προσφυγικού φαινο-
μένου εξαιτίας της συνεχιζόμενης αστά-
θειας με την λήψη έγκαιρων και στοχευό-
μενων μέτρων ανταπόκρισης, εφόσον αυ-
τό απαιτηθεί. Η βέλτιστη διαχείριση των
διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων, προ-
σωπικού και μέσων, η αποτελεσματική
συνεργασία με τις συναρμόδιες Εθνικές
Υπηρεσίες και η αξιοποίηση, κατά λόγω
αρμοδιότητας, των χρηματοδοτικών δυ-
νατοτήτων, αποτελούν τις βασικές κατευ-
θύνσεις για την αντιμετώπιση της υφιστά-
μενης κατάστασης, αλλά και των μελλον-
τικών προβλέψεων, στο πλαίσιο του ευρύ-
τερου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με
τις προβλέψεις του Κώδικα Συνόρων
Schengen και το πλαίσιο του απόλυτου
σεβασμού και της προστασίας των θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Στην προσπάθεια αυτή το Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊ-
κό Οργανισμό Frontex, ο οποίος συνδρά-
μει τα Κ-Μ, που χρήζουν ενίσχυσης με
τεχνικό εξοπλισμό και κατάλληλα καταρ-
τισμένους εμπειρογνώμονες. Τον Frontex
σύντομα θα διαδεχθεί ο νέος Οργανισμός
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και
Ακτοφυλακή, με αυξημένες αρμοδιότητες
και προληπτική δράση στον εντοπισμό
και τη θεραπεία των αδυναμιών των Ευ-
ρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης των
εξωτερικών συνόρων. Το Λιμενικό Σώ-
μα, μέσω των άριστα καταρτισμένων στε-
λεχών του, θα συνεχίσει να αποτελεί τον
κύριο Φορέα από θαλάσσης ελέγχου και
αστυνόμευσης της ελληνικής επικράτειας
και των θαλασσίων συνόρων, ενσωματώ-
νοντας αποτελεσματικά την κοινοτική αλ-
ληλεγγύη και φέροντας εις πέρας με επι-
τυχία το μέρος της ευθύνης που του ανα-
λογεί για την ανταπόκριση της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στις προκλήσεις του
σύγχρονου περιβάλλοντος στην βάση
συλλογικών και καλά συντονισμένων
δράσεων, απώτερος στόχος των οποίων
είναι η εγγύηση ενός ελεύθερου στην
διακίνηση, αλλά και ασφαλούς εσωτερι-
κού χώρου.

Σε κάθε περίπτωση, απώτερος στόχος
είναι το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να συνεχίσει και

να επαυξήσει τη δυναμική του συμβολή
και τον ουσιαστικό του ρόλο στα ζητήματα
της διαχείρισης και προστασίας των θα-
λασσίων συνόρων σε επίπεδο Ε.Ε. καθώς
και της περαιτέρω εμβάθυνσης των συ-
νεργειών που απαιτούνται με εθνικούς
και διεθνείς φορείς για την αποτελεσματι-
κή ανταπόκριση σε αυτή τη στόχευση.

Τέλος, νομίζω ότι πρέπει να επαναλά-
βω και προς εσάς την απάντηση που έδω-
σα αυτές τις μέρες, σε άλλη συνέντευξή
μου, στην εφημερίδα «Αγορά»: «Η μικρή
όντως αύξηση προσέλευσης προσφύγων
και μεταναστών τις τελευταίες μέρες στα
νησιά, δε μπορεί -ακόμα τουλάχιστον- να
αξιολογηθεί. Είναι όμως αδιαμφισβήτητο,
ότι το περσινό μεγάλο προσφυγικό-μετα-
ναστευτικό ρεύμα, δεν είχε προορισμό την
Ελλάδα, αλλά τις ισχυρές χώρες της Ευ-
ρώπης. Οι άνθρωποι αυτοί, μπορεί να εί-
ναι βασανισμένοι και ταλαιπωρημένοι.
Μπορεί να γίνονται εύκολα θύματα εκ-
μετάλλευσης. Αλλά, ξέρουν τι θέλουν. Σε
κάθε περίπτωση, η δημοκρατική Ελλάδα
και φυσικά πριν απ’ όλα η Κυβέρνηση,
οφείλει να παρακολουθεί με ψυχραιμία
αλλά και με εγρήγορση, τις εξελίξεις. Και
αυτό κάνουμε».

Γνωρίζετε ότι υπάρχουν προβλήματα με
τα οδοιπορικά κυρίως των λιμενικών που
υπηρετούν στα Κ.Ε.Α. και τους διασώ-
στες των Σούπερ Πούμα. Υπάρχει κά-
ποιος σχεδιασμός για την επίλυση του
θέματος;

Οι
μετακινήσεις τόσο των
διασωστών των Super-
Puma όσο και των στε-
λεχών των Κλιμακίων

Ειδικών Αποστολών πραγματοποιούνται
με τη λήψη οδοιπορικών εξόδων κατά
κανόνα χωρίς την ύπαρξη προβλημάτων.
Επιπλέον για τις μετακινήσεις τους τα
ανωτέρω στελέχη λαμβάνουν προκατα-
βολή από την Παγία Προκαταβολή του
Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ πριν από την
αναχώρησή τους, εφόσον πληρούνται οι
σχετικές προϋποθέσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο
όγκος των οδοιπορικών εξόδων έχει σχε-
δόν τετραπλασιασθεί το τελευταίο χρονικό
διάστημα, λόγω της ανάγκης κάλυψης
των πολύ αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών ιδίως στο Αν. Αιγαίο, θα πρέπει
να σημειωθεί ότι οι σχετικές εξοφλήσεις
των οδοιπορικών εξόδων έχουν πλήρως

καλυφθεί για το 2015 και μέρος του 2016,
καταβάλλεται δε κάθε δυνατή προσπά-
θεια από την αρμόδια Υπηρεσία για την
μικρότερη δυνατή χρονική υστέρηση
απόδοσης το λοιπού οφειλόμενου ποσού. 

Η έκταση του Λ.Σ. στον Ασπρόπυργο
έχει παραχωρηθεί από το 1942 στο
Πολεμικό Ναυτικό. Σκέφτεστε κάποια
στιγμή να δοθεί στο Λ.Σ. καθώς χρει-
αζόμαστε νέους χώρους;

Το
υπόψη ζήτημα αποτε-
λεί αντικείμενο ιδιαί-
τερου ενδιαφέροντος
και προτεραιότητας.

Ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης έχει
μελετηθεί επισταμένα από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες προκειμένου να αποσαφηνι-
σθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ζητού-
μενης έκτασης, υπήρξε δε επαφή με τις
Υπηρεσίες του Δήμου Ασπροπύργου, το
υποθηκοφυλακείο, τις τεχνικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την
εταιρεία ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ Α.Ε. η
οποία έχει αναλάβει τη σύνταξη του κτη-
ματολογίου της περιοχής του Ασπροπύρ-
γου. Για το λόγο αυτό,
πραγματοποιήθηκε ενδελεχής μελέτη
τόσο των εγγράφων, όσο και των συμβο-
λαίων, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί
στο κτηματολόγιο βάσει των δηλώσεων
των ιδιοκτητών τους και έγινε εμβαδομέ-
τρηση των καταχωρημένων στο κτηματο-
λόγιο εκτάσεων της ζητούμενης περιοχής. 

Διαπιστώθηκε ότι στο σημερινό
ΥΝΑΝΠ ανήκει κατά χρήση ολόκληρο
το σχετικό αριθμ. ΒΚ 206 δημόσιο κτήμα,
ένα τμήμα του οποίου χρησιμοποιείται
από την ΑΕΝ Ασπροπύργου, ενώ η υπό-
λοιπη έκταση χρησιμοποιείται από το
ΓΕΝ ως αντιστάθμισμα για την παροχή
δωρεάν εκπαίδευσης προσωπικού του λι-
μενικού σώματος (διατάξεις 3596/1956
αρθ. 4 παρ.3). Επισημαίνεται ότι στο κτη-
ματολόγιο ως ιδιοκτήτης φέρεται το Ελ-
ληνικό Δημόσιο - Κτηματική Υπηρεσία
καθώς έχει δηλώσει την εν λόγω έκταση
και για τους δύο χρήστες (ΥΝΑΝΠ-
ΓΕΝ) και η οποία αποτελεί εξ ολοκλήρου
το ΒΚ 206 δημόσιο κτήμα.

Το ζήτημα που θέτετε στο ερώτημά σας
εξετάζεται με βάση τα όσα προαναφέρθη-
καν ώστε να προσδιοριστούν οι δυνατό-
τητες ανάληψης κατάλληλων ενεργειών.
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Τ
ο 18ο Τακτικό Συνέδριο της
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. πραγματοποιήθηκε
στην  έδρα της Ένωσης Προσωπι-
κού Λ.Σ Δωδεκανήσου, τη Ρόδο,

από 13 μέχρι 15 Μαΐου 2016, με τη συντριπτι-
κή πλειοψηφική συμμετοχή των συνέδρων
και παρουσία της Πολιτικής και Στρατιωτικής
Ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ, ήταν ένα από τα πιο
κρίσιμα αλλά και πιο πλήρη συνέδρια της
ΠΟΕΠΛΣ σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυ-
ρία για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και τα στελέχη του
αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.  Συζητήθη-
καν και αναπτύχθηκαν διεξοδικά  όλα τα προ-
βλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας  και προτάθηκαν
ρεαλιστικές λύσεις  για την επίλυση των χρό-
νιων δυσλειτουργιών του Σώματος αλλά και
εκείνων που προκλήθηκαν το τελευταίο διά-
στημα από την προσφυγική και μεταναστευτι-
κή κρίση. Το πιο σημαντικό:

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ.

ΧΑΡΑΞΑΜΕ ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,

για να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατοί τον
αγώνα μας.
Ψηφίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ ο προϋπολογι-
σμός,  ο διοικητικός και οικονομικός απολογι-
σμός και το πρόγραμμα δράσης.

Με μεγάλη ικανοποίηση γνωστο-
ποιήσαμε ότι ο Υπουργός Ναυτι-
λίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ.

Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος μας  τίμησε με την
παρουσία του, ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΕ ότι το νομο-
σχέδιο με διατάξεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα
προωθηθεί κανονικά. Όπως μας ενημέρωσε,
χωρίζεται μεν στα δύο, ωστόσο άμεσα θα κατα-
τεθεί προς ψήφιση στη βουλή και το δεύτερο
«κομμάτι» που αφορά στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επισημαίνουμε δε ότι όπως σας έχουμε κάνει
γνωστό ο κ. Υπουργός  έχει ήδη δεχθεί να
συμπεριλάβει τις περισσότερες από τις προτά-
σεις της Ομοσπονδίας μας που επιλύουν ση-
μαντικά ζητήματα του κλάδου μας.
Τις εργασίες του Συνεδρίου «άνοιξε» ο Πρό-
εδρος της Ένωσης Προσωπικού Λ.Σ. Ν. Δω-
δεκανήσου Στάθης Σαμαράς ο οποίος μίλησε
για τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και
μέσα την ώρα που ο ρόλος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
στην περιοχή είναι πολύπλευρος και με μεγά-
λες απαιτήσεις.

ΟΠρόεδρος της Ομοσπονδίας Αθανά-
σιος  Τσατσουλής δήλωσε μεταξύ άλ-
λων, ότι το Συνέδριο της Ομοσπον-

δίας διεξήχθη για πρώτη φορά στα Δωδεκά-
νησα, όχι μόνο για λόγους συμβολικούς αλλά
και επειδή τα στελέχη που υπηρετούν σε αυτή
τη γωνιά της χώρας αποτελούν έναν από  λό-
γους που η χώρα μας ακούγεται θετικά στο

Μήνυμα ελπίδας
και ενότητας από το

18ο Τακτικό Συνέδριο
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
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Συνέντευξη τύπου
και συναντήσεις

Στο πλαίσιο του 18ου Τακτικού Συνεδρίου της
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκαν με το Δι-
οικητή της 8ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.
Δωδεκανήσου, Αρχιπλοίαρχο ΛΣ κ. Αργυρί-
ου Γιάννη και τον Υπολιμενάρχη Κ.Λ. Ρόδου
Υποπλοίαρχο ΛΣ κ. Πρέντζα Γεώργιο.
Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο
Κ.Λ. Ρόδου, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που

απασχολούν τους συναδέλφους που υπηρε-
τούν στα Δωδεκάνησα, με βασικότερα τις ελ-
λείψεις σε προσωπικό και πλωτά μέσα. Ακο-
λούθησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτίου
Δωδεκανήσου κ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Εμμα-
νουήλ και μέλη του Δ.Σ.
Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας
μας  παραχώρησαν συνέντευξη τύπου σε τοπι-
κά μέσα η οποία έλαβε χώρα στο Δημαρχείο
της Ρόδου. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Χατζη-
διάκο Φώτιο.  
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εξωτερικό. Ειδική αναφορά έκανε ο Πρόεδρος
στις διασώσεις εν πλω που ξεπερνούν τις
105.000. «Είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε
μνημεία πεσόντων και οι μόνοι που η Ελληνι-
κή πολιτεία δεν θεσμοθετεί επίδομα. Ως πότε
θα ζητάμε από τον Έλληνα ένστολο να βάζει
πλάτη», είπε χαρακτηριστικά. Επίσης ζήτησε
να περάσουν αυτούσιες οι ευνοϊκές ρυθμίσεις
για το προσωπικό όπως περιγράφονται στην
διαβούλευση,  μακριά από αναχρονιστικές
«φωνές» που ανήκουν σε ένα παρελθον-
τικό κατεστημένο που προσπαθεί να
προσπορισθεί τα πλεονεκτήματα των λί-
γων εις βάρος των πολλών.

ΟΑρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντι-
ναύαρχος ΛΣ κ. Ράπτης Σταμάτιος
μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το

έργο του Σώματος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε
και στο θέμα των μεταθέσεων λέγοντας ότι,
αυτό το Σώμα που βρίσκεται σ’ αυτό το επί-
πεδο καταξίωσης, πρέπει άμεσα να αποκτή-
σει ένα εκσυγχρονισμένο Π.Δ  μεταθέσεων.
Κατά τους χαιρετισμούς που απηύθυναν οι
εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και των
φορέων εξήραν τη δράση και την προσφορά
του Λ.Σ.

 Τίμησαν το Συνέδριό μας
με την παρουσία τους:

Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ 
κ. ΔΡΙΤΣΑΣ Θεόδωρος

Γ.Γ. Υ.ΝΑ.Ν.Π κ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ Ιωάννης
BOYΛΕΥΤΕΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ:

ΣΥΡΙΖΑ κ. ΓΑΚΗΣ Δημήτριος
ΣΥΡΙΖΑ κ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Νεκτάριος

Ν.Δ κ. KOΝΣΟΛΑΣ Εμμανουήλ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

κ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ Γεώργιος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

κ.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ Φώτιος
AΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

κ. KOKKINOΣ Xαράλαμπος
ΑΡΧΗΓΟΣ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡ-

ΧΟΣ Λ.Σ ΡΑΠΤΗΣ Σταμάτιος
Α΄Υ/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ

ΚΛΙΑΡΗΣ Θεόδωρος
ΚΛΑΔΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ-

ΕΛ.ΑΚΤ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ
κ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ιωάννης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΑΣΥ

κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΠΥΡΟΣΒΕ-

ΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ν. ΡΟΔΟΥ
κ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ιωάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ

κ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛ-

ΛΟΓΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ Νικόλαος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΟ-
ΔΟΥ κ.ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Σάββας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞ/ΚΩΝ ΑΣΤ. ΥΠ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

κ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ευθύμιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΣ. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΈΝΩ-
ΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΡΠΑ-

ΘΟΥ κ. ΜΑΚΡΗΣ Αθανάσιος
ΠΑΝΟΣΙΟΛOΓΙΩΤΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩ-

ΠΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ-
ΤΗ ΡΟΔΟΥ κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ



Τιμητικές Βραβεύσεις σε συναδέλφους των δωδεκανήσων
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του Συνεδρίου
μας έγιναν τιμητικές βραβεύσεις σε συναδέλ-
φους που υπηρετούν στα ακριτικά Δωδεκάνη-
σα. Η μικρή αυτή εκδήλωση που έγινε κατά
την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου,
ήταν ιδιαιτέρως συγκινητική και μας έδωσε
την ευκαιρία να τιμήσουμε του συναδέλφους
μας, οι οποίοι με την σειρά τους καθημερινά
ρισκάροντας την ζωή τους τιμούν το όνομα της
Πατρίδας μας σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα τιμήθηκαν:
● Τα κατωτέρω στελέχη που πήραν μέρος στην
επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή «Ζέφυρος»
Ρόδου την 20-04-2015.
Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Νικόλαος
Σημαιοφόρος ΛΣ ΜΠΕΝΟΣ Αθανάσιος
Σημαιοφόρος ΛΣ ΖΩΒΑΣ Θωμάς
Αρχικελευστής ΛΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ Γρηγόριος
Αρχικελευστής ΛΣ ΣΑΡΡΗΣ Δημήτριος
Αρχικελευστής ΛΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νικήτας

Επικελευστής ΛΣ ΔΡΑΓΚΟΣ Γαβριήλ
Επικελευστής ΛΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ Νικόλαος
Λιμενοφύλακας ΛΩΛΟΣ Ιωάννης
Λιμενοφύλακας ΒΛΑΣΣΗΣ Κωνσταντίνος

● Οι κατωτέρω Λιμενικές Αρχές, τα Πλωτά
ΛΣ υπαγωγής τους καθώς και τα Κλιμάκια Ει-
δικών Αποστολών
Για το Κ.Λ. Ρόδου την τιμητική πλακέτα έλαβε ο
Υποπλοίαρχος ΛΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ Γεώργιος

Τιμητικές Βραβεύσεις



Τιμητικές Βραβεύσεις σε συναδέλφους των δωδεκανήσων
Για τα Πλωτά του Κ.Λ. Ρόδου την πλακέτα έλα-
βε ο Σημαιοφόρος ΛΣ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσθένης
Για το ΚΕΑ του Κ.Λ. Ρόδου την πλακέτα έλαβε
ο Επκστης ΛΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γεώργιος
Για το Λ/Χ Κω την πλακέτα έλαβε ο Λιμενοφύ-
λακας ΔΕΡΒΙΣΗΣ Σωτήριος
Για τα πλωτά του Λ/Χ Κω την πλακέτα έλαβε ο
Επικελευστής ΛΣ ΜΠΕΜΠΗΣ Νικόλαος
Για το ΚΕΑ του Λ/Χ Κω την πλακέτα έλαβε ο

Λιμενοφύλακας ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αθανάσιος-
Γεώργιος
Για το Λ/Χ Λέρου και για τα πλωτά του Λ/Χ
Λέρου την πλακέτα έλαβε ο Επικελευστής ΛΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ελευθέριος
Για το Λ/Χ Καλύμνου και για τα πλωτά του Λ/Χ
Καλύμνου την πλακέτα έλαβε ο Λιμενοφύλα-
κας ΤΣΕΝΤΑΣ Σταύρος
Για το Λ/Χ Σύμης την πλακέτα έλαβε ο Ανθγος
ΛΣ ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Βασίλειος

Για τα πλωτά του Λ/Χ Σύμης την πλακέτα έλαβε
ο Ανθγος ΛΣ ΜΑΚΡΗΣ Σταύρος
Για το Λ/Σ Μεγίστης και για τα πλωτά του Λ/Σ
Μεγίστης την πλακέτα έλαβε ο Επικελευστής
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Εμμανουήλ

Τέλος τιμητική πλακέτα έλαβε και ο Πρόεδρος
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου
κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ Νικόλαος για τις πολύπλευ-
ρη στήριξη στο έργο των συναδέλφων μας.

σε συναδέλφους των Δωδεκανήσων



Γ
εια σας, καλή δύναμη σε
όλες και σε όλους. Κύριε
Πρόεδρε, αξιότιμοι κύ-
ριοι και κυρίες της Ομο-
σπονδίας, ευχαριστώ
πολύ για την πρό-
σκληση.

Εύχομαι το συνέδριο αυτό να είναι συνέ-
δριο τομής, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά
ώριμα ζητήματα και νομίζω ότι παρά τις
δυσκολίες, συνήθως όταν μια χώρα ή μια
κοινωνία περνάει σκληρές περιόδους και
δύσκολες, εκεί εκτός από τα οδυνηρά και
τα αρνητικά φαινόμενα που παράγονται,
πολύ συχνά και ειδικά στην δικιά μας
φυλή, στη δικιά μας κοινωνία, στην πο-
ρεία του Ελληνικού Έθνους και της Ελ-
λάδας έχει συμβεί πολλές φορές αυτό,
“Νάτη πετιέται από εξαρχής.”

Μέσα από τις δυσκολίες βγαίνουν και-
νούργιες ιδέες, προτάσεις, αξιολογήσεις,
σχέσεις εμπιστοσύνης και όλα αυτά εκεί
που δεν το περιμένει κανείς. Εκεί που η
περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι άσχημη,
είναι βαριά, είναι δύσκολη και όμως συμ-
βαίνει. Εύχομαι λοιπόν το 18ο τακτικό
σας συνέδριο να αποτυπώσει αυτήν την
πλευρά και την πλευρά της προοπτικής

και να ανοίξει νέους δρόμους. Για αυτό
σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρό-
σκληση. Δεν θεωρώ ότι σας κάνω εγώ
μια τιμή, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να
βρεθεί σε αυτή τη διαδικασία, και να
συμβάλλει σε αυτό που λέμε πορίσματα
του συνεδρίου. Και αυτό θα προσπαθήσω
να κάνω με την ομιλία μου. 

Πράγματι το Λιμενικό Σώμα έχει μια
μακριά ιστορία. Μη γελιόμαστε, δεν γρά-
φτηκε τώρα η ιστορία του Λ.Σ., συνδεδε-
μένη με την ναυτιλία, μας δόθηκε η
δυνατότητα να γιορτάσουμε και την επέ-
τειο της ίδρυσης του σώματος και αισθάν-
θηκα την ανάγκη, συγκέντρωσα κάποια
στοιχεία, ενεργοποίησα και τις δικές μου
μνήμες και έβγαλα μια ανακοίνωση, όχι
για να τη βγάλω, αλλά ακριβώς για να
υπάρχει μια πορεία καταγραφής από το
παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον και
αυτό να αποτελεί την βάση της κάθε προ-
σέγγισης. Γιατί το Λ.Σ. όντως έχει διανοί-
ξει μια μακρά διαδρομή. Σε αυτήν τη
διαδρομή που είναι κυρίως συνδεδεμένη
με την ναυτιλία, οι τελευταίες δεκαετίες
και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ανέδει-
ξαν με βάση και τις διεθνείς εξελίξεις

έναν άλλο τομέα που υπήρχε αλλά ήταν
σε πολύ πιο υποβαθμισμένο σημείο. Το
Λ.Σ. βήμα, βήμα, από την ώρα κυρίως
που ιδρύθηκε το Αρχηγείο του Λιμενι-
κού Σώματος, δεν το έκανε η δική μας
κυβέρνηση, ήταν πάντα όμως σε μας στις
προγραμματικές μας στοχεύσεις, συμφω-
νούσαμε και είχαμε τότε ψηφίσει, την
ίδρυση του. Από τότε που έγιναν όλα
αυτά, υπήρξε μια νέα πραγματικότητα,
όπου εκτός από τον παραδοσιακό του χα-
ρακτήρα, το Λ.Σ. γίνεται και Ακτοφυ-
λακή. Και άλλωστε αποτυπώνεται αυτό
και στον τίτλο του. Μάλιστα στο διεθνή,
στον ξενόγλωσσο τίτλο δεν υπάρχει το
Λιμενικό Σώμα, υπάρχει μόνο το Coast
Guard    . Αυτή η εξέλιξη, σας προετοίμασε,
και πολύ σωστά ο Πρόεδρος της Ένωσης
Δωδεκανήσων τόνισε, ότι για σας το προ-
σφυγικό δεν ήταν καινούργιο ζήτημα του
’15 ή του ’14, για την περιοχή εδώ του
Ανατολικού Αιγαίου, είναι μια εμπειρία
πολλών ετών πριν. Εντάθηκε βέβαια,
απέκτησε διαστάσεις τεράστιες, πρωτοφα-
νέρωτες. 

Το Λ. Σ. είχε μια προεργασία, μια προ-
ετοιμασία. Και ήταν αυτό που είχε την
ευθύνη από τις διεθνείς συμβάσεις και
από τους νόμους του Ελληνικού κράτους
αλλά και τους Ευρωπαϊκούς και τους διε-
θνείς, να αναλάβει την έρευνα διάσωση.
Η έρευνα – διάσωση πάει μαζί. Και δεν
είναι μια απλώς ανθρωπιστική διαδικα-
σία. Πρώτη στο πεδίο, στο επίπεδο που
δικαιώνεται η ένταξη και η ανάπτυξη
δράσεων αναφορικά με την έρευνα –
διάσωση, είναι ακριβώς η διάσωση. Η
διάσωση ανθρώπινων ζωών. Και αυτό το
καταφέρατε, δεν χρειάζεται, εγώ έχω ανα-
φερθεί σε αυτό, γιατί αισθάνομαι πάντα
και συγκίνηση και περηφάνια που είμαι
Υπουργός ενός τέτοιου σώματος που
ακριβώς διέσωσε σε συνθήκες πολύ δύ-
σκολες και με όχι απεριόριστες δυνατότη-
τες, διέσωσε πάνω από 120.000
ανθρώπινων ζωές που κινδύνευαν στην
θάλασσα, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγό-
τερο. Διαφορετικών ηλικιών, παιδιά, γυ-
ναίκες, έγκυες γυναίκες, άρρωστοι
άνθρωποι, χωρίς ούτε μια απώλεια ζωής
στη διαδικασία αυτών των επιχειρήσεων
έρευνας – διάσωσης. 

Είχαμε στο Αιγαίο δυστυχώς απώλειες
ανθρώπινων ζωών, μέχρι τον Σεπτέμβριο
του ’14 ελάχιστες, τρεις όλες και όλες,
κατά περίεργο τρόπο τον Σεπτέμβριο του
’15 και μετά, με συγχωρείτε, είχαμε πολ-
λές, ελπίζω να σταματήσουν. Να μην

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΝΑ
ΔΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ

ΜΑΚΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
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χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή στα νερά του
Αιγαίου. Αλλά αυτές που χάθηκαν δεν
ήταν στη διαδικασία της έρευνας – διά-
σωσης. Σε αυτή τη διαδικασία το Λ.Σ.
κατάφερε να μην χάσει ούτε έναν άν-
θρωπο. Αυτά και τα δύο μαζί έχουν τερά-
στια σημασία, γιατί αποδεικνύουν όχι

μόνο θέληση, ανθρωπισμό, αποδει-
κνύουν και επαγγελματισμό. Και να σας
πω κάτι, δεν τελειώνει εκεί, παρόλο που
θα μπορούσε. Η έρευνα – διάσωση, είναι
ένας θεσμός πλέον προσδιορισμένος με
τέτοιο τρόπο που πέρα από την ανθρωπι-
στική του κατεύθυνση και στόχευση, έχει

τεράστια γεωπολιτική και γεωστρατηγική
σημασία ως μηχανισμός και λειτουργία.
Και αυτό μου έχει δοθεί η ευκαιρία και
το έχω αναδείξει, αλλά τώρα σε αυτό το
συνέδριο σας, που είναι επίσημο, νομίζω
ότι πρέπει να καταγραφεί και αυτό. Δεν
είναι μια δικιά μου άποψη.

ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ
ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ-ΔΙΑΣΩΣΗ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η
χώρα μας έχει τον
έλεγχο του Αιγαίου
στην έρευνα – διάσωση
όχι μόνο γιατί έχουμε τα
δικαιώματα του FIR ή

των χωρικών υδάτων, αλλά γιατί ήμα-
σταν πιο έτοιμοι από άλλους γείτονες ή
άλλους, να αναλάβουμε μέσα στο διεθνή
καταμερισμό για το Αιγαίο και για την
περιοχή μας, τον πρώτο λόγο στην
έρευνα – διάσωση. Εάν δεν ήμασταν,
εσείς δεν το ξέρατε καν αυτό ίσως, εκτός
από κάποια στελέχη. Συνλειτουργήσατε
με τον ανθρωπισμό σας, με τον επαγγελ-
ματισμό σας, την ίδια στιγμή όμως όσο
πιο επιτυχής ήταν αυτή η ανθρωπιστική
σας και επαγγελματική σας δράση, την
ίδια στιγμή επιτελούσατε στον ύψιστο
βαθμό και το πατριωτικό σας καθήκον.

Προστατεύατε δηλαδή μέσα από την επι-
βεβαίωση ότι η Ελλάδα, το Λιμενικό
Σώμα είναι το καλύτερο στην έρευνα –
διάσωση, προστατεύατε λεπτά και ζωτι-
κής σημασίας ζητήματα που αφορούν την
εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραι-
ότητα και πολλά άλλα.

Δεν συμβαίνει συχνά, όταν καλείται
ένα Σώμα, οι Ένοπλες δυνάμεις ή οτιδή-
ποτε άλλο, η Ελληνική Αστυνομία, δεν
συμβαίνει συχνά να ταυτίζεται τόσο στενά
η ανθρωπιστική παράμετρος με την πα-
τριωτική παράμετρο και με τον επαγγελ-
ματισμό ταυτόχρονα. Αυτήν την άποψη
νομίζω ότι σε όλα αυτά τα επίπεδα η
δράση του Λιμενικού Σώματος, ιδιαίτερα
στο Ανατολικό Αιγαίο συντέλεσε στο να
ανοίξει μια περίοδος νέας μεγάλης κατα-

ξίωσης του Λιμενικού Σώματος. Σε
αυτήν την φάση βρίσκεστε, το Σώμα συ-
νολικά και εσείς ως στελέχη του. Και το
πιο δύσκολο, όπως ξέρουμε όλοι πάντα
είναι όχι τόσο το αν θα φτάσεις κάπου, σε
ψηλό επίπεδο, αλλά αν θα διατηρηθείς.
Το στοίχημα που έχουμε τώρα πια με τα
νέα δεδομένα είναι αυτό. Και εκεί ακρι-
βώς, προφανώς χρειαζόμαστε πολλα-
πλούς τρόπους προσέγγισης των
αναγκών και των ελλείψεων και των ζη-
τημάτων που εκκρεμούν. Χρειαζόμαστε
και να συζητήσουμε σε βάθος για να
αναθεωρήσουμε και παθογένειες και αρ-
νητικά δεδομένα που επιβίωσαν για
πολλά χρόνια στην ελληνική κοινωνία
και άνοιξαν διάφορους κλάδους, τομείς
και λοιπά. 

Έ
τσι λοιπόν και στις μεταθέ-
σεις, και στις προαγωγές και
στην αξιολόγηση και στην
εκπαίδευση και στις πολλα-
πλές υπηρεσίες από όπου

μπορεί να περάσει στη διαδρομή του
κάθε στέλεχος, τις κεντρικές, τις επιτελι-
κές, του εξωτερικού, του εσωτερικού, της
παραμεθορίου ή όχι, χρειάζεται να
βρούμε κανόνες. Το Σώμα έχει πλέον
όσο γίνεται πιο ενιαίο, πάντα θα υπάρ-
χουν, δεν μπορεί να φτιάξεις ένα τέλειο
σύστημα, κάθε φορά να σου βγάζει πα-
τώντας ένα κουμπί το προβλεπόμενο
αποτέλεσμα, αλλά σε αυτήν την κατεύ-
θυνση πάντως κινείται η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου και νομίζω ότι έχουμε
δώσει δείγματα γραφής, ότι αυτό επιδιώ-
κουμε από την αρχή, μελετώντας κάθε
λεπτομέρεια, κάθε ζήτημα και προσπα-
θώντας να τα λύσουμε. 

Δεν θέλω να μπω στα στοιχεία. Έχω
πολλά φέρει μαζί μου. Θα σας κουράσω.
Νομίζω ότι και πάνω σε αυτά στηρίζω τα
όσα σας είπα, στοιχεία που μπορεί κά-
ποιοι να τα αμφισβητήσουν, κάποιοι να
τα βελτιώσουν, κάποιοι να τα διορθώ-
σουν, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και με
τα δεδομένα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη
προσπάθεια να μην υπάρχει αυτό που
είπε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δωδεκανή-
σων, δεν είπατε Πρόεδρε μια έκφραση,
παράθυρα, εξαιρέσεις. Έχει γίνει μια με-
γάλη προσπάθεια να εφαρμοστεί το
ισχύον Προεδρικό Διάταγμα την ίδια
στιγμή που έχει κινηθεί η διαδικασία για
την αναθεώρηση του, γιατί όλοι είχαμε
διαπιστώσει ότι έχει κενά, έχει λάθη, έχει
αδυναμίες, έχει παραλείψεις. Αλλά
έπρεπε να εφαρμόσουμε τον ισχύοντα
νόμο έστω και αν δεν ήταν καλός, για να
έχουμε το κύρος, την βάση, τη δυνατό-

τητα, την αξιοπιστία να το αλλάξουμε.
Αλλιώς αν αγνοούσαμε κάθε νομική
βάση, κάθε νομικό πλαίσιο, θα αφήναμε
ανοιχτό το δρόμο πια στο να είναι υπο-
κειμενικές επιλογές του Αρχηγείου,
χωρίς κανόνες ή της πολιτικής ηγεσίας,
που στο κάτω, κάτω δεν έχει αρμοδιότητα
και δεν πρέπει να έχει. Τις μεταθέσεις
πρέπει να τις κάνει το Αρχηγείο και όχι ο
Υπουργός. Σε όλες τις κατευθύνσεις. Το
ποιους ρόλους έχει ο Υπουργός, τους ορί-
ζει και το σύνταγμα και οι νόμοι και
αυτοί φτάνουν. Όλα τα άλλα πρέπει να
είναι επιλογές του Αρχηγείου και όχι του
Υπουργού. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο,
καλή δύναμη, περήφανοι και περήφανες
να είστε και αυτό να σας κάνει να διεκδι-
κείτε όχι τόσο τα περισσότερα, όσο τα
σωστά, αυτά που θα αντέχουν στον
χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
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Έ
χουμε την τιμή να
διεξάγουμε το 18ο τακτικό
συνέδριο της
Ομοσπονδίας μας για
πρώτη φορά στα
Δωδεκάνησα.

Βρισκόμαστε, μετά από συνειδητή
επιλογή, όχι μόνο για λόγους
συμβολισμού αλλά και ουσίας, σε μια
εξαιρετικά ευαίσθητη για την πατρίδα
μας περιοχή, τόσο σε Γεωστρατηγικό
επίπεδο, όσο και σε Οικονομικό εξαιτίας
της συμμετοχής της στο ΑΕΠ της χώρας
λόγω τουρισμού.

Τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες, του
Λ.Σ. που υπηρετούν σε αυτές τις
περιοχές, είναι ένας από τους, δυστυχώς,
λίγους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα
μας ακούγεται θετικά μετά από πολλά
χρόνια σε όλο τον κόσμο,, λόγω των
εκατοντάδων χιλιάδων διασώσεων
ανθρωπίνων ζωών καθώς οι
μεταναστευτικές ροές ξεπέρασαν κάθε
προηγούμενο.

Το 2015 το Λ.Σ, η Ελληνική
Ακτοφυλακή κατέγραψε ένα
ασύλληπτο παγκόσμιο ρεκόρ.
Συγκεκριμένα πραγματοποίησαν
ρισκάροντας την ίδια τους την ζωή
105.000 χιλιάδες διασώσεις εν πλώ.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες λιμενικοί
έδειξαν για ακόμα μια φορά σε όλο τον
πλανήτη, ότι πολλές φορές δεν μετράει
πόσοι είμαστε αλλά από τι υλικό είμαστε
φτιαγμένοι ως άνθρωποι και οι Έλληνες
είμαστε φτιαγμένοι από καλή πάστα.
Αυτή την πάστα του ήθους, της

αξιοπρέπειας, της αδιαπραγμάτευτης
προσήλωσης στην προσφορά και στην
αλληλεγγύη οι συνάδελφοι μας στα
Δωδεκάνησα και σε όλο το Ανατολικό
Αιγαίο την αποδεικνύουν περίτρανα,
υπηρετώντας μεταξύ άλλων ένα τριπλό
πατριωτικό καθήκον: 

Α) Προστατεύουν και διασώζουν
πρωτίστως και ανεπιφύλακτα την
ανθρώπινη ζωή

Β) Φυλάσσουν αποτελεσματικά με τους
υπάρχοντες πόρους, τα θαλάσσια σύνορα 

Γ) Μάχονται καθημερινά για να
καταπολεμήσουν το οργανωμένο
έγκλημα

Παρόλα αυτά η Ελληνική Πολιτεία
διαχρονικά εκτός από κάποια φιλικά
χτυπήματα στην πλάτη και κάποια ωραία
λόγια, στην πράξη, δεν αναγνωρίζει το
έργο των Λιμενικών. Κώφευε πάντα.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες
Λιμενικοί όλα αυτά τα κάνουν
δουλεύοντας 12 και 15 ώρες την
ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Αντ’
αυτού στο τελευταίο ασφαλιστικό –
φορολογικό νομοσχέδιο η Ελληνική
κυβέρνηση μας είπε ότι οι Έλληνες
ένστολοι αντιμετωπιζόμαστε με ισότιμο
τρόπο με όλους τους άλλους υπαλλήλους
του κράτους και ότι δεν μπορεί να μας
εξαιρέσει σε καμία περίπτωση. Είναι
όμως αυτό αλήθεια; Και βέβαια όχι

Γιατί αν ήταν αλήθεια θα δέχονταν και
τα δικά μας βιβλιάρια Γιατροί,
Φαρμακοποιοί και Διαγνωστικά Κέντρα
σε όλη την χώρα και δεν θα είμασταν
υγειονομικά ανασφάλιστοι παρ’ όλο που

αποδίδουμε στο Ελληνικό Δημόσιο
πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ το
χρόνο από τα εισοδήματα μας για
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
υγειονομική περίθαλψη.

Γιατί αν ήταν αλήθεια δεν θα
δουλεύαμε πολλές ώρες παραπάνω από
το προβλεπόμενο ωράριο μας ή σε
γιορτές και αργίες χωρίς να παίρνουμε
ούτε 1 ευρώ ως πρόσθετη αμοιβή για
υπερωριακή απασχόληση όπως γίνεται
σε όλο τον υπόλοιπο Δημόσιο Φορέα.

Γιατί αν ήταν αλήθεια θα είχαμε το
δικαίωμα της απεργίας όπως όλοι οι
υπόλοιποι εργαζόμενοι προκειμένου να
προασπίσουμε τα Εργασιακά μας
Δικαιώματα.

Γιατί αν ήταν αλήθεια επιτέλους θα μας
είχε αναγνωριστεί το δικαιώματα της
επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας.

Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ένστολοι
είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε μνημεία
πεσόντων και παρόλα αυτά η Ελληνική
Πολιτεία δεν θεσμοθετεί το παραπάνω
δικαίωμα ως ελάχιστο αντίδωρο
αναγνώρισης της πτώσης στο καθήκον. 

Γιατί αν ήταν αλήθεια οι Ελληνίδες και
οι Έλληνες Λιμενικοί που υπηρετούν
στις παραμεθόριες περιοχές όπως αυτή
που έχουμε την τιμή να βρισκόμαστε
τώρα θα αμείβονταν με το επίδομα της
παραμεθορίου όπως οι υπόλοιποι
κρατικοί υπάλληλοι.

Ουσιαστικά λοιπόν η Ελληνική
Πολιτεία διαχρονικά μας
αντιμετωπίζει ως παιδιά ενός
κατώτερου Θεού. Απαιτείται και
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ!

Τσατσουλής
Αθανάσιος

Πρόεδρος
ΠΟΕΠΛΣ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Λ.Σ.
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γνωρίζω το βάρος της λέξης, οι εκάστοτε
κυβερνώντες να αντιληφθούν ότι η
πλειοψηφία των συναδέλφων δεν μπορεί
να ζήσει με αξιοπρέπεια λόγω των
συνεχόμενων μειώσεων σε μισθούς και
συντάξεις.

Μέσα σε έξι χρόνια μνημονίων
“διάσωσης’’, οι Έλληνες ένστολοι έχουμε
υποστεί συντριπτικά άδικες και
συνεχόμενες μειώσεις των εισοδημάτων
μας. Μέσα σε έξι χρόνια μνημονίων
έχουν γίνει τεράστιες μειώσεις σε κρατικά
κονδύλια για εξοπλισμούς και
προσλήψεις. Θα πρέπει οι Ελληνικές
κυβερνήσεις να καταλάβουν ότι σοβαρό
κράτος χωρίς εσωτερική – εξωτερική
ασφάλεια και πραγματικά δωρεάν
δημόσια παιδεία και υγεία δεν υφίσταται.

Επιβάλλεται και τούτο το επιτάσσουν οι
νέες γενιές να χτίσουμε το κράτος μας με
βάση αυτούς τους τέσσερις άξονες. 

Ως πότε θα ζητάμε από τον Έλληνα
ένστολο να βάζει πλάτη; Αυτή την στιγμή
τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ βάζουν
από το πενιχρό πλέον οικογενειακό τους
εισόδημα για να αγοράσουν τον
εξοπλισμό τους, τις στολές τους, να
αντιμετωπίσουν τις ζημιές στα
επιχειρησιακά μέσα, για να ταϊσουν τα
υπηρεσιακά σκυλιά, να κάνουν
υπηρεσιακή μετακίνηση με τα δικά τους
έξοδα αφού δυστυχώς πολλές φορές
ακόμα τις προκαταβολές δεν τις
λαμβάνουν όπως προβλέπεται πριν την
έναρξη της αποστολής και βέβαια
προπάντων και πάνω από όλα για να
δώσουν ένα μπουκάλι νερό και ένα πιάτο
φαγητό στους εκατοντάδες χιλιάδες
ταλαιπωρημένους συνανθρώπους μας
που φεύγουν από τις χώρες τους
ψάχνοντας ένα καλύτερο αύριο και ένα
σωρό άλλα, που είναι υποχρέωση της
Πολιτείας να τα χρηματοδοτεί. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος,
γνήσια έκφραση της Λιμενικής ψυχής,
μια ομοσπονδία που αριθμεί 18 Ενώσεις
και 6000 μέλη (Λιμενοφύλακες
Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί) σε
σύνολο 7200 λιμενικών δηλαδή πάνω
από το 80% των στελεχών (και αυτό το
λέω για να αναγνωρίζουμε το ειδικό
βάρος της Ομοσπονδίας που είναι ο
αντιπροσωπευτικότερος φορέας) πιστή
στις αρχές της περί προστασίας των
πολλών και όχι των ημετέρων, έχει
υποβάλει, στον Υπουργό Ναυτιλίας κο
Δρίτσα, τις προτάσεις της που

αποκαθιστούν αδικίες και παθογένειες
πολλών ετών.

Με χαρά διαπιστώσαμε ότι επιτέλους
βρίσκεται ένας Υπουργός στο τιμόνι της
Ναυτιλίας που έχει το θάρρος να
ενσωματώνει την πλειοψηφία των
προτάσεων μας και που αφουγκράζεται
τα αιτήματα των πολλών και όχι των
λίγων. Συγκεκριμένα πρόκειται να
ρυθμιστούν:

1) Αποκατάσταση της λειτουργίας
του ΛΑΠ. Ένας Λογαριασμός
Αλληλοβοήθειας Προσωπικού που
χρηματοδοτείται από τα εισοδήματα των
στελεχών προαιρετικά, ένας λογαριασμός
που έχει δώσει ζωή σε εκατοντάδες
συναδέλφους που είχαν την ατυχία να
ασθενήσουν χωρίς το δημόσιο να μπορεί
να αναλάβει εξολοκλήρου τα έξοδα της
θεραπείας τους και που χάρη στο ΛΑΠ
μπόρεσαν και αντιμετώπισαν την ατυχία
τους με αξιοπρέπεια.

Δυστυχώς το τελευταίο έτος χάρη στην
σημαντικότατη παράλειψη και αβλεψία
προηγουμένων Στρατιωτικών και
Πολιτικών ηγεσιών τα χρήματα αυτά
μπλοκαρίστηκαν με αποτέλεσμα πολλοί
συνάδελφοι εκ των οποίων αρκετοί
ακόμα και καρκινοπαθείς να μη μπορούν
να πάρουν το βοήθημα αυτό που είναι
ιδιαιτέρως κρίσιμο για την αξιοπρεπή
τους διαβίωση. 

2) Εισαγωγή στο Σώμα μόνο μέσω
των Πανελληνίων Εξετάσεων όπως
και στα άλλα Σώματα. Επιτέλους γίνεται
το πρώτο βήμα για την ικανοποίηση ενός
κλαδικού διαχρονικού μας αιτήματος που
αποκαθιστά αδικίες. Μέχρι τώρα
υπήρξαν πάμπολες περιπτώσεις που
υψηλά ιστάμενοι άλλαζαν κατά το
δοκούν τα κριτήρια εισαγωγής για
ευνοήσουν ημέτερους. Μαζί με βέβαια με
τις Πανελλήνιες πρέπει οπωσδήποτε να
αποκτήσουμε Ακαδημία αφού είμαστε το
μοναδικό Σώμα που δεν έχει και εφ’
όσον η πατρίδα δεν έχει χρήματα να
φτιάξει μία από τη αρχή, ας κάνουμε
εκείνη της Σχολής Λιμενοφυλάκων που
μπορεί να φιλοξενήσει ένα αρκετά ικανό
αριθμό δοκίμων. Μια Ακαδημία, ένα
ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα
δώσει μια νέα πνοή σε όλες και όλους
μας και θα ενσωματώσει μεταξύ άλλων
την έννοια της δια βίου μάθησης σε ένα
Σώμα, όπως το Λιμενικό που διψά για
την ακαδημαϊκή αναβάθμιση των
προσόντων μας. 

3) Υπολογισμός χρόνου

στρατιωτικής θητείας για την
προαγωγή στον επόμενο βαθμό των
προερχόμενων από την Σχολή Λ/Φ
και Υ/Ξ. Μια ρύθμιση που όπως εκείνη
των Πανελληνίων έχει συναντήσει
αντιδράσεις ουσιαστικά από ένα
κατεστημένο το οποίο προσπαθεί να
διχάσει και να διαχωρίσει το προσωπικό
για να περάσει τις “δικές” του
σκανδαλώδεις διατάξεις. Τα ψέματα
πρέπει να λάβουν τέλος. Δεν μπορεί
κάποιοι που θέλουν να διασώσουν το
σαρκίο τους να εγκλωβίζουν την
πολιτική ηγεσία. Μην τους ακούτε. Ο
καιρός τους, εγγύς εστίν...

4) Αποστρατευτικός βαθμός
προερχόμενων από σχολή ΛΦ

5) Αναγνώριση παραγωγικής
σχολής Λ/Φ

6) Βαθμολογική εξέλιξη αποφοίτων
33ου και 34ου ΣΔΥΛΣ

Και άλλες διατάξεις υπέρ των πολλών

Επίσης είναι τεράστια ανάγκη να
θεσμοθετηθούν κίνητρα για όλους τους
συναδέλφους που υπηρετούν στα πλωτά
μας και ήδη η Ομοσπονδία μας έχει
υποβάλλει και για αυτό ολοκληρωμένες
και τεχνικά άρτιες ρυθμίσεις.

Επιπροσθέτως είναι αναγκαίο έστω και
την ύστατη στιγμή να προστεθεί η
τροπολογία που υπέβαλε η Ομοσπονδία
μας για αποκατάσταση της αδικίας που
υφίστανται οι αξιωματικοί ειδικότητας.
Δηλαδή οι Οικονομικοί, Τεχνικοί, και οι
Νομικοί.

Γενικά το πρόγραμμα δράσης που
έχουμε καταρτίσει φέτος θα μπορούσε
κάλλιστα να αξιοποιηθεί στο σύνολότου
από την Πολιτική και την Στρατιωτική
Ηγεσία μας ως οδικός χάρτης για
μπορέσει το Λ.Σ. να οδηγηθεί μπροστά
με διάφανες και αξιοκρατικές διαδικασίες.

Θέλω να πιστεύω ότι ο γνωστός για
την δημοκρατική του ευαισθησία,
Υπουργός Ναυτιλίας ο κύριος Θ. Δρίτσας
δεν θα κάνει πίσω ακούγοντας φωνές
που ανήκουν σε ένα παρελθοντικό
κατεστημένο που προσπαθεί να
προσπορισθεί τα πλεονεκτήματα των
λίγων εις βάρος των πολλών.

Επίσης κύριε Υπουργέ θέλουμε να σας
επιδώσουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα του
Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο ζητάμε
να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα και όχι
μεμονωμένα οι επιλογές των στελεχών για
το τόπο επιλογής τους που έχουν πάρει
μετάθεση κατά τα έτη 2010 εως 2015
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Είμαστε σε ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσουμε ότι ήδη σε συνεργασία
με την νέα Στρατιωτική Ηγεσία και
ιδιαίτερα τον Αντιναύαρχο Λ.Σ. κ.
Ράπτη Σταμάτιο έχουμε έρθει ήδη σε
διαβούλευση για ένα νέο αξιοκρατικό
Π.Δ Μεταθέσεων. Θέλουμε να
πιστεύουμε ότι οι μεταθέσεις του 2017 θα
γίνουν σύμφωνα με το νέο Π.Δ.

Σε συνεργασία πάλι με τον Αρχηγό
μας έχουμε αρχίσει ήδη να

επεξεργαζόμαστε αλλαγές για τον
Λιμενικό Καλλικράτη του 2014 ο
οποίος το μόνο που έκανε ήταν να φέρει
αναστάτωση στην οικογενειακή ζωή των
στελεχών και τεράστια δυσλειτουργία
στην επιχειρησιακή δράση του σώματος.

Αυτό όμως που όλοι μας, η Πολιτική
και Στρατιωτική Ηγεσία και η
Ομοσπονδία μας να δώσουμε το βάρος
για αύξηση των οργανικών θέσεων του
σώματος οι οποίες εντελώς λανθασμένα

και εγκληματικά μειώθηκαν το 2014 και
για άμεσες προσλήψεις, αφού πλέον οι
συνάδελφοι έχουν ξεπεράσει τα
ανθρώπινα όρια αντοχής αφού
δουλεύουν για δύο και για τρεις.

Η Ομοσπονδία μας θα βρίσκεται
πάντα στην πρώτη γραμμή της ευθύνης. 

Σας καλώ να είσθε κοντά μας, οι
εποχές μας απαιτούν την ενότητα, την
οποία πρώτος εγώ και το Διοικητικό μας
Συμβούλιο υπηρετούμε. Καλή συνέχεια!

Η
ανταπόκριση στο
κάλεσμα μας
από την
ακριτική μας
περιοχή, είναι
εντυπωσιακή,

τόσο σε μέγεθος όσο και σε εκτόπισμα. 

Το Λιμενικό Σώμα, Ελληνική
Ακτοφυλακή, τα τελευταία 2 χρόνια και
λόγω του προσφυγικού προβλήματος,
κατέγραψε πρωτοφανείς επιτυχίες και το
κατέταξε πρώτο στις συνειδήσεις των
απλών πολιτών. Διδάξαμε για μια ακόμη
φορά ότι ο ανθρωπισμός δεν είναι όρος
για ανάλυση αλλά πράξη αλτρουϊσμού.

Κατάφεραν μια χούφτα άνθρωποι
εδώ στη γειτονιά μας, αψηφώντας
νόμους της λογικής να φέρουν σε
πέρας ένα τιτάνιο έργο, ενώ ακόμα σε
πολιτικό επίπεδο, ατέρμονες συζητήσεις
δεν έχουν ουσιαστικά βρει λύσεις στο
πρόβλημα αυτό. Η σχέση της Ένωσης
μας τοπικά στην αντιμετώπιση της
τραγικής κατάστασης, ήταν πολύπλευρη.
Βλέπετε το προσφυγικό στην περιοχή δεν
προέκυψε χθες, αλλά την αφετηρία του
προβλήματος την εντοπίζουμε στο
μακρινό 1991. Όλο το φαινόμενο
αντιμετωπίστηκε από πολύ λίγους.
Υποχρέωση της πολιτείας ήταν να σταθεί

δίπλα τους. Δίπλα σε αυτούς τους
δοκιμαζόμενους συναδέλφους. 

Ένα διαχρονικό πρόβλημα της
περιοχής, η υποστελέχωση, συνεχίζει να
υπάρχει και σήμερα. Βλέπετε εμείς
στατιστικά όπως το εξετάζουμε με
οποιοδήποτε τρόπο με όποιο Προεδρικό
Διάταγμα Μεταθέσεων, όλα αλλάζουν σε
όγκο, σε κριτήρια, σε μορφή, σε ύφος,
αλλά πάντα η περιοχή της Δωδεκανήσου
έχει αρνητικό πρόσημο. Μια περιοχή
που ζει από την θάλασσα και είναι η
βαριά βιομηχανία, η ατμομηχανή της
ελληνικής οικονομίας. 

Εδώ θα ήθελα βέβαια να τονίσω με

Σαμαράς
Ευστάθιος
Πρόεδρος

ΕΠΛΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΑΝΑΝ
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ...
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ταπεινότητα, ότι η προσπάθεια που έγινε
το 2015 από την καινούργια ηγεσία της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας σε
συνδυασμό με τον κύριο Υπουργό μας,
για την στελέχωση της περιοχής ήταν
ελπιδοφόρα. Ήταν για πρώτη φορά
που προσπαθήσαμε να
αποτυπώσουμε την πραγματικότητα
και να την αντιμετωπίσουμε όπως της
αρμόζει. Πάλι όμως οι χρόνιες αδράνειες
και οι αγκυλώσεις σε συνδυασμό με την
οδυνηρή θέση που βρίσκεται η χώρα μας
λόγω του οικονομικού, δεν
ολοκληρώθηκε και δεν άφησε στην
περιοχή υπεραξία. Το φαινόμενο
συνεχίζει να αντιμετωπίζεται από λίγους.
Συνεχίζει το προσωπικό που βρίσκεται
στην περιοχή να δίνει πέρα από τις
δυνάμεις του. 

Εμείς εδώ θα θέλαμε να πούμε ότι θα
πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν με
τη σοβαρότητα, την επαγγελματικότητα
και την ευθιξία που ταιριάζει στους
ανθρώπους και στα στελέχη που
βρίσκονται στην περιοχή. Δεν δεχόμαστε
πλέον να υπάρχουν όροι ευρηματικοί,
δεν δεχόμαστε πλέον να υπάρχουν
εφευρήματα για να μην έρχονται τα
στελέχη να υπηρετούν στην περιοχή.
Βέβαια εδώ θα πρέπει να κάνουμε και
την αυτοκριτική μας και εμείς ως
Ομοσπονδία. Γιατί και εμείς σε όλες
αυτές τις χρόνιες αγκυλώσεις και
αδράνειες, παίζαμε το δικό μας ρόλο. 

Ο Υπουργός μας, που είναι η πρώτη
φορά που Υπουργός παραβρίσκεται σε

συνέδριο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας, όχι μόνο διέγνωσε αυτές
τις χρόνιες αδράνειες, αλλά τις φώναξε
κιόλας. Τις διέγνωσε φωναχτά. Είδε τι
μαστίζει το Λιμενικό Σώμα. Αλλά ήταν
και ο πρώτος που έκανε την προσπάθεια
να αντιμετωπιστούν. Αποκτά βέβαια και
μεγαλύτερη αξία η περίοδος που γίνονται
όλα αυτά. Αλλά πρέπει κύριε Υπουργέ
όλα αυτά να ολοκληρωθούν. Δεν θα
δεχτούμε άλλο να είμαστε αποδέκτες
ευρηματικών όρων οι οποίοι καταστούν
συναδέλφους στην περιοχή ομήρους. Δεν
θα δεχτούμε να υπάρχουν συνάδελφοι οι
οποίοι αρνούνται τον ρόλο τους και τον
ρόλο του Σώματος στην περιοχή. Βλέπετε
οι νησιώτες, γιατί για τους νησιώτες το
Λιμενικό έχει ιδιαίτερη θέση στην
καρδιά τους γιατί η ζωή σε ένα νησί
έρχεται και φεύγει από την θάλασσα, μας
κατατάσσουν πρώτους στην καρδιά τους,
αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η
περιοχή δύσκολη, βλέπετε υπάρχει
ιδιότυπη γειτνίαση, τα προβλήματα είναι
καθημερινά και χρειάζονται λύση. 

Δε θέλω να αναφερθώ σε πράγματα τα
οποία οφείλουν οι Ομοσπονδίες μας να
αντιμετωπίσουν, δεν θέλω να μιλήσω για
το ασφαλιστικό, το οποίο έτσι όπως
προβλέπεται η δραστηριοποίηση
ανθρώπων, από μια ηλικία και πάνω δεν
θα ποιεί τιμή ενστόλων, δεν θα ποιεί τιμή
για κανέναν. Ούτε για μας που δεν θα
μπορούμε με αξιοπρέπεια να
αντιμετωπίσουμε και να ολοκληρώσουμε
το έργο μας, ούτε προς τον πολίτη. Δεν θα

μιλήσω για μισθολόγια, γιατί είμαστε οι
τελευταίοι ένστολοι οι οποίοι μιλάμε για
χρήματα. Είμαστε οι τελευταίοι. 

Βέβαια εδώ θα ήθελα, εφόσον έχω την
ευκαιρία να σας ρωτήσω κάτι, και να
προσπαθήσετε όλοι να το δείτε. Αν
ανατρέξετε στο λεύκωμα των
αναμνήσεων πολιτικής που έχετε
ασκήσει απέναντι στους ένστολους, θα
ήθελα να δείτε που μας έχετε
συμπεριλάβει στις εποχές των παχιών
αγελάδων. Το επάγγελμα του ένστολου
δεν χαρακτηρίστηκε ποτέ ως ανθυγιεινό
και επικίνδυνο. Δεν δόθηκαν κίνητρα σε
ανθρώπους που υπηρετούν σε περιοχές
δυσπρόσιτες, που δεν έχουν πατρίδα, που
οι ανάγκες της υπηρεσίας μπορούν να
τον μεταθέσουν και να τον μεταφέρουν
ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε. Μέριμνα
για το ένστολο προσωπικό δεν υπήρξε
ποτέ. Πάρα αυτά, με την είσοδο μας στην
κρίση, το πρώτο που αντιμετωπίσαμε
ήταν το βάλτε πλάτη. Εμείς ουδέποτε
αρνηθήκαμε να βάλουμε πλάτη σε
οτιδήποτε. Άλλωστε ο ρόλος μας, το
επάγγελμα μας δεν είναι επάγγελμα,
είναι λειτούργημα και βάζουμε πλάτη
παντού. Αλλά μέχρι πότε και γιατί εμείς. 

Βρισκόμαστε τώρα εδώ, σε αυτήν
την περιοχή χωρίς να υπάρχουν οι
συνάδελφοι να έχουν κανένα
κίνητρο να βρίσκονται στην περιοχή.
Χωρίς να έχουν να λαμβάνουν αυτά που
λαμβάνουν άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι.
Ας πούμε το επίδομα παραμεθορίου.
Έχετε μπροστά σας ένα μισθολόγιο,
συνυπολογίστε τα όλα αυτά, γιατί ο ρόλος
στην περιοχή του Ελληνικού Σώματος,
Ελληνικής Ακτοφυλακής, είναι
πολύπλευρος και απαραίτητος. 

Ελπίζω από όλη αυτήν τη δύσκολη
περίοδο με το προσφυγικό όλοι να
διδαχτήκαμε. Και να μην επαναλάβουμε
τα ίδια λάθη. 

Οι ένστολοι είναι ζωντανό οργανικό
και εργασιακό κομμάτι των εργαζομένων
και έτσι πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε.
Και για μια ακόμα φορά θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Θα
ήθελα βέβαια να σας καταθέσω συνάμα
και την συγκίνηση μου και την τιμή που
έχω να εκπροσωπώ τέτοια στελέχη. Είναι
λίγοι στον αριθμό αλλά τεράστιοι σε αξία.



Ε
υχαριστώ την Ένωση
Δωδεκανήσου, τον
Πρόεδρο και τα μέλη του
ΔΣ για την εξαιρετική
διοργάνωση ενός
συνεδρίου, το οποίο είναι

το πρώτο μετά από τα συνέδρια των
μεγάλων αλλαγών. Θα ξεκινήσω από τη
χθεσινή ημέρα όπου είχαμε την ευκαιρία
να κάνουμε κάποιες επισκέψεις από
κοινού με την τοπική Ένωση και εκεί
διαπίστωσα ότι η Ένωση Προσωπικού
Λ.Σ. Ν. Δωδεκανήσου πραγματικά έχει
κύρος και την λαμβάνουν υπόψη σοβαρά
οι τοπικοί φορείς. Εμείς προσπαθήσαμε
να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο
με την παρουσία μας, τη συνέντευξη
τύπου και τις συναντήσεις μας και ελπίζω
να συμβάλλαμε προς αυτή τη
κατεύθυνση.

Το 2015, στο 16ο Συνέδριο της
Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. στο Λόγγο-Αιγίου, είχα
ζητήσει να στηρίξετε την ανατροπή. Στη
συνέχεια είχα την τιμή να καταθέσω ως
εκπρόσωπος την υποψηφιότητα του
συνδυασμού «Αλλαγή Πορείας», ο οποίος
επικράτησε στις εκλογές μας. Σήμερα
μπορώ να σταθώ απέναντί σας και να σας
πω ότι αυτή η αλλαγή πορείας που
επιδιώκαμε όχι μόνο υπήρξε αλλά
έχει κάνει και σημαντικά βήματα.
Αυτόν τον πρώτο χρόνο είχαμε αλλαγή
πορείας σε όλα τα επίπεδα. Κυρίως
πάψαμε να παρακολουθούμε τα θέματα με
διακριτικότητα και παρεμβαίνουμε
παντού, με διαδικασίες ανοιχτές και με
τίποτα κάτω από το τραπέζι. Οι εποχές
που υπήρξαν αλισβερίσια, παζάρια,
φωτογραφικές ρυθμίσεις για
συνδικαλιστές και άλλου τέτοιου
είδους συνδικαλιστικές πρακτικές,
μοιάζουν μακρινές. Όποιοι θέλουν να
γυρίσουμε στο παρελθόν και σ’αυτές
τις πρακτικές, να μας το πουν.

Από τον Αύγουστο του ’15, αμέσως
μόλις αναλάβαμε τη Διοίκηση της
Ομοσπονδίας μας, ξεκίνησε ένας αγώνας
για το ασφαλιστικό. Τότε 14 Αυγούστου
ήταν, ήμασταν μέχρι τα ξημερώματα στο

Αρχηγείο μετά από συνεχόμενες
συναντήσεις και παρεμβάσεις στη Βουλή,
όταν κάποιοι έγραφαν στο διαδίκτυο ότι
είμαστε στις παραλίες, και τότε
καταφέραμε, παρά το γεγονός ότι οι 222
Βουλευτές τότε ψήφιζαν μνημόνιο, να
τροποποιήσουμε και να αφαιρέσουμε
διατάξεις αρνητικές για όλους μας.

Η μάχη αυτή είναι διαρκής μέχρι
και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι
σε εξέλιξη. Πρόσφατα ψηφίστηκε η
λεγόμενη μεταρρύθμιση του
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού. Και
τώρα καταφέραμε να πάρουμε έστω μια
μικρή εξαίρεση. Και αυτό νίκη είναι. Με
αυτή την τροποποίηση, κάποιοι από εμάς
θα μπορέσουν να επιλέξουν εάν θα
αποστρατευτούν με πιο δίκαιες διατάξεις.
Και δεν γίνεται κάτι εύκολα, τίποτα δεν
γίνεται εύκολα πλέον. Όλοι οι κλάδοι
εργαζομένων συμπιέζονται. Όμως
καταφέραμε τα ταμεία μας, το ΜΤΝ και
το ΤΑΛΣ να μην μπουν σε ενιαίο φορέα
και να παραμείνουν αυτόνομα. Αυτό δεν
έγινε τυχαία ούτε από μόνο του. Υπήρξε
αγώνας, κατεβάσαμε τον Υπουργό
Εργασίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
πιστέψτε με δεν ήρθε συμπτωματικά. Του
ασκήθηκε πίεση από την πλευρά μας.
Επίσης ο Υφυπουργός Εργασίας ο κ.
Πετρόπουλος, σε συνάντηση στη Βουλή,
δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα
επιχειρήματά μας. Για να γνωρίζετε,
κατορθώσαμε για το ΤΑΛΣ και για το
ΜΤΝ και για όσα χρόνια έχει κάποιος
μετοχική σχέση μέχρι την 31.12.14, ο
υπολογισμός να γίνεται με τις κείμενες
διατάξεις των ταμείων όπως αυτές ίσχυαν
μέχρι τότε, δηλαδή με τον παλαιό
υπολογισμό. Μετά την 1.1.15 θα οριστεί
άλλος τύπος υπολογισμού, ο οποίος θα
βασίζεται στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα.
Ξέρετε ποιες ήταν οι αντιπροτάσεις τις
οποίες μεθόδευαν ακόμη και οι τότε
στρατιωτικές ηγεσίες; Να υπολογίζεται το
εφάπαξ με τον παλαιό υπολογισμό για
όσους εξέλθουν μέχρι τη 30/6/2016 και οι
επόμενοι να πάνε στον αγύριστο. Αυτό
εμείς το αποτρέψαμε και ξαναλέω ότι δεν

ήταν κάτι απλό.

Στο ΜΤΝ είχαμε ένα επιπλέον
πρόβλημα με μια ρύθμιση που κατέβασε
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο οποίο
αναφέρθηκε πριν ο Πρόεδρος. Επίσης
στο ΜΤΝ και σε άλλο νομοσχέδιο του
Υπουργείου Εργασίας αναφέρει ότι
αποκλείεται, οποιαδήποτε καταβολή
χρημάτων στα μετοχικά ταμεία στρατού,
ναυτικού, αεροπορίας από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Αν τα συνδυάσουμε
λοιπόν όλα αυτά, εύκολα συμπεραίνουμε
ότι θα έχουμε μείωση εσόδων του
ταμείου και καμία στήριξη από το κράτος.
Τα αναφέρω διότι πολλοί λένε ότι αυτά
δεν μας αφορούν. Μου λέει συνάδελφος:
«Εμένα με αφορά, ότι με έβαλαν μέτρα
τάξης και δεν πήρα το ρεπό μου».
Οφείλουμε να πιέζουμε ώστε να τηρείται
το ωράριο απασχόλησης, αλλά εμείς ως
συνδικαλιστικός φορέας οφείλουμε
ακόμη περισσότερο να παρακολουθούμε
αυτά τα οποία οι απλοί συνάδελφοι δεν
είναι σε θέση να εντοπίζουν και να
παρεμβαίνουμε προς όφελος όλων. Και
παρατηρούμε ότι με τη σωστή
στόχευση, το σωστό χρονικό σημείο
και με τον τρόπο που
παρεμβαίνουμε, έχουμε
αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορεί να
το αμφισβητήσει κανείς.

Να σταθώ λίγο στο θέμα του ΤΑΛΣ
και σε αυτήν την περιβόητη συνάντηση
με τον Αρχηγό, τον τότε Αρχηγό, τον κ.
Αθανασόπουλο. Εμείς του είπαμε πώς
βλέπουμε τα πράγματα και για την
απόφασή μας το ΤΑΛΣ να περάσει στα
χέρια μας, στους μετόχους δηλαδή,
καταρχήν γιατί υπήρχε ο φόβος ότι πάμε
σε ενιαίο φορέα ταμείων και δεύτερον
για να πιέσουμε λέγοντάς τους ότι εμείς
θα πάρουμε τον έλεγχο του ταμείου, ώστε
να λειτουργήσει και λίγο πιεστικά όλο
αυτό. Πριν καν ολοκληρώσουμε τις
σκέψεις μας και συγκεκριμένα όταν του
ανέφερα ότι είμαστε μέτοχοι και το ταμείο
ανήκει στους μετόχους, πετάχτηκε όρθιος,
είπε θα σε εξαφανίσω και ξέρω ότι εσύ
είσαι πίσω απ’ όλα, αναφερόμενος σε

Τσιάνος
Παναγιώτης

Α’ Αντιπρόεδρος
ΠΟΕΠΛΣ

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ
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μένα, ότι εσύ είσαι αυτός που έκανε την
παρουσίαση του ΤΑΛΣ στη
Θεσσαλονίκη και άλλα τέτοια. Δηλαδή
εμείς, σύμφωνα με τον Αθανασόπουλο,
δεν έπρεπε να κάνουμε παρουσίαση του
ΤΑΛΣ, δεν είχαμε το δικαίωμα. Για
όσους δε γνωρίζουν, ανέλαβα
πρωτοβουλία και στο Γενικό Συμβούλιο
στην Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του
‘15, παρουσιάσαμε το ΤΑΛΣ
εμπεριστατωμένα, από την εταιρεία που
διενήργησε την αναλογιστική μελέτη.
Δεν είχε ποτέ αυτό στο παρελθόν. Και
αυτή τη μελέτη την έκανε το ίδιο το
ταμείο, δεν την έκανα εγώ, ούτε η
ΠΟΕΠΛΣ. Το ίδιο το ταμείο την έκανε.
Δεν έπρεπε λοιπόν να ενημερωθούμε
σύμφωνα με τον κ. Αθανασόπουλο ούτε
να ασχολούμαστε. Αυτές οι αντιδράσεις
συνάδελφοι είναι αναμενόμενες για μένα.
Όταν ασχολείσαι με αυτά, αναμενόμενες
είναι και τέτοιες αντιδράσεις. Κι αν δεν
συγκρουστείς, τότε τι είσαι; Προσωπικά
ούτε συγχύζομαι ούτε φοβάμαι. Εκεί όλοι
μας οφείλουμε να μείνουμε ψύχραιμοι
και να βλέπουμε καθαρά.

Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι την ίδια
στιγμή που δίναμε αυτή τη μάχη, υπήρξε
ανακοίνωση μελών του Δ.Σ. ότι ο κ.
Αθανασόπουλος είναι πάρα πολύ καλός
Αρχηγός και ότι η πόρτα του είναι
ανοιχτή. Ο κ. Αθανασόπουλος κρίθηκε
όπως κι εμείς κρινόμαστε. Ο καθένας στο
τέλος παίρνει αυτό που του αξίζει.

Εμείς λοιπόν τότε, με τις πρωτοβουλίες
και παρεμβάσεις μας, φέραμε τον Υπ.
Εργασίας κ. Κατρούγκαλο στο Αρχηγείο
και σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον
γενικότερα είχαμε τα αποτελέσματα που
είχαμε. Δεν είναι για να πανηγυρίζουμε
φυσικά. Όταν η κοινωνική ασφάλιση
καταρρέει και οι συντάξεις όλων των
Ελλήνων πάνε για συντάξεις πείνας, δε
δικαιούσαι να πανηγυρίζεις.

Θα ήθελα να αναφερθώ και στο ΛΑΠ,
για να κλείσω το θέμα των ταμείων. Από
την πρώτη στιγμή που ανέλαβα
εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. στο
ΛΑΠ, υπέβαλλα ενημερωτικό σημείωμα
με τα προβλήματα. Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του ΛΑΠ
και ακολούθησε ανακοίνωση που
γνωστοποιούσε ότι το ΛΑΠ έχει σοβαρό
ζήτημα. Κατέθεσα σε Διοικητικό
Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
συγκεκριμένη πρόταση για δημιουργία
ΛΑΠ από την ίδια την Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., η
οποία ωστόσο δε βρήκε ανταπόκριση.
Έχω ωστόσο και τη δική μου άποψη και

στάση και ζήτησα να αντικατασταθώ από
εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. από το
ΛΑΠ. Σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε
από το Υπουργείο Ναυτιλίας, υπάρχει
διάταξη που προσπαθεί να επιλύσει το
πρόβλημα ώστε να μην υπάρχει κενό και
παρουσιαστεί πρόβλημα με τα
αποθεματικά του και τη συνέχιση της
λειτουργίας του.

Αγαπητοί σύνεδροι, η διαδικασία των
εργασιών του Τακτικού Συνεδρίου μας,
όσο και αν φαίνεται τυπική, είναι βαθειά
ουσιαστική. Ο Διοικητικός Απολογισμός
και το Πρόγραμμα Δράσης, όλες δηλαδή
οι ενέργειες της διοίκησης και το τι
στοχεύουμε στο μέλλον αντίστοιχα, έχει
διανεμηθεί σε όλους. Το Πρόγραμμα
Δράσης την επεξεργασία του οποίου
ανέλαβα, καταρτίζεται και εισάγεται στο
Συνέδριο από το ΔΣ. Προσδοκούμε αυτή
η διαδικασία να είναι ζωντανή, δεν είναι
αυτό ένα νεκρό χαρτί, ο καθένας μπορεί
να συμβάλλει στη συνδιαμόρφωσή του,
να έχει μια τοποθέτηση δημιουργική ή
κάτι που δεν έχει συμπεριληφθεί και να
ενσωματωθεί. Προτείνω να
συμπεριλάβουμε στο τελευταίο σκέλος
που αφορά τα εργασιακά και τα
συνδικαλιστικά, την σύσταση και την
συμμετοχή μας σε Συνομοσπονδία από
κοινού με τις άλλες Ομοσπονδίες των
Σωμάτων Ασφαλείας. 

• Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε για τη
μάχιμη πενταετία. Διευκρινίζω ότι δεν
είναι πλασματικός χρόνος, είναι
πραγματικός χρόνος υπηρεσίας που
λογίζεται στο διπλάσιο με την καταβολή
ανάλογων εισφορών. 

• Αναφορικά με τις μεταθέσεις
πιστεύω ότι εάν δεν υπάρχει βούληση
από την πολιτική και την στρατιωτική
ηγεσία, αλλά και από την πλευρά μας, να
λειτουργήσει ένα δίκαιο σύστημα και να
τηρηθούν οι κανόνες, όποιο Π.Δ. και να
καταρτίσεις, ότι Π.Δ. και να εκτυπώσεις
σε χαρτί, δε θα έχει κανένα αποτέλεσμα
και πάλι υποστελεχωμένες θα είναι οι
υπηρεσίες αυτές. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει
να εξασφαλίσουμε ένα πράγμα, ότι θα
τηρηθούν οι κανόνες. Κάναμε μια
προσπάθεια στα συμβούλια του ’15, μετά
από ένα Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο
είπε ο Πρόεδρος και τότε εκπρόσωπός
μας στα Συμβούλια Μεταθέσεων
Τσατσουλής Θάνος, λέει λοιπόν, πώς να
μπω στα Συμβούλια Μεταθέσεων;
Συμφωνήσαμε όλοι να τηρηθεί η
δικαιοσύνη. Και μετά οι μισοί του
γύρισαν την πλάτη, ο καθένας για τους

δικούς του λόγους, αν και όλοι είχαμε
συμφωνήσει να μπει έτσι. 

• Ο Πρόεδρος της ΕΠΛΣ Ν.
Δωδεκανήσου αναφέρθηκε για το
μισθολόγιο και το επίδομα
παραμεθορίου, θα ήθελα να αναφέρω
πως καταφέραμε και έχουμε
συμπεριλάβει στις από κοινού προτάσεις
με άλλες Ομοσπονδίες των Σωμάτων
Ασφαλείας για το νέο μισθολόγιο, τη
διεκδίκηση επιδόματος απομακρυσμένων
και παραμεθορίων περιοχών.

• Σχετικά με την αναδιάρθρωση
Υπηρεσιών και τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ στο
Λιμενικό. Θα πρέπει να γίνει επιτέλους
κατανοητό ότι όταν γίνονται παζάρια και
μετέχουν σε αυτά συνδικαλιστές και
έρχεται από αυτά τα παζάρια μείωση της
οργανικής δύναμης, στη συνέχεια έρχεται
o ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ο οποίος δεν
γνωρίζει κανείς ποια μείωση σε κόστος
λειτουργίας επέφερε, μιας και αυτός ήταν
αρχικά ο στόχος. Αντιθέτως έχουμε
σοβαρές ενδείξεις ότι υπήρχε και αύξηση
και κανείς δεν έχει μέχρι σήμερα δει αυτό
το ζήτημα. Ποιος δηλαδή ήταν ο στόχος
και αν αυτός επετεύχθη. Ακολούθως
έρχεται μια ιδέα για 24μηνο, και μετά
έρχεται μια τρίτη ιδέα, το 24μηνο να γίνει
υποχρεωτικό, όπου η Ομοσπονδία μας
αναχαίτισε την εφαρμογή του.

Κλείνοντας εύχομαι όλα τα συνέδριά
μας να γίνονται σε αυτό το κλίμα της
ενότητας και των δημιουργικών
τοποθετήσεων. Παρατήρησα ότι είναι το
πρώτο συνέδριο στο οποίο υπήρχαν τόσες
πολλές δημιουργικές τοποθετήσεις, με
σοβαρότητα και ενωτικό
προσανατολισμό. Μπορούμε να έχουμε
διαφορετικές απόψεις, προσεγγίσεις και
σκέψεις αλλά όλοι μας οφείλουμε να
έχουμε κοινούς στόχους. 

Συνάδελφοι, η συνδικαλιστική
δράση είναι μια συνεχόμενη μάχη η
οποία προϋποθέτει στόχευση,
προσεκτικά βήματα και συνοχή για
να φέρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Το τόνισα πολλές και θα το ξαναπώ.
Τίποτα δεν είναι εύκολο. Είμαστε ένας
συνδικαλιστικός φορέας ο οποίος μπορεί
να εκπροσωπήσει το σύνολο των
γυναικών και των αντρών του Σώματος.
Είμαστε σε θέση να το κάνουμε και το
αποδεικνύουμε. 

Εύχομαι τα αποτελέσματα των
εργασιών του συνεδρίου μας να είναι
εποικοδομητικά και προς όφελος όλων
των συναδέλφων μας. Σας ευχαριστώ.
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Ε
πειδή το θέμα των
μεταθέσεων καίει και
είναι και ο μήνας
μεταθέσεων, εγώ έχω
υποστηρίξει πολλά από
αυτά που είπε ο Θάνος

Τσατσουλής αλλά πιστεύω ότι κανένα
Π.Δ. Μεταθέσεων δεν θα λύσει τίποτα.
Εγώ πιστεύω ότι όλοι όσοι είστε εδώ,
πρέπει να τοποθετηθείτε, να σπάσουμε
αυγά, να γίνουν Δ.Σ. και ανοιχτές
συγκεντρώσεις στα Λιμεναρχεία και να
παρθούν αποφάσεις που δεν θα είναι οι
δικοί μας και οι δικοί τους. Σε κάθε
Ένωση, για να μην κρυβόμαστε, πρώτη
φορά είδα σήμερα τον Τσιάπλια και
χάρηκα γιατί όλοι λένε τα μέλη μας,
εννοούν στην Ένωση τους όσοι
υπηρετούν εκεί, όσοι υπηρετούν αλλού
δεν τους ενδιαφέρει. Πρώτη φορά
άκουσα από την Κεντρική Μακεδονία
τον Τσιάπλια και χαίρομαι ότι είπε ότι
είναι η Ένωση όλων των
Βορειοελλαδιτών. Πιστεύετε ότι κάποιο
Π.Δ. αυτό, θα λύσει ποτέ αυτήν την
συζήτηση εδώ πέρα; Πιστεύετε ότι οι
τρίτεκνοι πρέπει να είναι αμετάθετοι; Για
μένα όχι. Αυτήν την απόφαση όμως δεν
μπορώ να την πω εγώ. Πρέπει να
παρθούν στις Ενώσεις από τα μέλη,
δημοκρατικά. 

Αν πρέπει οι τρίτεκνοι να είναι ή όχι.
Και η Μενεγάκη τρίτεκνη είναι, έπαιρνε
επίδομα τρίτεκνου. Δεν μπορεί να έχει
κοινωνικό κριτήριο ο τρίτεκνος, που
αυτήν την στιγμή δεν είναι αμετάθετος.
Ποτέ δεν ήταν αμετάθετος. Ποτέ ο
τρίτεκνος δεν ήταν αμετάθετος. Ούτε
σήμερα είναι Θα περάσει όμως σαν
αμετάθετος. Και πείτε μου, ένας τρίτεκνος
που δουλεύουν και οι δύο, και νοικιάζει
και πέντε σπίτια και πέντε μαγαζιά, δεν

πρέπει να μετατεθεί από έναν που έχει
ένα παιδί και έχει ένα μισθό; Ποιο είναι
το κοινωνικό κριτήριο; Έχω τρία παιδιά,
έχω δύο μισθούς, έχω δέκα νοίκια, εσύ
έχεις ένα παιδί, δεν δουλεύει η γυναίκα
σου, δεν έχεις να το ταΐσεις, και εγώ είμαι
αμετάθετος; Στην Βόρεια Ελλάδα, στην
Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι είναι 80 οι
θέσεις και είναι 57 τρίτεκνοι. Και η
κοινωνική ευαισθησία, δεν έχω κάτι με
τους τρίτεκνους, 57 τρίτεκνοι στους 80;
Και με δύο παιδιά εν δυνάμει και οι
άλλοι τρίτεκνοι. Το είπα στην Καλαμάτα
και διαγράφηκε ένας τρίτεκνος νομίζω
Σαράντο. Ήρθε μου είπε συμφωνώ,
μπράβο, πρώτος εγώ θα φύγω και μετά
από μια ώρα πήγε και διαγράφηκε.

Ένα άλλο θέμα. Εδώ πέρα πρέπει να
είμαστε ενεργοί. Το έχω θέσει, να
διαφωνήσουμε εδώ Πρόεδρε, έχουμε
διαφωνήσει, θα διαφωνήσουμε, υγιές
είναι, πάλι φίλοι θα είμαστε, βγαίνει
τώρα η Σχολή Λιμενοφυλάκων. Θα
βάλω τον μικρό τον βαθμό, και
παντρεύεται η Λιμενοφύλακας τον
αντίστοιχο Κελευστή της Αστυνομίας ή
Πυροσβεστική στις υπηρεσίες που
έχουμε θέμα, Βόρειο Ελλάδα. Δηλαδή
αυτή, επειδή παντρεύτηκε τον Κελευστή
της Αστυνομίας ή της Πυροσβεστικής,
είναι 40 χρόνια αμετάθετη. Το γράφει
αυτό το Π.Δ. και το άλλο που θα έρθει
και αυτό που υπάρχει, όπου γουστάρει.
Γιατί να είναι αμετάθετη επειδή
παντρεύτηκε τον Αστυνομικό τον
Κελευστή; Και δεν είναι αμετάθετη αυτή
που έχει ένα χωράφι; θα το σηκώσει το
χωράφι να το πάει; Και  μιλάμε πάλι για
δυο μισθούς. Είναι αμετάθετος ο
Αξιωματικός στο Λιμενικό; Συγνώμη
υπάρχει Αξιωματικός αμετάθετος; Δεν
νομίζω. Οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες

συνάδελφε, είναι αμετάθετοι, δεν
κουνιούνται. Αλλάζουν τμήμα. Οι
Λιμενικοί από ότι ξέρω μετατιθέμεθα
όλοι. Ξέρεις κάποιον Αξιωματικό που
έχει αμετάθετο; Άλλο να υπάρχει με
νόμο μετάθεση. Και εγώ στην
Ηγουμενίτσα 23 χρόνια έχω. Δεν είμαι
αμετάθετος. Δεν έχω μετατεθεί; Άλλο
αμετάθετος. 

Δηλαδή αν δεν σπάσουμε αυγά τα
οποία πρέπει, μπορεί να δώσει και η
Ομοσπονδία, ένα πιο μεγάλο διάστημα,
να γίνουν συγκεντρώσεις και αυτές οι
αποφάσεις να παρθούν από κει
δημοκρατικά. Θέλετε  οι τρίτεκνοι να
είναι αμετάθετοι; Θέλετε  οι παντρεμένοι
με τα σώματα ασφαλείας  να’ναι
αμετάθετοι; Και οι συνδικαλιστές
αμετάθετοι και οι πολύτεκνοι αμετάθετοι.
Δεν υπάρχει μετάθεση παιδιά. Γιατί φίλε
μου το Λιμενικό να προσπαθεί να λύσει
τα θέματα της Αστυνομίας και της
Πυροσβεστικής; Ότι μπορούμε να
αλλάξουμε, συνταγματικά. Αυτή είναι
πρόταση  μου παιδιά. Μπορεί αυτός που
έχει τρία παιδιά τώρα θα πει τι  λέει
αυτός. Το καταλαβαίνω και στην
Καλαμάτα σου λέω διαγράφηκε. Με
φίλησε πρώτα και μετά διαγράφηκε.
Αυτό το Π.Δ. πάλι, θα έχει πολλούς
αμετάθετους. Ή πρέπει να ξεκινήσει κάτι
να μην υπάρχουν αυτά, δεν είναι
προτάσεις, πρέπει να παρθούν
αποφάσεις, να είμαστε ενεργοί όλοι να
παρθούν αποφάσεις. Εμείς τα έχουμε πει,
τα έχουμε ξαναπεί, έχουμε τσακωθεί,
έχουμε διαφωνήσει, αλλά οι αποφάσεις
πρέπει να είναι συλλογικές. Δεν μπορεί
κανένα Π.Δ. να λύσει αυτό το θέμα.
Όταν η Θεσσαλονίκης ας πούμε, ένας
στους επτά Λιμενικούς είναι από την
Βόρεια Ελλάδα, ένας στους επτά είναι

Δροσόπουλος
Αλέξανδρος
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από τη Βόρεια Ελλάδα. Λέει ο Στάθης
πενήντα τόσοι είναι στην Ρόδο. Δεν
μπορεί ο άλλος να είναι 20 χρόνια και ο
άλλος να μην πάει ποτέ. Δεν μπορεί να
είμαστε υπέρ του 24μηνου, ο άλλος να
είναι 15 χρόνια στο Βόλο, να μην μιλάω
συνέχεια για την Θεσσαλονίκη, να φύγει
2 χρόνια να πάει στο Αιγαίο, 17 και άλλα
8, 25 και ο άλλος να μην πάει ποτέ. Δεν
γίνεται να έχουμε μηδενίσει πηγαίνοντας
ανά 10 χιλιόμετρα ανά 3 χρόνια και ποτέ
δεν μπαίνουμε στο Συμβούλιο
Μεταθέσεων. Και το μεγάλο πρόβλημα
που θα συζητιέται και θα ξανασυζητιέται,
είναι δυστυχώς τρία, τέσσερα
Λιμεναρχεία. Τρεις, τέσσερις Ενώσεις. 

Θα πρότεινα και αυτό στον Τσιάπλια
και στον Κυράνη, θα ήθελα, συμφωνώ εν
μέρει μαζί σου Βασίλη, ότι οι οργανικές
θέσεις στην Κεντρική Μακεδονία μπορεί
να είναι λάθος, αυτό και με την
συνεργασία της Ομοσπονδίας, γιατί όσο
πιο λίγοι είναι δεν μπορεί να βγει και
δουλειά και να φανεί και το έργο, εκεί
πέρα πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια
καταγραφή, πόσοι στις υπεράριθμες
υπηρεσίες, αυτές που είναι υπεράριθμες,
πόσοι από αυτούς που υπηρετούν εκεί
είναι τοποθετημένοι εκεί και γυρίζουν
γύρω, γύρω. Και να γίνει και μια άλλη,

πόσοι από αυτούς που θέλουν να πάνε σε
αυτές τις υπηρεσίες, δεν έχουν πάει ποτέ
και κάπως εκεί πρέπει να σπάσει. Αν
στους 100 οι 40 έχουν τοποθέτηση εκεί
και γυρίζουν γύρω, γύρω και άλλοι 40
δεν έχουν πάει ποτέ, εκεί πρέπει να
σπάσουν αυγά. Δεν υπάρχουν φίλοι,
υπάρχει δικαιοσύνη, ισότητα. Με τον
Τσίρο, θα τον βγάλω μια φωτογραφία
εδώ, όλη την ημέρα είναι στο γραφείο.
Όλη την ημέρα έρχεται εκεί, παίρνει εδώ,
του δίνω τον Θάνο, έχει 15 χρόνια, έχει
πάει Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, 15 χρόνια,
έχουν πάρει τα μόρια εκεί, ήταν
ανύπαντρος, παντρεύτηκε δεν είχε παιδί,
με το καλό το έκανε, δεν μπορεί να πάει
επάνω εδώ και 15 χρόνια στην
Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πρέπει να
σπάσουμε αυγά, δεν γίνεται αλλιώς. 

Θα μου έδινε ιδιαίτερη χαρά να δω
πόσες Ενώσεις και αν μπορούμε Θάνο
να δώσουμε ένα περιθώριο παραπάνω,
να τοποθετηθούν σε αυτά τα οποία δεν
ακούγονται καλά στα αυτιά, το ξέρω.
Πιστεύω στο 10ημερο όποιος θέλει να
ασχοληθεί προλαβαίνει. Για να
ολοκληρώσω, θα παρακαλούσα τώρα
που είστε όλοι εδώ, ένα άλλο θέμα που
είναι με τα φάρμακα. Δηλαδή επειδή έχει
στείλει το Υπουργείο ότι στην τάδε

περιοχή εξαιρούνται οι τάδε γιατροί, εκεί
τα τάδε φαρμακεία, διαπιστώνω ότι είναι
όλα ψεύτικα. Όχι όλα ψεύτικα, συγνώμη,
ότι έχουν αποσυρθεί πολλοί γιατροί και
φαρμακοποιοί. Θα παρακαλούσα πάλι τις
Ενώσεις να στείλουν στην Ομοσπονδία
να τρέξουν και να δουν ποιοι πραγματικά
στηρίζουν. Θάνο στην Ηγουμενίτσα έχει
ένα φαρμακείο, νοσοκομείο δεν έχει, και
εχθές με πήρε τηλέφωνο, έχει ένα χρόνο
να πληρωθεί και μου είπε να τα πούμε
στο πλοίο. Και εκεί πρέπει να
ασχοληθούμε δυνατά. Και για να μην
κουράσω, είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση
κάποιες Ενώσεις, όσοι παρακολουθείτε,
με την Καλαμάτα, με τα Δωδεκάνησα,
Θράκη, είχαμε βγάλει η ΠΕΑΛΣ να μην
μετέχει στα Συμβούλια Μεταθέσεων. 

Κακώς κατά την γνώμη μας η
ΠΕΑΛΣ συμμετέχει σε Συμβούλια που
δεν υπάρχουν μέλη τους. Τον Γενάρη
ζητήσαμε από επιστημονικό συνεργάτη
μια γνωμοδότηση αν μπορεί η ΠΕΑΛΣ
να μετέχει στα Συμβούλια
Λιμενοφυλάκων. Έχουμε την
γνωμοδότηση την οποία την έχουμε για
ψήφισμα, ότι η ΠΕΑΛΣ δεν πρέπει να
μετέχει στα Συμβούλια. Διαφωνεί
κανένας; Όχι.

Ευχαριστώ.



Μ
ετά το
εκλογοαπολογιστικό
Συνέδριο του Ιουνίου
2015 αφήσαμε τις στάχτες

του παρελθόντος να σκεπάσουν όλα αυτά
που μας πλήγωσαν τα προηγούμενα
χρόνια και να οδηγήσουμε την
Ομοσπονδία στα ήρεμα νερά της
δημιουργικότητας και της προσφοράς για
τον συνάδελφο.

Το Λιμενικό Σώμα και τα στελέχη του
αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον αντάξιο
των άοκνων προσπαθειών που
καταβάλουν καθημερινά με τις χιλιάδες
διασώσεις που πραγματοποίησαν και
συνεχίζουν να πραγματοποιούν
προβάλλοντας με το καλύτερο τρόπο το
κοινωνικό προφίλ της Χώρας μας
διεθνώς.

Η ΠΟΕΠΛΣ τον τελευταίο χρόνο
ήταν παρούσα όπου χρειάστηκε δίνοντας
λύσεις σε φλέγοντα ζητήματα,
στηρίζοντας τους συναδέλφους ακόμα και
με την φυσική της παρουσία σε ακριτικά
μέρη.

Η ολοκλήρωση αυτού του συνεδρίου
θα μας βρει πιο δυνατούς και έτοιμους να
διεκδικήσουμε και να πετύχουμε
περισσότερα πράγματα για τον
συνάδελφο σύμφωνα με τις θεμελιώδεις
αρχές ίδρυσης του συνδικαλιστικού μας
φορέα.

Θέλω να τοποθετηθώ και εγώ λίγο
γιατί θα πω δυο πράγματα και μετά θα
κάτσουμε να ακούσουμε, γιατί εμείς που
είμαστε εκλεγμένοι στο Διοικητικό
Συμβούλιο, πρέπει να ακούσουμε και
λίγο τους αντιπροσώπους, έτσι ώστε να
δώσουμε σάρκα και οστά στην φιλοσοφία
και τον ρόλο του κυρίαρχου οργάνου της
Ομοσπονδίας που είναι το συνέδριο της.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς
όλο αυτό το διάστημα, γιατί πολλοί
συνάδελφοι σε καθημερινή επικοινωνία
που ερχόμαστε μαζί τους,
συμπαραστέκονται στην Ομοσπονδία,
είτε με ενεργή παρουσία, με προτάσεις ή

ακόμα δίνοντας και λύσεις σε θέματα που
απασχολούν την καθημερινότητα των
συναδέλφων. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα
πράγματα δεν έχουν λυθεί. Έχουμε κάνει
μια διαδρομή, αλλά η εποχή την οποία
διανύουμε είναι τρομερά δύσκολη. Και
βλέπουμε εμείς σαν συνδικαλιστές από
εσάς τους αντιπροσώπους που παίρνουμε
email και από απλά μέλη ότι έρχονται
προβλήματα καθημερινότητας που είναι
και αυτονόητα και πραγματικά δεν
λύνονται όλα. Εκεί θα πρέπει να
ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και τον Θανάση
τον Μπερτσιά για την ιδιαίτερη
προσπάθεια που έχει κάνει να επιλύσει
τρομερά προβλήματα καθημερινότητας
στελεχών. Γιατί πραγματικά θέλει χρόνο
και είναι και ψυχοφθόρο αυτό. 

Εμείς όπως είπαμε σαν νέα διοίκηση,
και το εννοώ αυτό, για μένα δεν υπάρχει
ούτε «Αλλαγή Πορείας», ούτε «Πλεύση»
υπάρχουν 19 μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου που οφείλουν, έχουν
υποχρέωση να δουλέψουν έτσι ώστε να
αναδείξουν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα προβλήματα μας, να δώσουν
και τις λύσεις και να δώσουν άλλη
στρατηγική κατεύθυνση στην
Ομοσπονδία. Αυτό που έλεγα πάντα, και
το βλέπω και τώρα, ότι η λύση αυτήν την
εποχή με τέτοιες προκλήσεις είναι να μην
παραμένουμε μόνο στην καταγγελία
κάποιας δυστοκίας, να έχουμε και την
λύση. Αυτό ξεκινάμε και το κάνουμε. 

Άμα δείτε τον απολογισμό, ένα μεγάλο
μέρος της δουλειάς ήταν για τη παράτυπη
μετανάστευση, με σκοπό την αύξηση των
οργανικών θέσεων, σαν στρατηγική
επιλογή της Ομοσπονδίας. Και οι
μεταθέσεις του 2015. Ή η ‘’νεοτέρα’’ ή
οτιδήποτε εφευρίσκει πλέον η διοίκηση
για να ταλαιπωρεί τα στελέχη ή οι
αποσπάσεις χωρίς προκαταβολή. Είναι,
άμα δείτε και πριν πέντε χρόνια σε
συνέδριο, και πριν πέντε χρόνια αν
ρωτήσεις για προβλήματα στο Λιμενικό,
αυτά είναι που απασχολούσαν πρώτα και
τους συναδέλφους. 

Αποσπάσεις χωρίς προκαταβολές κατά
καιρούς, μεταθέσεις με αντικαταστάτη
τώρα με νεοτέρα ή πάει λέγοντας,
υποστελέχωση σε κάποιες υπηρεσίες.
Αυτά είναι τα προβλήματα που
ταλανίζουν. Με επιστημονική, σοβαρή
προσέγγιση των θεμάτων, υπάρχει λύση.
Και αυτό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το
υδροκέφαλο κατά μέρος
στρατιωτικοποιημένο σε κάποια θέματα
σώμα και με αυτήν την μέθοδο που
στρουθοκαμηλίζει σε κάποια
προβλήματα, υπάρχει φως στο τούνελ.
Αυτό όμως που χρειάζεται είναι όλων και
όλων μας την στήριξη και τη δύναμη
στην κατεύθυνση αυτή. Για αυτό πρέπει
να ακούσουμε εσάς, για αυτό θέλουμε τη
βοήθεια σας. 

Να πούμε για τις μεταθέσεις επειδή
αρχίσαμε και ασχοληθήκαμε σαν νέα
διοίκηση και προσπαθήσαμε να το δούμε
ανάποδα. Προσπαθήσαμε πάντα σε
συνεννόηση με τις Ενώσεις, και αρχίσαμε
να χαρτογραφούμε τις ανάγκες του
σώματος. Αρχίσαμε και χαρτογραφήσαμε
πόσα άτομα έχουν τόπο επιλογής τι; να
πάμε σε ένα αποτέλεσμα που θα είναι το
λιγότερο δυνατόν. Δηλαδή εμείς είχαμε
σαν φιλοσοφία αυτό τελικά είπαμε που
θα προκύψει να επιφέρει τις λιγότερες
δυνατές μεταθέσεις. Και όχι ένα μεγάλο
αριθμό που πραγματικά ήταν. Ένα
πράγμα που το βιώσαμε όλοι, ήταν ο
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Ο
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ως προς τι; Ως προς
την ευκολία που χάσανε πολλοί
συνάδελφοι το δικαίωμα της επιλογής
μιας μετάθεσης και την ευκολία που σε
τοποθετούσε ο προϊστάμενος δεξιά και
αριστερά. Το είχαμε κυρίαρχο αυτό,
κυρίαρχο. Είπαμε στα 50 χιλιόμετρα όχι
τυχαία. Τα 50 χιλιόμετρα δεν είναι τυχαίο,
γιατί πάλι θα προκύψουν και επιμένω
και σε αυτό. Γιατί στα 50 χιλιόμετρα με το
νέο Π.Δ. Οδοιπορικών που θα βγει, θα
υπάρχει δαπάνη. Και με το 4270/14 αν
δεν έρθουν τα χρήματα δεν θα μπορούν
να κάνουν τοποθετήσεις. Πολλοί που

Καμβύσης
Σαράντος

Γενικός
Γραμματέας
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➤
είναι συνάδελφοι, θα εγκλωβιστούν σε
αυτήν μετά και δεν θα έχουν τα πήγαινε,
έλα. Το σημειώνω εκεί πέρα. Δώσαμε
πραγματικά αγώνα. Αλλά δέχομαι σε
έναν αριθμό Λιμενικών Τμημάτων, 27
στον αριθμό, αν δεν είναι διόρθωσε με,
και σου λέει χάνεις τα 6. Λέω ok, εγώ
σαν Ένωση διαφωνώ, σαν γενικό καλό
όμως για τους υπόλοιπους συναδέλφους
στο εκβιαστικό δίλημμα της διοίκησης,
γιατί εγώ δεν την αγιοποιώ, για μένα θα
αγωνίζομαι και θα συνεχίζω να
αγωνίζομαι ενάντια τους να βελτιώσω
και να το πάω και 50 και όσο
περισσότερο ή λιγότερο. Γιατί για μένα,
για τους συναδέλφους που με έχουν
εξουσιοδοτήσει, δεν είναι εγωιστικό, είναι
άδικο να σε παίρνει ο Λιμενάρχης και να
σε παίρνει την άλλη ημέρα να πας για

δουλειά εδώ και την άλλη ημέρα να
δουλεύεις σε 50 χιλιόμετρα. Όπως και η
Αττική, γιατί ήμουν στην επεξεργασία
των προτάσεων, είχε φέρει την Σαλαμίνα.
Σας το φέρνω σαν παράδειγμα. Είναι
άδικο και για την Αττική να σε παίρνει
από την Σαλαμίνα, στην Ελευσίνα, γιατί
το έθεσε η Ένωση και δεν είναι τυχαίο,
δηλαδή κάναμε συλλογική, γιατί
παλέψαμε και εκεί, που δεν
δικαιωθήκαμε και εκεί. Δηλαδή έχασε
και η Αττική, πέρα από την Ένωση τη
δική μου είχε και η Αττική, γιατί την
παλέψαμε. Θεωρήσαμε άδικο να
πηγαίνεις από την Ελευσίνα την μια
ημέρα, στο Λαύριο την άλλη, δηλαδή με
μετάθεση και να μηδενίζεις. Και αυτό
ήταν τρελό και είναι τρελό. 

Καταρχήν καταγγέλλουμε τον
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, γιατί αυτό είναι το
άδικο του Λιμενάρχη και αυτό λέει και ο
Κυράνης. Αυτό είπαν και σαν
επιχείρημα. Εμείς για μην αδικήσω
κανέναν, να μιλήσουμε επί του
συγκεκριμένου. Γιατί αυτό το θέμα είναι
επιστημονικό κυρίως νομοτεχνικό
δηλαδή. Και εγώ θα πρέπει να πάρω τις
κατάλληλες οδηγίες και συμβουλές από
το νομικούς μας συμβούλους να δω. Δεν
θα το αφήσουμε στην τύχη. Στο λέω αυτό
εγγυημένα, ότι η Ομοσπονδία είπαμε ότι
δεν θα το αφήσουμε στην τύχη, θα τις
εξετάσουμε τις περιπτώσεις με τους
νομικούς μας και θα το δώσουμε. Έχω
σημειώσει ακόμα και το άρθρο που
έχουν δώσει σαν δικαιολογία και να το
εξετάσουμε με επιστήμονες.
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Δ
εν θα ήθελα να
δυναμιτίσω το κλίμα αν
και δεν φημίζομαι για
τις πυροσβεστικές μου
ικανότητες. Θα
προτείνω σε όλους τους

συναδέλφους να αφήσουμε πίσω τις
κακές στιγμές, τις συγκρούσεις και τις
έριδες. Ο αγώνας είναι μεγάλος και
δύσκολος. Λίγο χρειάζεται να τονιστεί ότι
το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας πέτυχε πάρα πολλά
πράγματα σε πολύ λίγο χρόνο και
ήμασταν πολύ λίγοι. Πάμε όλοι μαζί,
πάμε δυνατά. Εγώ από την πλευρά μου
δεσμεύομαι να ασχολούμαι άοκνα και με
ανιδιοτέλεια όπως πράττω μέχρι αυτήν
την στιγμή. Το κουπί της γαλέρας το
τραβάμε οι δυο μας Στάθη. Αν και
ευαγγελίζονται όλοι ότι η χώρα θα
εξέλθει από την κρίση, με την ανάπτυξη
του τουρισμού. Λειτουργώντας οι
Λιμενικοί ως καλοί πρεσβευτές. Πολλά
‘’γαλλικά ‘’αλλά με την υποστελέχωση
που υφίσταται η περιοχή μου, δεν βλέπω
φως. Η Σαντορίνη, ένα από τα
μεγαλύτερα τουριστικά, μάλλον στον
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη είναι ο

προορισμός της Σαντορίνης, έχει πέσει
όλο το λιμάνι. Και περιμένουν και
πέφτουν ένα, ένα τα πλοία και έχει 26
Λιμενικούς. Και το Λιμεναρχείο απέχει
18 χιλιόμετρα. 

Υπάρχουν μεταθέσεις με νεωτέρα που
βρίσκονται σε παραδείσιες περιοχές. Το
θέμα ποιο είναι, όταν ένας συνάδελφος
έχει κάνει 10-15 έτη και δεν μπορεί να
πάει και του κλείνει το μάτι, το αριστερό
μάτι τώρα, γιατί παλιά ήταν το δεξί, γιατί
είχαμε και δεξί μάτι, ο αντικαταστάτης. Ο
οποίος βαφτίστηκε και έγινε νεωτέρα.
Όταν λοιπόν σου κλείνει το μάτι, και σου
λέει με νεωτέρα και τους έχεις εκεί 3,5
και 4 χρόνια και 4,5 στην Μύκονο που
έχει 500 ευρώ το ενοίκιο, δεν μπορείς να
βγεις. Θα γίνεις κλέφτης ή επαίτης. Ή
κλέφτης ή επαίτης. Δεν υπάρχει άλλη
λύση. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς που
έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, το
μεγαλύτερο πρόβλημα, θα πρέπει να το
αναδείξουμε.   

Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί
δείχνουμε μια ευαισθησία σε αυτούς που
είναι 15 χρόνια αμετακίνητοι κάπου, με
ένα παιδί, με δύο, δηλαδή χύνουμε
δάκρυα, δηλαδή τρελαινόμαστε, και δεν

κοιτάμε τους συναδέλφους που είναι 6-7
χρόνια στα ξερονήσια. Δεν πρέπει να
γυρίσουν αυτοί; Άμα δεν φύγουν αυτοί,
πως θα γυρίσουν; Πρέπει να γίνει ένα
rotation. Εδώ θα πρέπει να γίνει ένα
ψήφισμα με ανάταση του χεριού, ας πει
κάποιος ότι δεν θέλει.

Είχα σκοπό να μιλήσω για το ΤΑΛΣ,
για το ΛΑΠ, και για την μάχιμη
πενταετία. Όμως το μονοπάτι που
ακολουθήθηκε είναι διαφορετικό. Και
είναι οι μεταθέσεις. Ο Στάθης ο Σαμαράς
λόγω του ότι είμαστε δοκιμαζόμενες
περιοχές και βρισκόμαστε σε συνεχή
επαφή και συζήτηση, μου ζητήθηκε να
μην κάνω πρόταση για να πάρω το
συνέδριο μιας και ως «Αλλαγή Πορείας»
είχαμε πει ότι με το που θα αναλάβουμε
το πρώτο συνέδριο θα γίνει στα
Δωδεκάνησα, γιατί πάσχει. Είμαστε
αλληλέγγυοι, το δείξαμε και το δείχνουμε
καθημερινά, όπως πέρυσι με τις
μεταθέσεις. Δώσαμε μια προτεραιότητα
στα Δωδεκάνησα. Όχι ότι λύθηκε το
πρόβλημα, απελευθερώθηκαν κάποιοι
κατά 80%. Υπάρχει ένα 20% που είναι με
νεωτέρα, αφού κάνανε τα βαφτίσια οι
προηγούμενοι, του αντικαταστάτη με την
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νεωτέρα. Θα ήθελα να ζητήσω από το
βήμα να συνεχίσει η Ομοσπονδία και ο
Πρόεδρος να στηρίζει την φωνή των
Κυκλάδων έτσι ώστε να στελεχωθούν
πλήρως. Υπάρχουν υπηρεσίες που
λειτουργούν με το 50%. Δεσμεύτηκε και
το πιστεύω.

Τώρα όσον αφορά τις μεταθέσεις.
Παθογένειες χρόνων σας είπα δεν
ξεπερνιούνται σε οκτώ, επτά, εννιά,
ένδεκα, δώδεκα, δεκαπέντε μήνες.
Χρειάζεται δουλειά. Ένα Π.Δ.
Μεταθέσεων, έχει βρεφικές ιώσεις, τις
οποίες όμως δεν δοκιμάσαμε. Ένας
άνθρωπος 50 χρόνων άμα πάθει ιλαρά
θα πεθάνει. Έτσι έπαθε και το Π.Δ. Από
το 2009 προσπαθήσαμε να πάμε by the
book, γιατί δεν γινόταν και αλλιώς το
2015. Σίγουρα όταν γεννιέται κάτι, έχει

βρεφικές ιώσεις. Βλέπεις παίρνεις
αντιβίωση, και προχωράς. Το πρόβλημα
των μεταθέσεων έχει ονοματεπώνυμο. Το
ονοματεπώνυμο του, λέγεται παρελθόν.
Παρελθόν και τα δεκανίκια που το
στηρίζουν ή συνεχίζουν και το στηρίζουν,
δεν θα επιβιώσουν. Το κουπί της
γαλέρας, όπως είπα εχθές, αριστερά
τραβάει κουπί τα Δωδεκάνησα και δεξιά
εμείς. Συμβολικά το δεξιά. Όσον αφορά,
θα απαντήσω σε δύο θεματάκια, όσον
αφορά την υπογραφή που είπες Σωτήρη. 

Γνωρίζοντας την αγωνιστική διάθεση
και πάντα τις προθέσεις τις ειλικρινείς,
τότε που αναφέρεσαι για τις υπογραφές,
δεν είχε ενημερωθεί καν ο νομικός
σύμβουλος μας. Έτσι δεν είναι; έτσι είναι.
Πήγαμε λοιπόν στον κ. Αντωνακόπουλο
πριν τρία χρόνια, και μας ζητήθηκε από

όλες τις Ενώσεις, για όσους
επιστρατεύσουν την μνήμη τους, να
καταβάλλουμε 1.500 ευρώ κάθε Ένωση.
Στα μαθηματικά δεν είμαι καλός, είμαι
πολύ στην φιλολογία. Ένα σεβαστό ποσό.
Τότε λοιπόν βρεθήκανε κάποιες Ενώσεις,
που ήμασταν κρεμασμένες με πέντε
κατοστάρικα, έξι, επτά, οκτώ και δεν
μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε και του
λέμε δεν υπάρχει νομική οδός να πάμε
μέσω της Ομοσπονδίας με 1.500 ευρώ;
Και έτσι έγινε. Τώρα εάν υπήρχε κάποια
συζήτηση από πίσω, και τι έγινε, αυτό
δεν το γνωρίζω. 

Εγώ θα επαναλάβω αυτά που είπα και
χθες. Όλοι μαζί μπορούμε. Εάν πιέσουμε
προς πάσα κατεύθυνση και είμαστε
ενωμένοι, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε
τίποτα. Ευχαριστώ πολύ.
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Α
πό την πλευρά μου θα
σταθώ ιδιαίτερα στην
λειτουργία της
Ομοσπονδίας τον
τελευταίο χρόνο, και
παρά το γεγονός ότι

ουδείς αλάθητος, θα πρέπει να τονίσουμε
ότι η ιδιαιτερότητα που έχει η
Ομοσπονδία και το Προεδρείο αυτήν
την περίοδο, είναι η πολυφωνία, οπότε
λογικό είναι να υπάρχουν και
διαφορετικές απόψεις. Λογικό είναι να
υπάρχουν και οι συγκρούσεις. Λογικό
είναι να είναι και οι κόντρες. Αυτό θα
πρέπει όμως να περνάει σε ένα
δημιουργικό επίπεδο και να προχωράμε
παρακάτω. 

Για αυτό εμείς επειδή ζούμε μέσα και
καμιά φορά σας μεταφέρονται οι
συγκρούσεις, οι διαφωνίες μας και δεν τα
καλύπτουμε, γιατί πλέον δεν έχουμε κάτι
να κρύψουμε και να πούμε ότι συμφωνώ
ή διαφωνώ με κάποιον συνάδελφο ή
μέλος του Δ.Σ. είναι όλο υγεία. Η
δημοκρατία πάντα βρίσκει το δρόμο και
το μόνο που χρειάζεται είναι να υπάρχει

ομοψυχία και λογική. 

Εφόσον αυτά υφίστανται, πάντα θα
πηγαίνουμε προς τα μπροστά. Και για
αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω σε όσους
συναδέλφους, είτε μέλη του Δ.Σ., είτε
αντιπροσώπους, είτε απλούς
συναδέλφους που ακούνε διάφορα για
την Ομοσπονδία, να φιλτράρουν όλα τα
πράγματα, να φιλτράρουν τις ειδήσεις, να
αξιολογούν από πού προέρχονται και
γιατί προέρχονται, γιατί δυστυχώς παρά
το γεγονός ότι είμαι φαν, λάτρης και
ενεργό μέλος του διαδικτύου, πλέον ένα
σημαντικό κομμάτι της διαδικτυακής
ενημέρωσης καταλήγει και μας οδηγεί
στην στρέβλωση των γεγονότων, που
μόνο κακό έχουν δημιουργήσει στην
Ομοσπονδία και στον συνδικαλισμό. 

Κάτι άλλο, από τον ρόλο που
προέρχεται ως εκπρόσωπος του
Συμβουλίου Μεταθέσεων, μαζί με τον
Πρόεδρο, τον Θάνο τον Τσατσουλή, και
στα τελευταία δύο Συμβούλια που
παρέστη και μια ενημέρωση γενικά
αναφορικά με τις μεταθέσεις που
επίκειται για τις μεταθέσεις για το 2016.

Η κοινή αίσθηση είναι ότι τα Συμβούλια
Μεταθέσεων του 2016 θα
χαρακτηριστούν από την ανομβρία την
οικονομική. Έτσι είναι μέχρι σήμερα τα
δεδομένα. Και θα ήθελα να σταθώ
ιδιαίτερα στον ντόρο που έχουν
δημιουργήσει τα 24μηνα. Εκφράστηκαν
πάρα πολλές απόψεις, που όλα έχουν μια
λογική και μια διαφορετική προσέγγιση. 

Αυτό όμως που διαπίστωσα στο
τελευταίο Συμβούλιο που κάναμε και
εξετάστηκαν ως επί το πλείστον τα
24μηνα, ήταν ότι και η ίδια η διοίκηση
δεν τα στήριξε. Δηλαδή μια διαδικασία η
οποία, ο προηγούμενος Αρχηγός το είχε
υποστηρίξει, εκφράστηκαν κάποιες
διαφωνίες από μας και από την
Ομοσπονδία, όσον αφορά το αν θα είναι
δίκαιο το να υφίστανται τα 24μηνα στη
μορφή του όπως βγήκε στον νόμο. Όμως
εξετάσαμε 58 αιτήματα, και από τα οποία
45 και πλέον αιτήματα δεν έγιναν
αποδεκτά. Και εκεί εγώ προσωπικά,
παρά το γεγονός ότι είχα τις αντιρρήσεις
μου ως προς τη διαδικασία του 24μηνου
και ως προς την νομική του υπόσταση
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και τι προβλήματα προκαλεί, επειδή
βάλαμε τους συναδέλφους και βάλαμε
πλάτη ως Ομοσπονδία αλλά και ως
Ενώσεις, στο να κάνουν αίτηση οι
συνάδελφοι και να αξιοποιήσουν τα
θετικά του 24μηνου, τελικά η διοίκηση
απεφάνθη ότι δεν χρειάζεται οι
συνάδελφοι αυτοί να μετατεθούν, καθώς
θα καλυφθούν οι θέσεις στο Ανατολικό
Αιγαίο και κυρίως στα μεγάλα νησιά,
Χίο, Σάμο, Μυτιλήνη, Ρόδο, Κω, από
τους συναδέλφους που θα βγουν από τις
παραγωγικές σχολές. Έχουμε μια σειρά
Υπαξιωματικών εκατόν τόσα άτομα και
άλλοι τόσοι θα έρθουν τον Σεπτέμβριο.
Είναι ήδη μέσα οι συνάδελφοι αυτοί.
Μια σειρά Λιμενοφυλάκων 50 άτομα,
και μια σειρά Λιμενοφυλάκων που
υποτίθεται ότι τέλος του ’16, αρχές του ’17
θα μπουν μέσα. Οπότε υπολογίζουν σε
αυτό για την κάλυψη των θέσεων. Αυτά
είναι απλά πληροφορίες και δεν είναι
κάτι άλλο το οποίο αφορά με εμένα. Εγώ
προσωπικά και εφόσον οι συνάδελφοι
μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν
αιτήσεις για τα 24μηνα, στήριξα με την
ψήφο μου κάθε αίτημα συναδέλφου,
αλλά δυστυχώς οι υπόλοιποι πέντε της
διοίκησης ήταν αρνητικοί. Αυτά για την
ιστορία, για να γνωρίσετε στους
συναδέλφους που έχουν κάνει αίτημα,
πως έχει το πράγμα, γιατί καμιά φορά δεν
είναι να βγαίνουν ούτε διαδικτυακά, ούτε
μπορούμε να βγάλουμε επίσημη
ανακοίνωση το τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο
άλλος που ήταν μέσα στο Διοικητικό
Συμβούλιο. 

Θα πρέπει να πούμε ότι το προσχέδιο
του Π.Δ. Μεταθέσεων, το οποίο
κληθήκαμε να συμμετάσχουμε σε
συζήτηση, ήταν ένα προσχέδιο που το
είχε ετοιμάσει ο Αρχηγός, όταν ήταν
Κλαδάρχης Προσωπικού, και μας
δόθηκε και η βάση στην οποία
συμφωνήσαμε, ήταν η έμμεση και η
ουσιαστική κατάργηση του
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ κάνοντας ως μεταθέσεις
τις υπηρεσίες πάνω από τα 50 χιλιόμετρα.
Η αλήθεια είναι ότι ο Αρχηγός ήταν
πολύ θετικός σε αυτό, γιατί θεώρησε ότι
ήταν υπερβολή να πάμε σε ένα πακέτο
μεταθέσεων που η προηγούμενη
εισήγηση και αυτό που θα γινόταν με το
προσχέδιο, που ήταν ο Θανάσης ο
Μπερτσιάς και ο Σαράντος με τον
προηγούμενο Αρχηγό, ήταν να πάμε και
σε έναν νέο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ακόμα πιο

διευρυμένο, που θα είχαμε κεντρικές
υπηρεσίες και οι μεταθέσεις στις
κεντρικές υπηρεσίες π.χ. στην Σύρο που
υπηρετεί ο Θανάσης ή στην περιοχή του,
θα υπήρχε μια μετάθεση στην Σύρο και ο
κεντρικός Λιμενάρχης της Σύρου θα
μοίραζε από δω και από κει. Θα
περνούσαμε σε ένα δεύτερο
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ακόμα πιο δύσκολο
και ακόμα χειρότερο, ρίχνοντας σε μας το
τυράκι, ότι θα υπήρχαν Τοπικά
Συμβούλια Μεταθέσεων με τα σωματεία
τα τοπικά, να έχουν ρόλο συνδικαλιστικό.
Πράγμα το οποίο θα ήταν καταστροφικό
για μας, διότι εμείς δεν θέλουμε να
έχουμε τέτοιο ρόλο. Δεν θέλουμε να
παίζουμε τον ρόλο του κουμανταδόρου
στις μεταθέσεις των συναδέλφων. Εμείς
θέλουμε να έχουμε εποπτικό ρόλο και
όσο μπορούμε να επικρατεί δικαιοσύνη.
Και τώρα έχουμε χίλια δυο προβλήματα.
Θα πρέπει να πούμε ότι ο Αρχηγός εδώ
στήριξε τις προτάσεις μας. Παρόλα αυτά
υπήρχαν αξιωματικοί μέσα στο
Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού οι
οποίοι ήταν αντίθετοι σε αυτό και
προσπάθησαν να περάσουν τις
προηγούμενες, τις απαρχαιωμένες
προτάσεις και μάλιστα δόθηκε μάχη με
τον Σαράντο και με τον Θάνο τον
Τσατσουλή, να μπορέσουμε να
περάσουμε σε μια νέα κατάσταση
τουλάχιστον στα 60 χιλιόμετρα, γιατί στα
50 ήταν κάθετοι. Ή 50 ή τίποτα. 

Οπότε έγινε μια διεργασία που
τουλάχιστον μπορέσαμε να έχουμε ένα
πρώτο βήμα στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, με
τη διαβεβαίωση βέβαια και του Αρχηγού
ότι κάποια στιγμή, αν είναι εφικτό, θα
πρέπει να περάσουμε και σε μερική
αναμόρφωση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ με
αύξηση οργανικών θέσεων στα Λιμενικά
Τμήματα στα οποία θα είναι ξεχωριστές
μεταθέσεις, οπότε οι 10, 8 και 7 θέσεις
που υπάρχουν σήμερα θα γίνουν 15 και
20 και να αλλάξει και εντελώς το
οργανόγραμμα του Λιμενικού Σώματος
στις υπηρεσίες που σήμερα γνωρίζουμε
ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν με
μια οργανική σύνθεση 7-8 ατόμων δεν
μπορεί να λειτουργήσει μια υπηρεσία.
Έχοντας μέσα και 2 γυναίκες, ένα
συνάδελφο ο οποίος παίρνει την άδεια
ανατροφής τέκνου. Πρακτικά μένουν 3-4
άτομα. Αυτά για την ιστορία, για να δείτε
ότι τελικά και κάποια πράγματα που
επιτυγχάνουμε, έστω και λίγα που

κανουμε γίνονται με αγώνα, δεν είναι
εύκολα και για αυτό θα πρέπει η
συνεργασία, η ομόνοια και η καλή
χημεία μεταξύ μας να αξιολογείται και να
αξιοποιείται από όλους μας. 

Επειδή είμαστε συνδικαλιστές πάνω
από όλα, καλό είναι να λέμε την αλήθεια.
Υπηρετώ στον Βόλο, μια υπηρεσία η
οποία ως επί το πλείστον είμαστε
βολεμένοι. Οι συνδικαλιστές, το 80% δε
θέλουμε να γίνονται μεταθέσεις. Άρα όλο
αυτό το θέατρο που παίζουμε κάποιοι
από μας, πλην των συναδέλφων που
υπηρετούν στις δύσκολες υπηρεσίες, είναι
ότι δεν θέλει να φύγει ούτε ο κολλητός
μας, ούτε ο φίλος μας, ούτε ο ξάδελφος
μας, ούτε τίποτα. Kατά συνέπεια καλό θα
ήταν να είμαστε ειλικρινείς ότι θέλουμε
να κάνουμε, γιατί δραστηριοποιούμαστε
συνδικαλιστικά μόνο όταν θέλουμε να
μπλοκάρουμε μεταθέσεις, μόνο όταν δεν
θέλουμε να φύγει ο ψηφοφόρος.
Ζητήσαμε πέρυσι να γίνουν επιτέλους
μεταθέσεις by the book, όπως
προβλέπεται. Λέγαμε όλοι μια ζωή να
ισχύσει το Π.Δ. Και μπαίνει ο Πρόεδρος
πέρυσι στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, να
κάνει πράξη αυτό που όλοι του είπαμε
στο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε
πριν τις τακτικέ μεταθέσεις. <Μπες μέσα
και κάνε ότι προβλέπεται> έτσι του
είπαμε.. Αυτό δηλαδή η λειτουργία του
Π.Δ. που πέρυσι υπήρχε by the book η
διαδικασία, κατέληξε σε έναν πανικό. Σε
συνδικαλιστικές κόντρες, σε συγκρούσεις,
σε διαφωνίες, σε συνομιλίες στο facebook,
σε προσωπικές αψιμαχίες. Κατά συνέπεια
το αποτέλεσμα μιας λειτουργίας ενός
Π.Δ. που θέλουμε όλοι να λειτουργεί,
δεν είναι αυτό που μας βολεύει τελικά.
Αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσουμε ως
συνδικαλιστές και να δούμε θέλουμε να
λειτουργεί ή δεν θέλουμε. Γιατί εγώ
προσωπικά αν πάμε και το συμφέρον
μου το συνδικαλιστικό και των φίλων
μου και των συναδέλφων που είναι στις
Ενώσεις, δεν θέλουμε να φύγουν τα
φιλαράκια. Δεν θέλουμε να φύγουν οι
κολλητοί μας. Χαίρω πολύ, εγώ σου λέω,
αυτό που θέλω να τονίσω, είναι ότι
τελικά μην ψάχνουμε να αναδείξουμε
την συνδικαλιστική μας δράση
λειτουργώντας ένα Π.Δ. Γιατί επί της
ουσίας ζοριζόμαστε όταν γίνονται
μεταθέσεις.



Α
γαπητοί συνάδελφοι,
δε θα ξεχάσω τον
Οκτώβρη του 2015
που ήμασταν στη
Βουλή για την
κατάθεση νομοσχεδίου,

πως ο Θάνος Τσατσουλής μαζί με τον
Παναγιώτη Τσιάνο, γνωρίζοντας την
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ την Νίνα την
Κασιμάτη, έφερε από το μπράτσο τον
Πετρόπουλο στην Βουλή, τον
Υφυπουργό Εργασίας, για να συναντήσει
εμάς, την ΠΟΕΠΛΣ. Και μας λέγανε
μέχρι τότε ότι εμείς δεν έχουμε καμία
γνωριμία, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε
καμία πόρτα, δεν μπορούμε  να μπούμε
πουθενά. Σας πληροφορώ ότι μπήκαμε
παντού. Παντού. Δυστυχώς το
περιβάλλον είναι τόσο δύσκολο και
παρόλο ότι είναι τόσο δύσκολο έχουμε
κατορθώσει τόσα μα τόσα, πάρα πολλά
πράγματα. 

Σε σχέση με τις παρεμβάσεις της
ΠΟΕΠΛΣ να αναφέρω το εξής και σαν
υπεύθυνος πλωτών, σε όλες αυτές τις
σημαντικές παρεμβάσεις τις οποίες έκανε
η ΠΟΕΠΛΣ, υπήρξε μια πάρα πολύ
σημαντική παρέμβαση που έχει να κάνει
με τον τομέα με τον οποίο ασχολούμαι.
Στα τέλη Φεβρουαρίου είχαμε τον
σοβαρό τραυματισμό του Νίκου του
Κόλλια, του κυβερνήτη του 618. Ήταν
ένα βαρύ πλήγμα, για τη δικιά μας την
«κάστα» στο Λιμενικό, ένας σοβαρός
τραυματισμός ο οποίος μπορώ να πω ότι
για ενάμιση μήνα μας καρδιοχτύπησε
όλους. Η πολύ σημαντική παρέμβαση
της ΠΟΕΠΛΣ είναι ότι, επειδή η
οικογένεια του που ζει στην Μυτιλήνη
από το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα
που αντιμετώπιζε, το παιδί χρειαζόταν
αποκλειστικές νοσοκόμες, οι οποίες
στοίχιζαν 2.000 ευρώ, τον μήνα, με
παρέμβαση της ΠΟΕΠΛΣ, του Θάνου
Τσατσουλή, εμένα, και όλων των
υπολοίπων που βρεθήκαμε από την
πρώτη στιγμή εκεί, μια από τις έξι
επιταγές πήρε η οικογένεια του για να

καλύψει αυτά τα έξοδα.. 

Θα ήθελα να θίξω ένα θέμα,  η δικιά
μου τοποθέτηση, η δικιά μου η
προσωπική, και όχι της Ενώσεως μου,
γιατί το έχουμε συζητήσει, δεν έχουμε
βγάλει κοινή απόφαση πάνω σε αυτό το
πράγμα, η δικιά μου η απόφαση
προσωπικά και μάλιστα διαφωνήσαμε
και με τον Πρόεδρο μπροστά στον
νομικό σύμβουλο του Υπουργείου, είναι
ο ΕΟΠΥΥ. Στην Πάτρα είναι ο
ΕΟΠΥΥ. Όταν έχω να πάρω φάρμακα
από την 1.1.12 είναι ΕΟΠΥΥ. Απλό
είναι. Και εφόσον δεν υπάρχει…. Η δικιά
μου η πρόταση στην Πάτρα, με αυτό που
αντιμετωπίζω από την 1.1.12 είναι
ΕΟΠΥΥ. Είναι απλό. Είχα μιλήσει
πέρυσι στην Αθήνα. Είχα πει ότι η
υγειονομική μας περίθαλψη είναι
φούσκα. Το επαναλαμβάνω. Είναι
φούσκα. Ποιο δέντρο, ποιο δάσος. Εγώ
17 χρόνια υπηρεσία που έχω, βλέπω
συνέχεια το δέντρο. Δεν βλέπω να
υπάρχει δάσος. Άρα λοιπόν ποια είναι η
λύση; Να πάμε και εμείς στον μεγάλο
τον φορέα να τελειώσει η ιστορία. Όταν
δεν μπορώ να πάρω φάρμακα, όταν
κουβαλάω τα εμβόλια των συναδέλφων
με το ψυγειάκι από το Αίγιο, γιατί έχω
πει σε ένα φαρμακείο στο Αίγιο να δίνει
φάρμακα και τα κουβαλάω κάθε πρωί,
είναι ΕΟΠΥΥ. Απλό είναι το θέμα. Και
σε θέμα ιατρικής κάλυψης και
φαρμακευτικής, για να τελειώσει αυτή η
ιστορία. 

Ελεγκτήριο δαπανών. Η Αεροπορία
έχει ελεγκτήριο δαπανών, ασχέτως αν
καταργήθηκε ή δεν καταργήθηκε το
ΥΔΕ. Και για αυτό ίσως έχει ξεφρακάρει
η διαδικασία και παίρνουν πιο εύκολα τα
φάρμακα. Δεύτερον, για τους ελεγκτές
του ΕΟΠΥΥ, τους παλιούς του ΟΠΑΔ,
υπήρχε μια σύμβαση από παλιά, εδώ και
12-13 χρόνια, όπου θεωρούσαμε όλοι τα
βιβλιάρια από τους ελεγκτές τότε του
ΟΠΑΔ. Επειδή όμως οι άνθρωποι
κλασικά πήραν μια τουφεκιά, δεν
πληρώθηκαν ποτέ για αυτό που κάνανε,

κάποια στιγμή στείλανε ένα έγγραφο και
είπαν Χ. Και σας πληροφορώ ότι αν
ανακαλύψει το όργανο εκεί που έχουν ότι
σας έχει θεωρήσει ελεγκτής τους το
βιβλιάριο θα βρουν τον μπελά τους οι
ελεγκτές αυτοί. 

Αλλάζω θέμα. Σε κάτι δικό μου.
Κυβερνήτες και Α΄ Μηχανικοί Σκαφών.
Θέλω να σας ενημερώσω ότι το 50-60%
που επανδρώνουν αυτήν την στιγμή σε
αυτές τις θέσεις στα σκάφη, προέρχονται
από το 33, 34, 35  και 36 σχολεία.
Μίλησα πέρυσι το καλοκαίρι κάποια
στιγμή που είχα βρεθεί με τον Αρχηγό,
τον τότε Αρχηγό, ο οποίος έμεινε και με
ανοιχτό το στόμα, δεν το ήξερε, μου είπε
ότι δεν τον ενημερώνουν, σας
πληροφορώ ότι όλοι αυτοί οι
συνάδελφοι, μαζί με εμένα που είμαι σε
αυτήν την παραπλήσια ηλικία, είμαστε
σήμερα από 41 έως 43 με 44. Το Π.Δ.
Μεταθέσεων και αυτό το οποίο είναι υπό
επεξεργασία αυτήν την στιγμή, αναφέρει
ότι στα 45 έχουμε δικαίωμα να κάνουμε
αίτηση και να φύγουμε από τα σκάφη.
Και ρωτώ που θα  βρεθεί αυτός ο κόσμος
να αντικαταστήσει όλον αυτόν τον όγκο
που θέλει να φύγει από τα σκάφη; 

Ξέρετε τι μου λένε τα παιδιά στην
Μυτιλήνη, στην Χίο που έχω γυρίσει και
έχουν πεθάνει τα τελευταία δύο χρόνια
με αυτό που γίνεται, περιμένω να φτάσει
το όριο ηλικίας να καταθέσω να βγω από
τα σκάφη. Δεν μπορώ άλλο. Τσακίστηκε
η μέση μου, τσακίστηκαν τα πόδια μου,
τσακίστηκαν όλα. Με ποιον τρόπο αυτά
τα παιδιά θα αντικατασταθούν; Με τις
προσλήψεις τις οποίες συνεχίζω να
βλέπω; Με τις προσλήψεις τη ΔΙ.Λ.Σ
όπου έχει αναλογικά μικρότερο ποσοστό.
Ήμουν μια μέρα στο Υπουργείο, τυχαία
στα γραφεία και είδα ένα λεωφορείο που
γέμισε γεμάτο με γυναίκες, δεν έχω
κάποιο πρόβλημα με τις γυναίκες, μη
δημιουργηθεί κάποια τέτοια εντύπωση,
όμως βλέπω, συνεχίζω να βλέπω να
λείπουν από τις προσλήψεις ειδικότητες
τις οποίες έχει ανάγκη το Λιμενικό.

Κωστάκης
Μιχαήλ

Υπεύθυνος
Πρωτ/μίων

Ενώσεων

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ
ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΩΤΩΝ
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Συνεχίζει; Πως θα διασφαλιστεί αυτό; δεν
ξέρουμε. Το έχει εξαγγείλει πλέον και ο
Υπουργός, για το θέμα της Ακαδημίας και
λέω Ακαδημία ωραία. Ακαδημία πως;
Πως θα μπορέσει να φτιάξει το πλαίσιο
από εκεί μέσα, από αυτήν την Ακαδημία
να βγάζεις Κυβερνήτες και Μηχανικούς;
Τι θα τους παίρνεις και θα τους πηγαίνεις
στις ΣΑΕΝ; Ακόμα και τους
Αξιωματικούς, τους παίρνει έτοιμους. 

Προχωράω πιο κάτω για το καινούργιο
Π.Δ. Μεταθέσεων. Έχω τρεις ενστάσεις τις
οποίες έχω εντοπίσει, τις έχω μεταφέρει
και θα πάμε υπό επεξεργασία σε αυτά.
Καταρχήν λείπει το παλιό, από το παλιό
άρθρο 9 του 33, παράγραφος 4, δεν δίνει
την επιλογή να κάνεις στα 2 χρόνια όταν
δεν υπηρετείς στον τόπο συμφερόντων
σου, αίτηση να εξεταστεί από το
Συμβούλιο για να επιστρέψεις στον τόπο
συμφερόντων. Δεύτερον, στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, εδάφιο στ΄, λέει ότι όταν
σου έχει επιβληθεί συσσωρευτικά
περιορισμός 30 ημέρες, την τελευταία
τριετία, ουσιαστικά σε θέτει με κριτήρια
για μετάθεση. 

Εγώ σε αυτό το πράγμα διαφωνώ
κάθετα. Υπάρχουν υπηρεσίες αυτήν την
στιγμή οι οποίες καίγονται, οι οποίες
έχουν προβλήματα σοβαρά και οι οποίες
εάν αυτό το πράγμα συνεχίσει, ουσιαστικά
είναι μια πολύ ωραία πόρτα για να μπορεί
ο οποιοσδήποτε να τον μεταθέσει πιο
εύκολα. Και τρίτο και κυριότερο, επειδή
είχα και χθες μια μικροδιένεξη με τους
φίλους μου τους Κρητικούς, αν και τους
αγαπάω και έχω και κρητικό επώνυμο,
παρά το ότι δεν είμαι Κρητικός, στο άρθρο
11, παράγραφος 2, αναφέρει ότι για αυτούς
που υπηρετούν στα νησιά, τα στελέχη του
Λ.Σ. επιτρέπεται μετά από αίτηση τους, να
παραμένουν κατά προτεραιότητα σε
υπηρεσίες του τόπου επιλογής τους μετά
την συμπλήρωση συνεχούς 8ετους
παραμονής σε αυτές, εφόσον πρόκειται για
Λιμενικές Αρχές οι οποίες εδρεύουν σε
νησιωτικές περιοχές, πλην των νήσων
Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας. Για  μένα
είναι κόκκινη γραμμή. Και εμένα θα μου
κακοφαινόταν. Αν ήμουν από αυτά τα
νησιά θα μου κακοφαινόταν. Είναι
κόκκινη γραμμή για μας. Δεν υπάρχει
λόγος κανένας. Δεν μπορείς από μια
περιοχή να τον φωτογραφίζεις, ότι δεν έχει
δικαίωμα να κάνει κάτι. Τον
φωτογραφίζεις ίσως με κάποιο
διαφορετικό τρόπο, όχι να λες έτσι ωμά ότι
εγώ εσένα σε βγάζω πολύ εύκολα στην

σέντρα. Θα το πάρουν όλοι να το
διαβάσουν. 

Αυτό το οποίο δυστυχώς δεν βλέπω και
σε αυτό το Π.Δ. το είχα πει και πέρυσι, το
επαναλαμβάνω και φέτος, είναι ότι
κανένας μας και αυτό το Π.Δ. δεν
διασφαλίζεται η επιστροφή του πουθενά.
Λέμε λέει ότι φεύγουμε, πάμε εδώ,
καθόμαστε 2 χρόνια, καθόμαστε 3, 4, 5,
154, αλλά όμως δεν υπάρχει κάποια
δικλείδα και σε αυτό που να λέει, να ξέρω
εγώ ότι θα πάρω σήμερα φύλο πορείας
και ότι θα πάω εκεί 4 χρόνια και τον
Ιούνιο του 2020 παραδείγματος χάρη, θα
γυρίσω πάλι πίσω. Ούτε εδώ υπάρχει
αυτή η διασφάλιση. Άρα λοιπόν,
ξαναβράζουμε, περνάνε τα χρόνια, είμαι
στα 17 χρόνια, θα φτάσω στα 20,
ξαναβράζουμε πάνω κάτω στα ίδια
πράγματα. 

Τελευταίο, αναφέρει για τις καινούργιες
τοποθετήσεις, για τους καινούργιους
συναδέλφους, 3 χρόνια παραμονή στην
παραμεθόριο. Παραμεθόριο, τέλος
πάντων, 1η, 2η, 3η κατηγορία. Και λέω
εγώ, γιατί έχω ζήσει 4 χρόνια στην
Κεφαλλονιά με την Σχολή
Εμποροπλοιάρχων και λέω, 3 χρόνια στο
Αργοστόλι, 3 χρόνια στην Χάλκη. Γιατί;
Είναι το  ίδιο πράγμα; Και αυτός από το
Αργοστόλι, θα μπορέσει να φύγει σχετικά
εύκολα, γιατί είναι ένα νησί που λέει ο
άλλος εντάξει πάω, δεν είναι Χάλκη, δεν
είναι Νίσυρος, δεν είναι Κάσος. Για ποιον
λόγο; Και όπου γύρισα όλον αυτόν τον
καιρό στο Αιγαίο και εδώ που είχα έρθει,
μου κάνανε αυτό το παράπονο. Μου
λέγανε 3 χρόνια εγώ εδώ, 3 χρόνια ο
άλλος το ίδιο μου λέει έκανε παραμεθόριο
αυτός μου λέει στην Ιθάκη, στην

Κεφαλονιά. Με κοιτάζει ο Καρφίτσας με
την Ιθάκη, το ίδιο πράγμα μου λέει είναι;
Δίκιο έχει. Δυστυχώς.  

Θα κλείσω λίγο με τον Βασίλη τον
Τσιάπλια τον οποίον τον αγαπώ και τον
συμπαθώ πάρα πολύ, είναι φίλος, έχουμε
ξεκινήσει σχεδόν μαζί, αλλά δυστυχώς,
Βασίλη μου καταλαβαίνω το πρόβλημα,
δυστυχώς οι περσινές μεταθέσεις, 308
υπηρετούντες και 14 αποσπασμένοι στην
Θεσσαλονίκη, 187 οργανική σύνθεση,
172% πληρότητα, υπερστελέχωση. Και θα
έρθω στον Στάθη τον Σαμαρά και
ξεκινάω. Υποστελεχωμένους, για πέρυσι
μιλάω και για αυτόν τον πόλεμο που
δεχτήκαμε των ανακοινώσεων, Μεγίστη
24%  υποστελεχωμένη, Λιβάδια Τήλου
30,77%, Κάλυμνος 56%, Διαφάνη 57%,
Κάσος 85%, Κάρπαθος 82%, Καρδάμαινα
66%, Νίσυρος 38%, Κως 61%, Λειψοί 57%,
Λέρος 60%, Πάτμος 78%, δεν κουράζω
άλλο.

Πρέπει να βρεθεί μια λύση,
καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που έχετε
επάνω, εννοείται, δυστυχώς είναι αυτό που
είπε ο Βασίλης, 830 άτομα με τόπο
συμφερόντων Θεσσαλονίκη, η αλήθεια
είναι ότι δεν μπορεί να σηκώσουν όλοι
αυτοί τις μεταθέσεις, ούτε τα παιδιά αυτά
να πηγαίνουν να έρχονται, ούτε τα παιδιά
αυτά τα οποία βρέθηκαν στην Ιερισσό και
ζητήσανε γιατί ήταν εκτός τόπου
συμφερόντων τους να πάνε Θεσσαλονίκη
να ξαναβρίσκονται στα Δωδεκάνησα.
Πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα. Νομίζω
ότι τα μυαλά εκεί  άλλαξαν. Δεν εχουμε
πλεον τα όστρακα και τις χελώνες που
παθαιναν ρηξη χιαστών... Θα βρουμε τη
λυση για να μπορέσουμε να
προχωρησουμε σωστά.



Σ
υνάδελφοι θεωρώ ότι τα
προβλήματα είναι πάρα,
πάρα πολλά. Θα πρέπει
να είμαστε όλοι
ενωμένοι στο πλευρό της
Ομοσπονδίας για να

μπορέσουμε να βρούμε λύσεις που να
εξυπηρετούν συναδέλφους. Δεν θα
πρέπει να υπάρξουν προσωπικές
φιλοδοξίες και όλοι μαζί όσο μπορούμε
να βοηθήσουμε. 

Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην
Ένωση μου, μιας και πρώτη φορά μιλάω
σε συνέδριο, ως Πρόεδρος. Γιατί μέχρι
και σήμερα, σήμερα ήρθα στις 11:00 η
ώρα το πρωί, μέχρι και σήμερα από
πολιτικούς φορείς έχω ακούσει, μιλούσαν
για την Θεσσαλονίκη χωρίς  να
γνωρίζουν Στάθη. Είπαν για
Θεσσαλονίκη και Πολύγυρο. Ο
Πολύγυρος είναι βουνό. Δεν έχει
Λιμενικούς παιδιά. Έχει περάσει μια
εντύπωση ότι στην Θεσσαλονίκη
υπηρετούν 1000 άτομα και έχει ο
καθένας από 20 χρόνια. Δεν είναι έτσι τα
πράγματα. Είναι λάθη του παρελθόντος
που θα πρέπει να ξεπεραστούν όμως.
Προς τα εκεί θα κινηθούμε ως Ένωση
πλέον και μόνο προς τα κει. Έχουμε και
εμείς μερίδιο ευθύνης. Θα το
αναλάβουμε, θα προσπαθήσουμε να το
λύσουμε. Θεωρούμαστε υπεράριθμη
υπηρεσία, ακούμε από απλούς
συναδέλφους ότι είμαστε  υπεράριθμη
υπηρεσία. Παιδιά η μείωση οργανικών
θέσεων που έγινε στην Θεσσαλονίκη,
δεν έχει γίνει σε καμία άλλη υπηρεσία.
Χάσαμε 35-40%, όταν το σώμα έχασε το
20%. Αυτήν την στιγμή το ΚΛΘ έχει 80
οργανική σύνθεση.  Λάθος της
προηγούμενης Διοίκησης της Ένωσης
Πρόεδρε. Προσωπική μου άποψη αυτή.
Υπηρετούν στο ΚΛΘ 104 άτομα.
Δευτέρα έρχεται ο Πρωθυπουργός, ο κ.
Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, έχουν κόψει
όλες τις άδειες και τα ρεπό και ακόμα τα

άτομα δεν τους βγαίνουν για τα μέτρα
τάξης. Είναι τόσο υπεράριθμοι.
Προσκαλώ επίσημα την Ομοσπονδία να
ανέβει να δει τα προβλήματα που
υπάρχουν επάνω. Είμαστε μια Ένωση
στην οποία ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ σε μας
δεν εφαρμόστηκε. Έλεγε σε κάθε νομό
και μια Λιμενική Αρχή, ένα
Λιμεναρχείο. Σε μας παιδιά δεν υπάρχει.
Έχουμε Πιερία, Θεσσαλονίκη,
Χαλκιδική, και είναι ένα Λιμεναρχείο.
Μπορεί ο Λιμενάρχης να σε πάρει από
τη μια Λιμενική Αρχή και να σε πάει
στην άλλη, που είναι 180 χιλιόμετρα. 180
χιλιόμετρα. 

Έχουμε τα ΚΕΑ Θεσσαλονίκης,  οι
συνάδελφοι για 5 ημέρες εχουν
περιορισμό. Πείτε μου που αλλού έχει
γίνει, σε ποια άλλα ΚΕΑ έχουν γίνει
αυτά. Για 5 ημέρες περιορισμό. Δεν
υπάρχει σκύλος στην Θεσσαλονίκη,
έχουν μπει μέσα σεκιουριτάδες, για 5
ημέρες περιορισμό. Ενώ σε άλλες
υπηρεσίες και πολύ καλά κάνανε με 30
ημέρες φυλακή ξαναγυρίσανε πίσω.
Έχουμε μια βάση η οποία καλύπτει από
Αλεξανδρούπολη μέχρι και
Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα και όλα αυτά,
που δουλεύουν, χωρίς να είναι βάση
όμως. Μόνο στα χαρτιά. Πως γίνεται
αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
Προτέρημα της Θεσσαλονίκης και αυτό.
Θέλω να γνωρίζετε ότι από δω και πέρα
η Ένωση θα εκπροσωπεί όλους τους
συναδέλφους, οι οποίοι έχουν τόπο
επιλογής την Βόρεια Ελλάδα, την
Κεντρική Μακεδονία. Όλους τους
συναδέλφους. Δεν θα είμαστε ούτε 400,
ούτε 500. Είναι 800 άτομα παιδιά. 830
άτομα έχουν τόπο επιλογής υπηρεσίες
της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Από δω και πέρα η Ένωση Κεντρικής
Μακεδονίας θα εκπροσωπεί τους πάντες,
από αυτούς τους συναδέλφους. Θα
πρέπει όλοι να μπορέσουν κάποια στιγμή

να υπηρετήσουν στον τόπο τους. Πρέπει
άμεσα να γίνει ανακατανομή οργανικών
θέσεων. Άμεσα. Όλοι προσπαθούν να
βρουν λύση για τις μεταθέσεις, νομίζετε
ότι η λύση είναι η Θεσσαλονίκη και οι
υπεράριθμοι της, ενώ δεν είναι έτσι.
Προσπαθείτε να βρείτε λύση για εμάς,
χωρίς εμάς. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Και αν το κάνετε να ξέρετε ότι είναι πολύ
εύκολο να μεταφερθεί το πρόβλημα σε
άλλες υπηρεσίες. Το σύνολο των
συναδέλφων που υπηρετούν αυτήν την
στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα, και στις
υπηρεσίες Κεντρικής Μακεδονίας, έχει
κάνει παιδιά νησιά και δυο και τρία
νησιά. Θέλω εδώ να μου πείτε ένα νησί
που δεν υπηρετεί ένας Μακεδόνας. Ένα.  

Εκτός από την Καλαμάτα του φίλου
του Σαράντου, σε όλες τις άλλες
υπηρεσίες έχουν Μακεδόνες. Πως
γίνεται αυτό; 830, θεωρείτε ότι αυτοί οι
830 θα μπορούν να λύσουν το πρόβλημα
όλου του Λιμενικού; Μπορούμε να
αναλάβουμε το κόστος να υπηρετήσουμε
και δύο και τρεις φορές σε νησί, αλλά δεν
μπορούμε να αναλάβουμε εμείς να
υπηρετούμε έξι φορές και άλλοι
συνάδελφοι καθόλου. Αυτό το ότι
υπάρχουν συνάδελφοι στην
Θεσσαλονίκη που έχουν 20 χρόνια και
δεν θέλουν να φύγουν, που λεγόντουσαν
σε προηγούμενα συνέδρια, είναι μύθος.
Είναι μύθος κύριοι. Άμεσα θα πρέπει να
γίνει ανακατανομή οργανικών θέσεων.
Δεν μιλήσαμε για 800, να πάρουμε 40
οργανικές παραπάνω, 50. Ή 300 ή 800;
Υπάρχει και ενδιάμεσο. Ποτέ δεν
ζητήσαμε όλοι οι Βορειοελλαδίτες να
υπηρετούν εκεί. Είπαμε θα αναλάβουμε
το κόστος, επειδή είμαστε από τη Βόρεια
Ελλάδα, και να υπηρετήσουμε και δύο
και τρεις φορές σε νησί. Αλλά όχι μόνο
εμείς κύριοι. Όχι μόνο εμείς. Δεν
μπορούμε εμείς να λύσουμε  όλο το
πρόβλημα του Λιμενικού. Το σύνολο των
συναδέλφων που υπηρετούν αυτήν την

Τσιάπλιας
Βασίλειος

Αναπλ. Γενικός
Γραμματέας

ΠΟΕΠΛΣ

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα, έχει
υπηρετήσει μακριά. Να είστε σίγουροι
για αυτό. Σε μεταγενέστερο χρόνο θα
δείτε και τα μόρια που έχουν οι
συνάδελφοι από τη Βόρεια Ελλάδα και
που έχει υπηρετήσει ο καθένας. Θα
πρέπει όλοι μαζί να βρούμε λύση. Όλο
αυτό το διάστημα προσπαθούσατε να
βρείτε λύση για εμάς, χωρίς να
συμμετέχουμε εμείς όμως. Είτε
μεταθέσεις, είτε με 24μηνα, και όλα ήταν
για το καλό μας. Η προηγούμενη
διοίκηση, πολύ σωστά το είπες.

Για αυτό είπα  ότι θα είμαστε εδώ για
όλους τους συναδέλφους, που έχουν τόπο
επιλογής Θεσσαλονίκη, υπηρεσίες της
Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν με
ενδιαφέρει. Το να μην μεταφερθεί
κανένας από τις υπηρεσίες της Κεντρικής
Μακεδονίας. Εγώ είμαι αυτός πρώτος
που θέλω όλοι να υπηρετήσουν κάποια
στιγμή στο σπίτι τους. Θα βάλουμε πλάτη
εμείς ως  Ένωση σε αυτό, θα προτείνουμε
λύσεις σε αυτό, αλλά θέλουμε και την
βοήθεια και της Ομοσπονδίας και των
άλλων Ενώσεων. Θα πρέπει να
σταματήσει πλέον αυτή η καραμέλα, η
Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη, η
Θεσσαλονίκη. Μόνοι μας δεν μπορούμε
να λύσουμε το πρόβλημα ρε παιδιά. Δεν
γίνεται. Όπως πολύ σωστά είπες,
υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν 15 και
20 χρόνια μακριά από το σπίτι τους. Και
μόλις θα έρθουν θα ακούσουν και αυτοί
τα ίδια πράγματα, ότι είσαι 20 χρόνια στο
σπίτι σου.

Το υπεράριθμο να ξέρετε πάνω είναι
πλασματικό. Έγινε μείωση οργανικών
κάθετη, χωρίς κριτήρια, γιατί κάποιοι

λέγανε ότι η Θεσσαλονίκη δουλεύει με
80 άτομα. Μόλις ανέβει η Ομοσπονδία
επάνω, θα δει αν μπορέσει να δουλέψει η
Θεσσαλονίκη με 80 άτομα. Είναι καθαρά
πλασματικά. Είναι αριθμοί. Κύριοι δεν
μπορεί να βγει δουλειά. Δεν μπορεί. Και
φυσιολογικά τώρα φαινόμαστε
υπεράριθμοι. Έχουμε χάσει την
Περιφέρεια. Έγινε και αυτό. Τα τελευταία
χρόνια έχουν χαθεί από την
Θεσσαλονίκη και γενικά στις  υπηρεσίες
εκατοντάδες θέσεις. Θα πρέπει να
υπάρξει ανακατανομή. Δεν γίνεται
διαφορετικά. Και είναι πολύ εύκολο για
εμάς, να μεταφέρουμε το πρόβλημα σε
άλλες υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ
εύκολο. Να το ξέρετε αυτό. Δεν θα
υπάρχει διχασμός πλέον στους
συναδέλφους που έχουν τόπο επιλογής
Θεσσαλονίκη, υπηρεσίες Κεντρικής
Μακεδονίας. Αυτοί που είναι εκεί και
αυτοί που είναι μακριά. 

Η Ένωση θα τους εκπροσωπεί όλους..
Ως Ένωση να ξέρετε ότι θα
εκπροσωπήσουμε τους πάντες. Στα ΚΕΑ
έχει φύγει ένας να γίνει λευκός με 5
ημέρες περιορισμό; Ναι έχει γίνει σε μας.
Πάλι στην Θεσσαλονίκη αυτό το
πράγμα. 

Καταλαβαίνω ότι οι υπηρεσίες, ειδικά
τα Δωδεκάνησα, Ανατολικό Αιγαίο,
Κυκλάδες, έχουν πολλά περισσότερα
προβλήματα. κάποτε θα πρέπει να
ανεβούν επάνω όμως. Ούτε η αλλαγή θα
μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ μας. Να
ένας με μια βαλίτσα και να αλλάζει ο
ένας τον άλλον. Ούτε αυτό μπορεί να
γίνει. Θα πρέπει να κάτσουνε σοβαρά
και να βρούνε μια λύση όλοι μαζί.

Μόλις ανέβει επάνω η Ομοσπονδία,
να δει τα προβλήματα που υπάρχουν, θα
κάνουμε τις προτάσεις μας μαζί με την
Ομοσπονδία. 

Η διαφορά  είναι ότι οι οργανικές
θέσεις στο σώμα μειώθηκαν 20% και στις
υπηρεσίες τις δικές μας 40 και 45%. 20%
ήταν η μείωση. Εάν γινόταν μια μείωση
οργανικών σε μας 20%, τώρα δεν θα
μιλούσαμε, δεν θα είχαμε πρόβλημα.
110%. Μιλάμε πάντα για πλασματικούς
αριθμούς ρε παιδιά. Το 80 πως βγήκε;
ποιος με έβγαλε εμένα το 80 στην
Θεσσαλονίκη; Την οργανική σύνθεση
εσένα, που υπηρετείς φίλε μου για πες
μου. 

Πέρυσι του βγήκε μετάθεση και έκανε
προσφυγή για να την κόψει. Πέρυσι την
έκοψε όμως, είχε μετάθεση για
Θεσσαλονίκη. Ούτε λέμε ότι καλώς
έκατσε στην Ίο τόσα χρόνια. Για αυτό θα
αγωνιστούμε, για αυτό θέλουμε να
μπούμε μπροστά.

Για να μην κουράζω, καλώ επίσημα
την Ομοσπονδία να έρθει επάνω στην
Θεσσαλονίκη, να γυρίσουμε όλες τις
Λιμενικές Αρχές, να καταγράψουν τα
προβλήματα που έχει και η
Θεσσαλονίκη, έχει και η Θεσσαλονίκη
προβλήματα παιδιά, να είστε σίγουροι για
αυτό, και μαζί να καθίσουμε να βρούμε
λύσεις. Αυτό τίποτα άλλο. Να ξέρετε ότι
θα γίνει σοβαρή δουλειά. Η Ένωση μου
πλέον θα εκπροσωπεί όλους τους
Βορειοελλαδίτες, όλους όσους έχουν τόπο
επιλογής υπηρεσίες της Κεντρικής
Μακεδονίας, και θα καθίσουμε όλοι μαζί
να βρούμε λύση.



Φ
ίλε Στάθη, σε
ευχαριστούμε για
την φιλοξενία.
Πάντα ξεχωριστός,
πάντα δυνατός. Σου
ευχόμαστε τα

καλύτερα, σου ευχόμαστε άμεσα στην
λύση των προβλημάτων της πολύπαθης
Ένωσης σου και να σου ζητήσουμε και
συγνώμη γιατί σε όλο αυτό το έργο
υπάρχει η ευθύνη όλων. Και εμένα,
προσωπικά που είμαι 15 χρόνια στα
δρώμενα τα συνδικαλιστικά. 

Φίλοι και φίλες η κατάσταση στην
χώρα, και κυρίως το οικονομικό και το
προσφυγικό ζήτημα, καθιστούν τον
τελευταίο χρόνο το Λιμενικό Σώμα
πρωταγωνιστή σε ζητήματα μέγιστης
εθνικής εμβέλειας και σίγουρα δεν θα
μπορούσε μέσα σε μια τέτοια συγκυρία
να μην υπάρχουν προβλήματα. Όμως τα
στελέχη μας, με την εργατικότητα τους,
την προσήλωση στο καθήκον τους και
τον επαγγελματισμό τους, και κυρίως τα
στελέχη που εργάζονται στις ευπαθείς
περιοχές, στα Δωδεκάνησα, στην Λέσβο,
στην Χίο, στις Κυκλάδες, έπεισαν και
έτυχαν θαυμασμού για το έργο τους σε
υπέρτατο εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Πήραμε επαίνους και συγχαρητήρια από
όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, τον
Πρωθυπουργό της χώρας, τους ηγέτες
ξένων κρατών, βραβεύσεις από μεγάλους
φορείς διεθνείς και εθνικούς. Οκτώ
βραβεύσεις και συλλογή εκατοντάδων
χιλιάδων υπογραφών για το βραβείο, να
προταθούν τα στελέχη μας για το βραβείο
Νόμπελ. Από την αρχή της θητείας του
υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου,
όπου συμμετέχω και εγώ, επέμενα να
εργαστούμε με βασικές αρχές, την
συμμετοχή όλων, την ενότητα, την
εργατικότητα, τη διεκδίκηση. Να

εργαστούμε μαζί με όλους και δίπλα σε
όλους. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς
αντιπαραθέσεις. Όταν περιμέναμε και
πιστέψαμε ότι δίνονται λύσεις, γιατί
δίνονται λύσεις και οι λύσεις ήρθαν με
αγώνες, αγώνες από όλους, σε
μακροχρόνια προβλήματα, όπως ο
καταλυτικός βαθμός του ΛΦ, Ανώτερη
Σχολή ΛΦ και μπραβο και έπρεπε το
αξίζουν οι συνάδελφοι, εισαγωγή με
πανελλήνιες εξετάσεις, ρύθμιση για το 33
και 34 σχολείο. 

Διοργανώσαμε το συνέδριο. Ένα
συνέδριο πραγματικά υποδειγματικό.. Σε
ότι αφορά το νέο Π.Δ. Μεταθέσεων,
επιφυλάσσομαι μέχρι να το δω, και καλώ
να κάνετε το ίδιο όλοι. Μέχρι να
δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Γιατί; Πολύ
ειδυλλιακό και δίκαιο μας το
προμοτάρουν, αλλά πολύ φοβάμαι με τα
28 χρόνια, 29 εμπειρίας που έχω, ότι αν
δεν είναι χειρότερο από το προηγούμενο,
είναι δυσκολότερο. Και δεν θέλω να
προκαταλάβω γιατί γνωρίζω διατάξεις
που είναι πολύ χειρότερες και θα
δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Και
δεν μπορώ να παραλείψω ότι με βάζει
εμένα σε σκέψη ακούγοντας από την
πίσω πλευρά και όχι από την μπροστινή,
και τον κύριο Υπουργό και τον κύριο
Αρχηγό να επιμένουν στο by the book.
Τι καλό θυμηθήκαμε από το by the book
το περσινό, που έφευγε η χήρα με τα δυο
ορφανά να πάει στο νησί. 

Εγώ θα προτείνω σε όσους είναι τώρα
στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, σε όσους θα
βρεθούν αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω ποιος
θα είναι, να μείνει ο ίδιος συνάδελφος,
είναι άξιος και το γνωρίζουμε όλοι. Όμως
θέλω από όλους σας να επιμένετε σε ένα
επιχείρημα, κάθε χρόνο να γίνονται οι
αναγκαίες μεταθέσεις. Χθες αναφέρθηκε
μια πολύ θετική εξέλιξη, μια

ανακούφιση. Μια αναγνώριση και
μάλιστα όπως πολύ σωστά είπε ο
Γερακαράκος, είναι πρώτη φορά που το
μεγαλύτερο δικαστήριο της χώρας, δεν
ξέρω ακριβώς τον όρο το δικαστικό, δεν
αναγνωρίζει μόνο να καταβληθεί το 50%,
αναγνωρίζει και μιλάει για λειτούργημα.
Δεν μιλάει για επάγγελμα. Όμως να
θυμίσω σε κάποιους φίλους εδώ ότι δεν
υπέγραψαν την προσφυγή τότε όλοι. Εγώ
ευτυχώς αισθάνομαι υπερήφανος και
δικαιωμένος γιατί είμαι ένας από αυτούς
που υπέγραψαν την προσφυγή. Την
προσφυγή στο ΣτΕ. Για το μνημόνιο..
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, υπάρχει
σίγουρα μια θετική εξέλιξη σε πολλά
αιτήματα μας. Όμως ακόμα και αυτά
είναι στις προθέσεις, δεν έχουν ψηφιστεί,
ούτε έχουν νομοθετηθεί. Είναι άμεση
ανάγκη και ευθύνη να προσπαθούμε
καθημερινά μέχρι τελικής δικαίωσης. Το
Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνθήκες
αντιπαραθέσεων άνευ λόγων, δεν θα
αποδώσει αυτό που πρέπει. Εγώ ξέρετε
ότι είμαι πάντα με την συνεννόηση. Και
αν δεν σας αρέσει κάτι που λέω, όπως
δεν μου αρέσουν και εμένα αυτά που
λέτε, τα σέβομαι. Και δεν μιλάω για
κανέναν αν είναι εντός ή εκτός τόπου. Η
ευπρέπεια και η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός
και η μέριμνα, πρέπει να αποτελούν το
βασικό χαρακτηριστικό στη δουλειά και
στον αγώνα του Διοικητικού
Συμβουλίου. Κλείνω με την άποψη ότι
αποκλεισμός για κανέναν. Διάκριση με
κανέναν, ανεξαρτήτου βαθμού, σχολής,
Λιμενοφυλάκων, Υπαξιωματικών,
Αξιωματικών. Όλοι μαζί θα διακριθούμε
αν είμαστε καλύτεροι. Εγώ δεν
καταλαβαίνω, υπάρχει καλύτερος
Λιμενοφύλακας ακόμα και από τον
Αρχηγό; Εγώ έτσι έχω μάθει και αυτά
έχω δει στα 28 χρόνια. Όλοι μαζί για μια
μεγάλη ΠΟΕΠΛΣ.

Δανίκας
Σωτήριος,

Μέλος ΔΣ
ΠΟΕΠΛΣ

ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ
ΠΟΕΠΛΣ
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Θ
α ξεκινήσω με την
ιδιότητα που
κατέχω στο
Λιμενικό Σώμα, για
τα ΚΕΑ και θέλω
να κάνω κάποιες

προτάσεις, επειδή πρόσφατα είχα πάει
στην Μυτιλήνη απόσπαση, όπως και
άλλοι συνάδελφοι πολλοί  πρέπει άμεσα
να απεμπλακούν τα ΚΕΑ, από τα σκάφη
του Πολεμικού Ναυτικού. Και ειδικά
από τους κανονιοφόρους. Προηγουμένως
ήμουν στο κλιμάκιο εδώ πέρα με τα
παιδιά και συζητήσαμε, υπάρχει θέμα με
τους κανονιοφόρους. Κάνουν 18 ώρες
υπηρεσία και εγώ θεωρώ ότι σε ένα
πλοίο του Πολεμικού Ελληνικού
Ναυτικού να είναι πάνω ΚΕΑ ποια είναι
η ουσία; Δεν υπάρχει για μένα κάτι. Ο
προηγούμενος Υπαρχηγός είχε
υποσχεθεί,  να τελειώσει. Πηγαίναμε δύο,
δύο, τώρα πρέπει να τελειώσει εντελώς,
να σταματήσει. 

Θέλω να πω για το τηλεφωνικά ΩΠ.
στην Διοίκηση, πόσο χρόνο δηλαδή
διαρκεί να τυπώσουν ένα σήμα και να το
στείλουν; Δηλαδή πόση ώρα θέλει να
πάρουν τηλέφωνο και να πουν ο  τάδε,
στείλε το σήμα, τη διαταγή. Έχουμε βρει
την πατέντα, τηλέφωνο, φύγετε. Χωρίς
οδοιπορικά, χωρίς τίποτα. Οι συνάδελφοι
και ο Γιώργος που έχουν φύγει από την
Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο τώρα στα
ΚΕΑ οι συνάδελφοι είναι ακόμα στον
Πειραιά, πήραν παράταση, περάσανε
επτά ημέρες για να πάρουν οδοιπορικά.
Κάθε φορά το ίδιο. Βγάλαμε
ανακοίνωση, κάποιες Ενώσεις βγάλανε
ανακοίνωση, ο Γαλάνης και ο Γιώργος
από την Θεσσαλονίκη και κάποιοι άλλοι
συνάδελφοι, πρέπει εμείς να το δούμε. Ο
συνάδελφος  ο Κανάτσος, πρόσφατα
είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο στην
Ομοσπονδία και ήρθε τότε από την

Ηγουμενίτσα, τα παιδιά δεν είχαν πάρει
οδοιπορικά. Πήγαμε επάνω, πάλι πήγα
εγώ ανέβηκα επάνω, πάλι δεν πήραν.
Τους είχαν πει ότι θα πάρουν, όλο
μπερδεμένα. Τη μια θα το πάρεις από την
παγία του Υπουργείου, την άλλη από την
παγία τη δικιά σου, ούτω καθεξής. Όλο ο
ένας στον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει, δεν
με απασχολεί. Υπάρχει μια διαταγή ενός
προηγούμενου Αρχηγού, η οποία λέει να
μην εκτελείται καμία απόσπαση αν δεν
καταβάλλεται το 70, δεν ξέρω το 60%
προκαταβολή. Δεν πάει πουθενά.
Δέχομαι τηλεφωνικό ΩΠ. Όχι δεν πάω.
Το έκανε ο Λιμενάρχης του Αγίου
Νικολάου από τα ΚΕΑ του Αγίου
Νικολάου, ήταν στον καταπέλτη του
πλοίου στο Ηράκλειο, δεν μπήκαμε
μέσα. Θέλω να δούμε λίγο και τις άδειες
οπλοφορίας. Είναι κάτι που το έχω πει
πολλές φορές, ότι πρέπει αυτό να κυλήσει
πλέον και είμαστε οπλόσωμα,
οπλοφορούμε, είτε άντρες, είτε γυναίκες,
να έχουν το δικαίωμα ανά πάσα ώρα και
στιγμή να προμηθευτούν ένα όπλο,
όποιος θέλει, είναι υπηρεσιακό. Και όχι
αυτή η διαδικασία ότι ψυχοτεχνικά
πέρυσι, πρόπερσι και ούτω καθεξής. Το
’06 και ξανά και ξανά και ξανά  πρέπει
να το τρέξουμε και να δούμε τι θα
κάνουμε. 

Θέλω να πω για το Π.Δ. Μεταθέσεων,
με τα μόρια των ΚΕΑ, ότι κάπου το
παρατηρώ, το είπαμε και μέσα στο
Διοικητικό Συμβούλιο με τον Κυράνη,
ότι υπάρχουν μέσα σε κάποια ΚΕΑ δυο
μόρια και σε κάποια άλλα ΚΕΑ τρία
μόρια. Όχι, δεν συμφωνώ, είμαι κάθετα
αντίθετος, πέντε για όλους, γιατί θα πω
για υπηρεσίες οι οποίες είναι αμετάθετες
στην Αττική με πέντε μόρια. Αδιανόητο.
Πέντε μόρια. Και πρέπει να μπει μέσα.
Πέντε μόρια για όλα τα ΚΕΑ,
ανεξαρτήτως, παντού. Κάθε ημέρα

καλούμαστε και επιχειρούμε παντού.
Μας παίρνουν αποσπάσεις, μας στέλνουν
παντού σε όλη την Ελλάδα. 

Συνυπηρετήσεις συναδέλφων που
είπες προηγουμένως, εγώ θα πω κύριοι
για τις συνυπηρετήσεις μέσα στο Π.Δ. η
πρόταση η δικιά μου είναι, ότι για μένα
είναι πιο εύκολο να πάει ένας
συνάδελφος  που είναι παντρεμένος με
μια συναδέλφισσα που έχουν δυο
μισθούς μια μετάθεση. Αν εγώ πάω που
έχω ένα μισθό, που έχω τρία παιδιά, είμαι
τρίτεκνος, θα έρθω και στους τρίτεκνους,
έχω ένα μισθό παιδιά, παίρνω 1.300
ευρώ με τα νυκτερινά, με τα πενθήμερα
με όλα, δεν μπορώ να πάω άμα φύγω
από το Ηράκλειο. Όχι δεν μπορώ, πρέπει
να πάω άμα με καλέσει η υπηρεσία, αλλά
θα είναι πολύ πιο δύσκολο για μένα με
1.300 ευρώ, από δυο συνάδελφοι που θα
παίρνουν 1.300 συν 1.300, 2.600. Πιο
εύκολα. Πρέπει να έχει λοιπόν
οικονομικά κριτήρια εκεί πέρα και να το
εξετάζει με οικονομικά κριτήρια η
ηγεσία. 

Για τους τρίτεκνους. Δεν συμφωνώ
καθόλου με τον φίλο μου τον
Δροσόπουλο, και τον Χρηστέα, γιατί
όποιος έχει τρία παιδιά μπορεί να
καταλάβει. Όποιος έχει δύο μπορεί να
καταλάβει, όποιος  έχει ένα μπορεί να
καταλάβει. Είναι πολύ δύσκολο να
μετακινηθεί ένας με τρία παιδιά, με δύο
παιδιά, με ένα παιδί. Αυτή είναι η άποψη
μου. 

Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα, για τους
συναδέλφους τους Καπετάνιους του
Εμπορικού Ναυτικού, είναι άσχετο αυτό
πάλι, που είναι Λιμενοφύλακες οι οποίοι
η ηγεσία δεν έχουν καταταχθεί με
προσόν κατάταξης στο Λιμενικό και τους
έχει πάρει τα διπλώματα, τα έχουν
καταθέσει και τους έχει βάλει αυτούς και
κάνουν υπηρεσία και εκτελούν χρέη

Σφακιανάκης
Γεώργιος
Μέλος ΔΣ
ΠΟΕΠΛΣ

ΟΧΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
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Καπετάνιου στο Ανατολικό Αιγαίο.
Πατέντα. Υπάρχουν πάρα πολλοί
Καπετάνιοι, και Μηχανικών, ναι σωστά,
και Μηχανικών, μου το έχουν θέσει το
θέμα, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι
είναι στα γραφεία. Μπήκαν με την
ειδικότητα. Εγώ μπήκα ειδικότητα στα
κλιμάκια, σαν ειδικές δυνάμεις υπηρετώ
ακόμα. 

Αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι τους
υποχρεώνει η υπηρεσία και δεν έχουν
προσόν κατάταξης στο Λιμενικό αυτό και
λειτουργούν με αυτό, να βγουν εκτός

οργανικών θέσεων. Ας είναι και
Λιμενοφύλακες. Μια πρόταση. Το είχα
πει και σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο, το
ξαναλέω τώρα ξανά εδώ. Είναι αμαρτία
αυτοί οι συνάδελφοι να καλούνται να
υποχρεώνονται και να πηγαίνουν στα
σκάφη όλου του Ανατολικού Αιγαίου
αυτήν την στιγμή. Τουλάχιστον ηθικά να
πάρουν τον βαθμό, να προαχθούν. Εγώ
μιλάω για Καπετάνιους δεν μιλάω για τα
πτυχία. Είπα για συγκεκριμένους. Γιατί
ένα άλλο πτυχίο δεν ξέρω πως μπορεί να
το χρησιμοποιεί η υπηρεσία. 

Και μια τελευταία πρόταση πάλι, για
τις μεταθέσεις. Το πρόβλημα  που
υπάρχει εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο, είπε
ο Στάθης χθες μια πρόταση, με την οποία
συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του, το είπε
και κάποιος άλλος συνάδελφος, να
πάρουν παιδιά 300 άτομα με
εντοπιότητα. Το είπε ο συνάδελφος από
δω πέρα, συμφωνώ με αυτό, και αν
μπορούμε εκεί να το τρέξουμε. Ή
διαφορετικά να προσπαθήσουμε να
έχουμε μια ροή 50 συναδέλφων κάθε
έτος. Κάθε έτος. Μπορεί να γίνει αυτό;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Αντώνιος

Αντιπρόσωπος
ΕΠΛΣ

Αργολίδας,
Αρκαδίας,
Κορινθίας

ΟΛΙΚΗ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Θ
α ήθελα να ξεκινήσω
με το Λιμενικό
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
Είχε χαρακτηριστεί
στην αρχή της
λειτουργίας του από

την Ένωση μας, ως αφηρημένη τέχνη η
εφαρμογή του. Τελικά ήταν αδόκιμος ο
χαρακτηρισμός αυτός, γιατί ακόμα και η
αφηρημένη τέχνη, έστω και με κάποιον
ανορθόδοξο τρόπο οδηγεί σε κάποιο
αποτέλεσμα.

Αντίθετα ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ κατά την
γνώμη μου οδήγησε Λιμεναρχεία από
ζωντανούς οργανισμούς και υπηρεσίες
γενικότερα, σε δύσκαμπτες γραφειοκρατικές
υπηρεσίες, που ανακυκλώνουν την χαρτούρα
μεταξύ τους. Στέρησε πρωτοβουλίες από
Λιμεναρχεία τα οποία τα μετέτρεψε σε Τμήματα
δηλαδή και αναγκαζόμαστε εμείς τώρα να
ελέγχουμε Διοικητές, σημερινούς Πλωτάρχες
που κάποτε ήταν Λιμενάρχες. Και είμαστε και
μακριά από κέντρα διοίκησης, που ήταν
παλαιότερα Λιμεναρχεία και τώρα έχουν
μετατραπεί σε Τμήματα.  Επειδή και εμείς
βιώνουμε στην περιοχή μας, στο Λιμεναρχείο
Ναυπλίου κάποια θέματα, ήθελα  λίγο να
τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Επομένως θέλει μια
ριζική επανεξέταση κατά την γνώμη μου ο
Λιμενικός ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, βασισμένος σε

προτάσεις από τις Ενώσεις τις Τοπικές και τους
Διοικητές ίσως και τους Λιμενάρχες από τις
Λιμενικές Αρχές. Κατόπιν θα ήθελα να μιλήσω
λίγο για τα επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού
Σώματος, τα οποία συντηρούνται τελευταία από
χορηγίες. Αυτό δημιουργεί και έναν φαύλο
κύκλο δημοσίων σχέσεων, κακώς
εννοουμένων πολλές φορές, γιατί
υποχρεωνόμαστε από την στιγμή που δεν
έχουμε χρήματα να τα συντηρήσουμε στις
τοπικές κοινωνίες, να ζητάμε χορηγίες τέλος
πάντων με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφερθώ
είναι οι γονικές άδειες και η μη συμμόρφωση
της ηγεσίας, παρά την γνωμάτευση του νομικού
συμβούλου μας που έχει επανειλημμένως
αναφερθεί, πολλές φορές λαμβάνουμε
αινιγματικές απαντήσεις από τη διοίκηση
σχετικά με το αν τη δικαιούμαστε ή όχι. Παρά
την γραμματική ερμηνεία του νόμου που είναι
ξεκάθαρη, το τι ισχύει ή όχι  και δεν το λέμε
εμείς το λένε και οι νομικοί σύμβουλοι και πάλι
αυτό το θέμα, λαμβάνουμε αινιγματικές
απαντήσεις που δεν λένε ούτε ναι, ούτε όχι.
Αγωγή όμως, να καταντήσουμε στους καιρούς
μας να ξοδεύουμε χρήματα για πράγματα
αυτονόητα; Και αυτό πιστεύω ότι δεν είναι και
η καλύτερη λύση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι
δυνατόν αυτό από την στιγμή που είναι
προσωπικά θέματα, νομικά, αν μπορεί η

Ομοσπονδία να τα καλύψει. Δεν γίνεται αυτό
το πράγμα, το γνωρίζω ότι δεν γίνεται, απλά δεν
είναι και λύση ο καθένας ατομικά να πρέπει να
επιφορτιστεί για όχι μόνο αυτό, για οποιοδήποτε
θέμα που γίνεται παράβαση εντός εισαγωγικών
από τη διοίκηση σε θεμελιωμένα δικαιώματα
να πρέπει τα αυτονόητα να τα διεκδικούμε
δικαστικά. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ούτε
γόνιμο ούτε οδηγεί κάπου ουσιαστικά. 

Και ένα τελευταίο θέμα που βάλαμε, με τις
αποσπάσεις, σχετικά με δύο ταχύτητες
συναδέλφων, διότι και εμείς από την περιοχή
μας ενισχύουμε Λιμενικές Αρχές που έχουν
ανάγκη λόγω του μεταναστευτικού και πολύ
ορθά γίνεται, δεν μπορεί να υπάρχουν
συνάδελφοι δύο ταχυτήτων. Δηλαδή κάποιοι
να φεύγουν με διαφορετικά ποσά
αποζημίωσης. Και επίσης πρέπει να υπάρχει
και αξιοπρεπής διαβίωση σε αυτούς που
πηγαίνουν. Το οποίο σε γενικές γραμμές ισχύει,
αλλά υπάρχουν και φήμες ότι θα πάμε σε
στρατόπεδα, θα πάμε σε παρεκκλήσια. Αυτό ότι
υπάρχουν κανονισμοί που ορίζουν ημερήσια
αποζημίωση, ξενοδοχεία ανάλογα με το βαθμό
του κάθε συναδέλφου και δεν μπορεί
αυθαίρετα να πάμε να μείνουμε σε εκκλησίες,
στάβλους μελλοντικά και οτιδήποτε σκαρφιστεί
παρανόμως. Ευχαριστώ πάρα πολυ.

36 ΝΕΑ ΠΛΕYΣΗ
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Κ
αλησπέρα συνάδελφοι.
Να πω ένα μεγάλο
ευχαριστώ και προσωπικά
προς την Ένωση
Δωδεκανήσου για αυτό το

υπέροχο συνέδριο και τον χώρο
φιλοξενίας και ότι έχουν κάνει για μας
και να ξεκινήσω και εγώ με την σειρά
μου. Καταρχήν υπηρετώ στα εναέρια
μέσα του Λιμενικού. Πολύ λίγοι τα
γνωρίζουν, ελάχιστοι ίσως γνωρίζουν
λίγα πράγματα και από την άλλη δεν
ξέρουν τι ακριβώς δουλειά κάνει. Θα
πρέπει να σας ενημερώσω ότι επιτελεί
πολύ μεγάλο έργο τα εναέρια μέσα, όσο
και να μην το ξέρουν. Έχουν μεγάλες
επιτυχίες πετύχει στην ανεύρεση
καταζητούμενων πλοίων, για τσιγάρα και
τα λοιπά, πάντα σε συνεργασία με την
Ασφάλεια ή και με Τοπικές Αρχές. Δεν
γίνεται τίποτα, όλοι είμαστε ένας κρίκος. 

Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η
υπηρεσία εναέριων μέσων, λήγει η
σύμβαση με την ΕΑΒ που λέμε εμείς, την
Αεροπορική Βιομηχανία και
κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς εναέρια
μέσα. Θα μου πείτε μικρό το κακό,
μεγάλο το κακό; Επειδή είμαι εκεί μέσα
και το πονάω, την πονάω αυτήν την
υπηρεσία και επειδή πράγματι επιτελεί
έργο, θα πρέπει να κοιτάξουμε τι
μπορούμε πλέον να κάνουμε, τι θα γίνει
με αυτήν  την σύμβαση. Είχαμε εξέλιξη,
με ενημερώνουν τώρα, δεν το ήξερα,
γιατί παιζόταν. Γιατί είχε μπει και ένας
ιδιώτης στη μέση και κάτι τέτοιο. Σε αυτό
το νομοσχέδιο μπήκε μέσα. Ωραία, κατ’
εξαίρεση πενταετής σύμβαση. Πάντως
είναι στον αέρα ακόμα, ακόμα
ακούγονται τέτοια. 

Και κατά δεύτερον επειδή τυχαίνει να
υπηρετώ στην Αττική, η οποία βέβαια
δεν περνάει αυτά που περνάτε στο
Ανατολικό Αιγαίο ή σε κάποιες άλλες
υπηρεσίες, τώρα λόγω του προσφυγικού
έχουμε πιο έντονα μέτρα τάξης στο
λιμάνι. Εκεί πέρα λοιπόν μας θέλουν να

φτάσουμε να φυλάμε αυτούς τους
πρόσφυγες, χωρίς να έχουμε κανένα
μέσο. Δεν μιλάμε για εκπαίδευση.
Ανεκπαίδευτος να πρέπει να συλλάβω
κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει κλέψει,
μπορεί να χτυπηθεί, μπορεί. Μου έτυχε
περιστατικό που ήμουν εγώ και άλλη μια
συνάδελφος σε ένα σημείου που 40
πρόσφυγες πηγαίνανε σε μια άλλη πύλη
του λιμανιού, για να βοηθήσουν τους
υπολοίπους που έπεφτε ξύλο εκεί πέρα,
που είχαν φασαρίες και έπρεπε είχα
εντολή να κρατήσω εγώ και η
συνάδελφος 40 άτομα να μην πάνε στην
άλλη την πύλη να βοηθήσουν τους
υπολοίπους. Δεν ξέρω, χωρίς οπλισμό,
χωρίς γκλοπ, χωρίς απολύτως καμία
προστασία και δεν το συζητάμε, όταν
ζήτησα ενίσχυση δεν υπήρχε ενίσχυση.
Γιατί δεν υπήρχε ενίσχυση; Τα παιδιά
ήταν στην πύλη που γινόταν οι φασαρίες. 

Καλό είναι να βοηθάμε, δεν το
συζητάμε, πάμε μπροστά όλοι να
βοηθήσουμε τους συναδέλφους που έχουν
εκείνη την ώρα πρόβλημα, αλλά θα
έπρεπε να τεθεί ένα θέμα πρώτα, όπως
συζητάμε πάντα, της εκπαίδευσης, αλλά
όταν πάμε μέτρα τάξης θα μπορούσαμε
τουλάχιστον να υπάρχει διοικητική
μέριμνα αφού δεν έχουμε νερά και το ένα
και το άλλο, να μας δίνουν ένα γκλοπ, κάτι
τέλος πάντων, να μπορούμε να
προστατεύσουμε τον εαυτό μας.

Και επειδή πιστεύω αυτό γίνεται και
στα νησιά όπου οι συνάδελφοι
αγοράζουν μόνοι τους τον εξοπλισμό και
ζητάνε τόσα χρόνια εξοπλισμό, μήπως θα
έπρεπε να το πάρουμε λίγο πιο σοβαρά
αυτό. Γιατί πλέον παίζονται ανθρώπινες
ζωές και αυτό γινόταν εδώ και πολλά
χρόνια. Έχει τύχει να κάνω σύλληψη σε
λιμάνι, να είμαι πάλι άοπλος λόγω
μέτρων τάξης και να προσπαθώ να τον
πιάσω με τα χέρια. Δεν γίνεται αυτό. 

Για αυτό θα προτείνω ότι πριν σταλούν
μέτρα τάξης θα έπρεπε να προβλεφθεί να
υπάρχει ένας κανονισμός που να δίνεται
οπλισμός, ένα γκλοπ, χειροπέδες,
οτιδήποτε, να μπορέσουμε να
βοηθηθούμε. Και βέβαια δεν γίνεται 2
άτομα να κρατάνε 40.. Αυτά είχα να πω,
δεν ήταν και τόσο σημαντικά σε αυτά που
περνάνε οι συνάδελφοι εδώ πέρα, για
αυτόν τον λόγο θέλω να πω και ένα
μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ σαν
Έλληνας πολίτης προς τους συναδέλφους
του Ανατολικού Αιγαίου και οπουδήποτε
αλλού, που δεν θέλουμε να τους ξεχνάμε,
και στο Ιόνιο πολλές φορές, στις
Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, παντού ένα
μεγάλο ευχαριστώ που φυλάνε
Θερμοπύλες και κάτω από δύσκολες
συνθήκες και πραγματικά με ψυχολογική
φθορά, η οποία είναι όλα για τους
Έλληνες πολίτες. Ευχαριστώ, αυτά ήθελα
να πω.

ΜΠΑΚΟΛΑΣ
Χαρίλαος

Αντιπρόσωπος
ΕΠΛΣ
Αττικής
Πειραιά

& Νήσων

ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ...!



Μ
εταθέσεις. Είπε ο
Στάθης ο Σαμαράς,
Πρόεδρος της
Δωδεκανήσου ότι το
85% που ήρθε ήταν

από την Κεντρική Μακεδονία. Αυτοί
ήρθαν εδώ με την δεύτερη φάση. Γιατί;
Η Θεσσαλονίκη, η Κεντρική
Μακεδονία, οι κοντινές υπηρεσίες που
μπορεί να δηλώσει κάποιος είναι δύο, η
Καβάλα και η Ιερισσός. Μετά είναι η
Ηγουμενίτσα, η Αλεξανδρούπολη, Βόλος
αν έχει κενές, που δεν έχει και εκεί και τα
λοιπά. Όταν κάποιος έχει να δηλώσει
δυο υπηρεσίες στις μεταθέσεις, δηλώνει
τις πιο κοντινές. 

Εμείς δεν έχουμε επιλογή, έχουμε δυο.
Ιερισσό, Καβάλα. Κάποιοι θα έβαλαν
εκεί και οι υπόλοιποι μπαίνουν στην
δεύτερη φάση. Με 22 χρόνια υπηρεσία
με ότι θες. Στη δεύτερη φάση δεν
υπάρχει ούτε Ηγουμενίτσα, ούτε
Αλεξανδρούπολη, ούτε τίποτα. Και που
πάει αυτός με 22 χρόνια υπηρεσία;
φτάνει στην Κω, Χάλκη, Σύμη, Τήλο.
Δεν γίνεται στο Π.Δ. Μεταθέσεων να
σου βάζει να δηλώνεις δύο υπηρεσίες.
Αυτά δεν είναι μόρια. Δεν είναι
μεταθέσεις, είναι τζόκερ. Θα βάλεις δυο
υπηρεσίες, αν σου κάτσουν. Και αν δεν
σου κάτσουν; Χάλκη. Στο Π.Δ. πρέπει να
προβλεφθεί τουλάχιστον πέντε για να
μην πω όλες οι υπηρεσίες οι κενές και οι
κενούμενες. Και εκεί που έχεις τα μόρια
θα πας. Και εγώ θα δήλωνα τρίτη
επιλογή Ηγουμενίτσα, έχω 7.000 μόρια,
5 χρόνια Κω, Βόλο, είμαι Θεσσαλονίκη
τώρα άτυχος δηλαδή γιατί παντρεύτηκα
εκεί, πρέπει να φύγω. Θα φύγω, αλλά
δεν θα πάω φίλε στην Χάλκη.
Συνάδελφε δεν θα έρθω εδώ. Θα έρθει ο
άλλος από την Ηγουμενίτσα που δεν έχει
πάει ποτέ. Ο άλλος από τον Βόλο, με τον
Βόλο δεν υπάρχει θέμα, έχουν πάει
παντού. Από υπηρεσίες που δεν

κουνιούνται ποτέ. Δεν γίνεται. Δεν
είμαστε καρφίτσες την παίρνεις την μια
μέρα στον χάρτη και πας σε έναν άλλον.
Είμαστε άνθρωποι και όλοι με
οικογένειες και δεν μπορούμε να
φύγουμε ξανά στα Δωδεκάνησα. 

Πρέπει στο Π.Δ. οπωσδήποτε, να
προβλεφθεί να μπορούμε να δηλώνουμε
όλες τις υπηρεσίες, για να λειτουργήσουν
τα μόρια. Αλλιώς τα μόρια δεν
λειτουργούν. 22 χρόνια υπηρεσίας και
ήρθε στα Δωδεκάνησα. Αυτός αν είχε
δηλώσει τρίτη επιλογή την Ηγουμενίτσα,
δεν θα πήγαινε Ηγουμενίτσα; Δεν ήθελε
να τη δηλώσει στην πρώτη φάση. Ήθελε
να δηλώσει Ιερισσό και Καβάλα. Δεν την
έπιασε. Η μία φάση πως θα λειτουργεί;

Με δύο επιλογές; Μα μια φάση αν δεν
δηλώσεις όλες τις κενούμενες πως θα
δουλέψει; Έξι, γιατί να μην μπορείς να
δηλώσεις όλες τις υπηρεσίες που έχουν
κενές και κενούμενες. Και με τα μόρια
σου να πας. Αυτή η πρόταση είναι πολύ
βασική. Για να σταματήσουν αυτοί με τα
πολλά μόρια  να ξαναμετατίθενται στα
Δωδεκάνησα. 

Δεύτερον, δεν ξέρω πόσοι το
γνωρίζετε, με το Π.Δ. του ’14, το
οργανόγραμμα των κεντρικών
υπηρεσιών, ιδρύθηκε η επισκευαστική
βάση Θεσσαλονίκης. Στα χαρτιά. 20
οργανικές θέσεις με το οργανόγραμμα,
10-12 τεχνικοί, γραμματειακή
υποστήριξη και τα λοιπά, κενές, μετέωρες,
δεν έχει επανδρωθεί ποτέ. Η βάση

βέβαια λειτουργεί, εξυπηρετεί την
Ηγουμενίτσα, Λευκάδα, στέλνουμε
ανταλλακτικά σε όλη την Ελλάδα. Βόλο,
Αλεξανδρούπολη, Λήμνο, κάνουμε
επισκευές. Ποιος το ξέρει εδώ μέσα;
κανένας. Ελάχιστοι. Επτά τεχνικοί
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 15 χρόνια,
10, 20 χρόνια προϋπηρεσία. Στελέχη άξια
που έχουν γνώση στα σκάφη του
Λιμενικού και στα οχήματα. Η βάση
αυτή δεν ιδρύεται. Για ποιον λόγο; Άλλοι
ξέρουν, άλλοι δεν ξέρουν. Δεν
στελεχώνεται. Εκκρεμεί εκδήλωση
ενδιαφέροντος. Υπάρχει κτίριο,
εξοπλισμός, για τον οποίο δεν έχει
πληρώσει φράγκο το Λιμενικό. 20
οργανικές θέσεις στην Θεσσαλονίκη που
πάσχει και ψάχνουμε να βρούμε την μία,
20 οργανικές και είναι κενές, μετέωρες.
Πρόεδρε μια ανακοίνωση η Ομοσπονδία
δεν έχει βγάλει. Έχει βγάλει δύο η
Ένωση μου οι οποίες είναι άκυρες, έχει
βγάλει η Ένωση και δεν έχει γίνει, εγώ
θεωρώ ότι είναι ένα μείζον θέμα το οποίο
πρέπει μαζί και χώρια τέλος πάντων
πρέπει να βγει και όχι ανακοίνωση, γιατί
για μένα οι ανακοινώσεις δεν λένε
τίποτα. θα πρέπει να γίνει μια κίνηση,
μια συνεννόηση με το Δ.Π. που θα
βγάλει αυτήν την εκδήλωση
ενδιαφέροντος, με τον Αρχηγό και δεν
ξέρω και με ποιον, γιατί είναι ένα θέμα το
οποίο είναι μια λεπτομέρεια μια
εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή για
ποιον λόγο αυτή η βάση δεν ιδρύεται.
Δεν είναι αυτό. Οι οργανικές με το
οργανόγραμμα του Υπουργείου είναι 20,
το γράφει μέσα στο Π.Δ. Στο πρόγραμμα
δράσης δεν ξέρω αν είναι, έχει από το
2014 και έχουμε 2016. Θεωρώ ότι αυτό
το πράγμα πρέπει να λήξει τουλάχιστον
με τις μεταθέσεις. Και για τα επτά στελέχη
και για αυτούς που θέλουν να έρθουν και
για αυτούς που έχουν γνώσεις.

ΠΑΜΠΟΛΛΑΣ
Βασίλειος

ΕΠΛΣ
Κεντρικής

Ελλάδας

ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
Η Ε.Β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Πρέπει στο Π.Δ.

οπωσδήποτε, να προβλεφθεί
να μπορούμε

να δηλώνουμε όλες
τις υπηρεσίες, για να

λειτουργήσουν τα μόρια.
Αλλιώς τα μόρια
δεν λειτουργούν.
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Σ
υνάδελφοι ας είμαστε
ρεαλιστές. Ενα Π.Δ.
Μεταθέσεων, έχει
εφαρμογή μόνο σε μια
χώρα που τελεί υπό
κανονικότητα.

Ενδεχομένως στην Ελβετία ή στην
Αυστρία. Υπάρχει μια συμφωνία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για
το μεταναστευτικό. 

Η συμφωνία αυτή εστιάζεται στην
χορήγηση βίζας των Τούρκων πολιτών.
Αν δεν δοθεί βίζα στους Τούρκους
πολίτες, ενδέχεται λίαν συντόμως να
δούμε το νέο κύμα μετανάστευσης. Και
εκεί η Μυτιλήνη που έχει τώρα 120
άτομα, σε ένα μήνα να χρειαζόμαστε 200
Λιμενικοί. Για αυτό πρέπει, εφόσον δεν
τελούμε σε κανονικότητα και η χώρα μας
βιώνει ότι βιώνει, πρέπει να υπάρχει ένα
ευέλικτο σύστημα αποσπάσεων στο
διηνεκές. Για 5, για 10 χρόνια. Ποιος θα
καλύπτει τα έξοδα των μεταθέσεων; Η
Ομοσπονδία μας είναι θεσμικό όργανο
και πρέπει να έρθει σε επαφή με την
Frondex, η οποία είναι στην Βαρσοβία
και να χρηματοδοτούν αυτοί τις
αποσπάσεις. Και να μπαίνουν στη
διαδικασία των μεταθέσεων όλοι οι
συνάδελφοι. Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, από
την Θεσσαλονίκη, από τον Πειραιά, από
την Κρήτη, από παντού. 

Εμείς επιχειρούμε κάθε ημέρα με
συναδέλφους της Frondex και μας λένε οι
άνθρωποι τι αποδοχές έχετε, τους λέμε
1.000 ευρώ τον μήνα. Και λέει γιατί δεν
παίρνετε εσείς επίδομα ως σύνδεσμοι που
μπαίνετε μέσα στα σκάφη τα δικά μας.
Λεφτά παιδιά γύρω από το
μεταναστευτικό υπάρχουν. Και υπάρχει
πακτωλός εκατομμυρίων. Είμαστε οι
φτωχοί συγγενείς. Για αυτό η
Ομοσπονδία πρέπει να αναλάβει
πρωτοβουλία και να έρθει σε επαφή με
θεσμικούς εταίρους της Frondex,

απευθείας η ίδια. Για αυτό κανένα Π.Δ.
δεν θα έχει καμία τύχη και θα το δείτε ότι
και του χρόνου θα συζητάμε τα ίδια
προβλήματα. 

Θέλω να ευχαριστήσω την
Ομοσπονδία, για την αμέριστη στήριξη
στον Ανθυποπλοίαρχο Γκόλια Νικόλαο,
ο οποίος υπέστη ένα πολύ σοβαρό
τραυματισμό στην προσπάθεια του να
ακινητοποιήσει ένα σκάφος της
υπηρεσίας μας, όντως με αυτοθυσία. 

Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στους
πτυχιούχους Λιμενοφύλακες. Η οργή
των Λιμενοφυλάκων αυτών οι οποίοι
είναι πάρα πολλοί είναι καζάνι που
βράζει. Και πρέπει να εκτονωθεί. Οι
πτυχιούχοι Λιμενοφύλακες πρέπει να
τύχουν καλύτερης μεταχείρισης.
Ενδεχομένως να παίρνουν ένα βαθμό
πιο γρήγορα. Ενδεχομένως να
αναγνωριστεί το πτυχίο τους. Υπάρχουν
σήμερα Λιμενοφύλακες στο σώμα,
πτυχιούχοι, οι οποίοι έχουν περισσότερα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από
πολλούς Αξιωματικούς. Κάτι πρέπει να
τους δώσουμε. Η οργή αυτή πρέπει να
εκτονωθεί.

Θα πάω μετά στην στρατιωτική
θητεία. Γίνομαι αποδέκτης από τους
συναδέλφους. Προχθές θα σας πω είδα
δυο Βουλευτές στο νησί, έναν της Νέας

Δημοκρατίας και ο άλλος του ΣΥΡΙΖΑ,
οι οποίοι πήγαν μαζικά από μόνοι τους
αυτοβούλως στους Λιμενοφύλακες, 10-15
άτομα στον καθένα και του είπαν πάση
θυσία να περάσει αυτή η διάταξη. Γιατί
να σας πω, η στρατιωτική θητεία παιδιά,
είναι η μόνη υπηρεσία που προσφέρεται
στην πατρίδα αφιλοκερδώς και η
πολιτεία οφείλει το ελάχιστο να την
αναγνωρίσει. Έστω για την προαγωγή
στον επόμενο βαθμό.  πρέπει να την
υποστηρίξουμε μέχρι τέλος. Είναι μια
πρόταση που ευνοεί το 80% του σώματος. 

Αυτή πάση θυσία πρέπει να περάσει.
Γιατί είναι το μόνο δίκαιο, είναι από τις
πιο δίκαιες διεκδικήσεις που αφορά
δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό του
σώματος. Συντασσόμαστε με την
ανακοίνωση τη δικιά σας που κάνετε.
Στην Μυτιλήνη έρχονται γύρω στα 15
άτομα κάθε φορά, οι οποίοι είναι
αποσπασμένοι και οι οποίοι επιχειρούν
σε σκάφη της Frondex. Πρέπει να
προσπαθήσουμε αυτά τα παιδιά να
παίρνουν πέρα από τα λεφτά της
απόσπασης, και ένα επίδομα που
μπαίνουν μέσα στα σκάφη. Και
ενδεχομένως να δίνεται από την Frondex
αυτό το επίδομα. Δηλαδή πρέπει εμείς
άμεσα να έρθουμε σε επαφή με τους
παράγοντες της Frondex.

ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αντιπρόσωπος
ΕΠΛΣ

Λέσβου-Λήμνου
Αγ. Ευστρατίου

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ



Α
κούσαμε το πρωί, τον
κύριο Υπουργό και τον
κύριο Αρχηγό, οι
πρώτες εκφράσεις που
χρησιμοποίησαν ήταν
ότι να είστε όλοι

ενωμένοι. Εμείς αντιμετωπίζουμε και
τους μεν και τους δε με τον ίδιο τρόπο.
Ότι δεν θα μπούμε ανάμεσα στις
διχόνοιες, χωρίς να πει κανείς εδώ στο
Προεδρείο και μέσα από τους
συναδέλφους να μην έχει αρθρώσει ούτε
μια λέξη, δεν θα μπούμε στις διχόνοιες,
δεν θα μπούμε στη διαστρωμάτωση και
δίνει την εντύπωση δηλαδή ότι και ο
Υπουργός και ο Αρχηγός ήρθαν
προκατειλημμένοι και να μας δώσουν
κάποιες οδηγίες να μείνουμε ενωμένοι.
Πως λοιπόν εγώ μπορώ ως
Λιμενοφύλακας να βλέπω φιλικά και να
είμαι ενωμένος και αγαπημένος με μια
Ένωση, την ΠΕΑΛΣ, η οποία μου
φέρεται εχθρικά. 

Για αυτό θέλω να συγχαρώ την Ένωση
μας και το Προεδρείο, πέρα από τη
διοργάνωση του συνεδρίου, που είναι το
αυτονόητο, και την ευκαιρία που μας
δίνει να μιλήσουμε, και στην
ανακοίνωση που έβγαλε και περιμένω
ακόμα πιο ξεκάθαρες θέσεις, όταν
υπονομεύεται το έργο μας. Εκτός αν
πούμε ότι δημιουργήθηκε μια Ένωση για
να υπάρχει κατά κάποιον τρόπο ως
αντιπολίτευση μόνιμα στην ΠΟΕΠΛΣ
και να δίνει το δικαίωμα στον εκάστοτε
Υπουργό, να λέει όχι εγώ, έχετε
διαφωνίες. Πρέπει να τα πούμε τα
πράγματα με το όνομα τους. Και αύριο,
μεθαύριο θα μας λέει σε λίγους μήνες,
δεν μπορώ όχι εγώ, ο κόφτης. Όχι εγώ, το
4ο μνημόνιο. Αυτά που λέμε εδώ πέρα
και κάνουμε κάποιες προτάσεις, μπορεί
να κινδυνεύουν από στιγμή σε στιγμή να
γίνουν κενό γράμμα ή προτάσεις επί
χάρτου και σε λίγο καιρό, ήρθαν και οι
κύριοι Βουλευτές εδώ πέρα το πρωί και
ήρθαν να κάνουν την πολιτική τους ή να

μας δώσουν το φιλικό χτύπημα στην
πλάτη, αλλά σε λίγο καιρό θα λένε,
υπάρχει ήδη ψηφισμένο δηλαδή σε νόμο,
και έχει βγει και στην ανακοίνωση του
προηγούμενου Εurogroup  ότι καμία
απόφαση, γιατί είχατε κάποιους
διαλόγους ποιος θα χειρίζεται το
οικονομικό, καμία απόφαση δεν θα
παίρνεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο
και από τους κυρίους που ήρθαν εδώ να
μας δώσουν τα συγχαρητήρια και τα εύγε,
και να μας δώσουν τις πλακέτες εντός
μιας αίθουσας, κανένας κύριος δεν θα
μπορεί να έχει το δικαίωμα να πάρει μια
απόφαση αν και ακόμα θέλει, αν δεν
συμφωνήσουν οι θεσμοί. Οπότε εγώ με
την ταπεινή μου γνώμη βλέπω ότι ζούμε
μια προσωρινή ηρεμία πριν την
καταιγίδα που έρχεται, είτε είναι
πολιτικές οι εξελίξεις και μισθολογικές,
είτε είναι το μεταναστευτικό που έχει
προσωρινά κοπάσει. Δεν ξέρουμε τι θα
γίνει σε δύο, τρεις μήνες. 

Θα πω πολύ απλά δύο προτάσεις, που
θέλω να τις ακούσει και η Ένωση
Δωδεκανήσου και ο κ. Σαμαράς, δεν
δίνουν λύση, είναι μια ημιτελής πρόταση
αλλά θέλω να πιαστεί από αυτό η
Δωδεκάνησος, ακόμα και η Κεντρική
Μακεδονία, ίσως να δώσει μια
ανακούφιση. Μπορεί να είναι αιρετική,
να είναι κάτι που να διαφωνείτε, είναι με
το δικό μου το μυαλό και θα θέλω τον
κύριο νομικό σύμβουλο και το
Προεδρείο να την ακούσουν, να τη
διαμορφώσουν ενδεχομένως και τα
παιδιά λίγο καλύτερα. Σκεφτήκαμε οι
συνάδελφοι που είμαστε εδώ πέρα, που
ήρθαμε, ότι να γίνει μια κατά κάποιον
τρόπο τώρα που είναι ακόμα ο Δρίτσας,
στο ’16, πριν ακόμα μας λένε κόφτες και
μνημόνια, πριν ακόμα αλλάξουν οι
κυβερνήσεις αυτές και οι επόμενες, πριν
περάσει και η πρόταση με τις
πανελλήνιες, να γίνει ένας διαγωνισμός
μόνο για Λιμενοφύλακες, 300 άτομα
μπορούν να μπουν, 500, 200, όσα γίνεται,

μόνο με εντοπιότητα. Δηλαδή αυτό που
είπατε πριν, εντοπιότητα και
νησιωτικότητα. 

Να την επεκτείνω λίγο την πρόταση,
και να γίνει μόνο για την Περιφερειακή
Ένωση της Δωδεκανήσου. Ας μας πουν
τα παιδιά αν θέλουν 300 άτομα σε βάθος
ενός χρόνου, σε δύο σειρές και για την
Ένωση Χίου - Σάμου. Δηλαδή οι
περιοχές που πονάνε. Αν θέλετε και την
Μυτιλήνη, για να μην ευλογώ τα γένια
μου δηλαδή, βάζω πρώτα τη
Δωδεκάνησο που έχει πολλές νησίδες,
αυτή να γίνει με τοπικό χαρακτήρα.
Δηλαδή να μην ξαναπροσληφθεί κόσμος,
δεν ξέρω αν ακούγεται σκληρό, αλλά δεν
ήρθα να κάνω μικροπολιτική, να μην
προσληφθεί ξανά κόσμος από την
Ηπειρωτική Ελλάδα. 

Πολύ σωστά και μάλιστα, όλοι
γνωρίζετε ότι υπάρχουν περιοχές οι
οποίες είναι πρώτης κατηγορίας, δεύτερης
κατηγορίας, τρίτης κατηγορίας, έτσι θα
μπορούσε να είναι ο συντελεστής που θα
μοριοδοτεί πέρα από την στρατιωτική
θητεία, κάποια μόρια ανά μήνα
στρατιωτικής θητείας, κάποια μόρια
ανάλογα με το πτυχίο, να υπάρχει και μια
μοριοδότηση από την κατηγορία της
υπηρεσίας που ο ενδιαφερόμενος θα
θέλει να υπηρετήσει για μια ρήτρα 4-5
χρόνων. Μπορεί αυτό, να μας προτείνει η
Ένωση Δωδεκανήσου ή της Χίου και
Σάμου να μην είναι μόνο με την
κατηγορία, να είναι με μια μοριοδότηση
με τον τρόπο υποστελέχωσης. Οπότε
πιστεύω ότι αυτή η πρόταση αν
συνταχθεί όμορφα και αν βρούμε την
νομική φόρμουλα, να ανακουφίσει
προσωρινά και τη Δωδεκάνησο αλλά και
εμμέσως σε βάθος ενός χρόνου και την
Κεντρική Μακεδονία. Δεν θα ζητάμε
δηλαδή να δούμε ποιον θα στείλουμε
ταλαίπωρο να διασχίσει όλη την άκρη τη
Ελλάδας, αλλά ποιος θα μπορεί όταν θα
βγει από την Σχολή Λιμενοφύλακας να
πάει να ανακουφίσει το έργο αυτό. 

ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ
Γαβριήλ

Αντιπρόσωπος
ΕΠΛΣ

Λέσβου-Λήμνου-
Αγ. Ευστρατίου

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Δεύτερον, την πρόταση για να
συντομεύω, είμαι και εγώ ομοιοπαθής με
την προηγούμενη συνάδελφο. Δεν θα
πω το δικό μου προσωπικό πρόβλημα,
αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή είδα ότι
πέσαμε να την φάμε την κοπέλα, ότι και
εγώ έχω δώσει λιγότερες φορές, έδινα
μέχρι και το βαθμό του Κελευστή, έδωσα
4-5 φορές, 2 για Υπαξιωματικών και 2 ή
3 για Αξιωματικούς. Την μία φορά δεν
υπήρχε το πτυχίο όντως, δηλαδή το
Τμήμα Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν υπήρχε, είχε
Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Ενώ είναι
γνωστό ότι έχουμε και Διεύθυνση
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.
Μπορεί να είχα ένα δίπλωμα σχεδιαστή
έργου πολιτικού μηχανικού, απέκτησα
πτυχίο μετά περιβάλλοντος, τώρα πάω
μέσα στην ώρα υπηρεσίας να πάρω ένα
μεταπτυχιακό στη γεωγραφία και
δορυφορική χάρτες, αυτά είναι άχρηστα
για την υπηρεσία, τυπικά προσόντα, αλλά
τα χρησιμοποιεί γιατί θεωρητικά με έχει
σε ένα γραφείο να του κάνω την μελέτη
του ISPS όταν δεν βρίσκει Οργανισμό
από το Υπουργείο να την κάνει. Εκεί
δηλαδή που ξέρει, ακόμα και
Λιμενοφύλακας που ήμουν, δεν είχα
τελειώσει το δεύτερο πτυχίο και ήξερε,
βρήκε εκεί που ήθελε ότι έχεις πτυχίο, θα
πάρεις πτυχίο Περιβαλλοντολόγου,
ορίζεσαι σε επιτροπή παραλαβής 19
ατόμων απορροφητικών υλικών που θα
πάρει η Ελευσίνα. 

Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ακούω στα
προηγούμενα συνέδρια και ήμουν
σιωπηλός παρατηρητής για πολλά
χρόνια, για την αδικία που υφίστανται οι
λιμενοφύλακες που είναι
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αδικία
που υφίσταται το 33 σχολείο. Η αδικία
που υφίσταται το επόμενο σχολείο. Η
αδικία που υφίσταται ένας
Λιμενοφύλακας ο οποίος κρατιέται για
μια δεκαετία, τώρα έγινε 8 χρόνια, που
υφίσταται, που υπάρχουν κοπέλες, γιατί
λέμε και για τις γυναίκες και άντρες
συνάδελφοι, όχι μονάχα εμείς που
είμαστε παρόντες αλλά και πολλοί
περισσότεροι, οι οποίοι ουσιαστικά αν
βάλεις κάτω τα προσόντα και τα δεις,
όπως τα έκανε πολύ ωραία με τη
διαφάνεια η συνάδελφος, μπορεί να έχει
περισσότερα προσόντα από τον κύριο
Υπαρχηγό. 

Και όμως όπως και εγώ ήμουν
Λιμενοφύλακας, ήρθε ο καινούργιος ο
Σημαιοφόρος την πρώτη ημέρα, αυτό
που έλεγε, μου λέει συνάδελφε κάνε
λαγουδάκια. Λέω τι είναι αυτά; σας τα
μάθανε μέσα στην Σχολή Δοκίμων; Ο
κύριος τώρα είναι ψηλά. Εμείς
παραμείναμε σε αυτόν τον βαθμό και
ζητάμε να ακούσει και η Ομοσπονδία
κάποια στιγμή, το βάζουμε σαν σιωπηλό
αίτημα κάθε φορά, τώρα να το πούμε και
από μικροφώνου, να αναγνωριστεί το
πτυχίο μας. Το πτυχίο μας μπορεί να
αναγνωριστεί συμβολικά με ένα ταπεινό
επίδομα εξευτελιστικού ποσού και να
δίνει ένα μισθολογικό προσόν. Θα
μπορούσε όμως, θα τα πει και τα
συγκεκριμένα αιτήματα μας από την
Ένωση μας ο ταμίας ο Παναγιώτης, θα
μπορούσε να συμβάλλει και στην εξέλιξη.
Δηλαδή από την στιγμή που ο άλλος
γίνει Κελευστής και αποκτήσει το βαθμό
του Υπαξιωματικού, να έχει την
παράλληλη εξέλιξη με έναν
Υπαξιωματικό ο οποίος θα μπει με του
Λυκείου. Ήταν μέχρι τώρα έχουμε
περιπτώσεις, να έχει την εξέλιξη, ίδιο
τυπικό προσόν και ο ένας έχει πτυχίο και
ο Υπαξιωματικός έχει πτυχίο. Να
μείνουμε εμείς 8 χρόνια πίσω, έστω σαν
αντίδωρο σαν τελευταίο αυτό της
πολιτείας και μετά να ακολουθεί την ίδια
εξέλιξη με τον Υπαξιωματικό.

Τώρα επιτρέψτε μου να έχω δύο λεπτά
ακόμα, ένα λεπτάκι, ότι τα μικρά
παράπονα που κάθε ένας έχει στην
υπηρεσία του, ότι εμείς καταντάμε να μην
είμαστε πια Λιμενικό Σώμα, να είμαστε
στατιστική υπηρεσία. Έχετε δει δηλαδή
κάποια βίντεο, ίσως πέρυσι το καλοκαίρι
στην Μυτιλήνη, που μας κάνανε, όχι
εκατοντάδες, χιλιάδες πραγματικά
μετανάστες φεύγανε, είχαν ξεφύγει από
το στρατόπεδο από την Αστυνομία,
κάνανε πορεία προς το λιμάνι, ο
Εισαγγελέας ήθελε να μας κάνει
δικογραφία και εξέταση για στάση
κρατουμένων και να αναγκάζονται οι
Λιμενικοί που περιφρουρούσαν το πλοίο,
να αναγκάζονται να τα βάλουν με
ταπεινό εξοπλισμό με χιλιάδες
μετανάστες. Οι οποίοι βέβαια και αυτοί
ήταν αγανακτισμένοι για τους άλφα, βήτα
λόγους. Κάνουμε περιπολίες 10 και 11
ώρες, είτε στα σκάφη τα πλωτά, είτε ως
σύνδεσμοι. 

Ήρθε πριν μερικά χρόνια ο κ.
Βαρβιτσιώτης, είδε δυο πλοία του ΠΝ, τα
οποία είναι κατασκευή του 1965, είχαν
αποσυρθεί τη δεκαετία του ’90,
ξαναμπήκαν εν ενεργεία, σε ενέργεια στο
Πολεμικό Ναυτικό πριν τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, λέει τι
είναι αυτά τα πλοία εκεί; Του λέει είναι
του Πολεμικού Ναυτικού. Βάλτε και εκεί
επάνω Λιμενικούς. Ήρθε τώρα ο κ.
Καμμένος, λέει βάλτε συντονιστή και
κόντρα συντονιστή στα στρατόπεδα.
Κάναμε βάρδιες, σκοπιές σε κάτι
υπερυψωμένες μέσα  για όσους
γνωρίζετε, και ο Αστυνόμος μέσα έλεγε
σε αυτήν την πτέρυγα έχω μόνο 150 δεν
χωράνε άλλοι, αλλά απέξω στην ύπαιθρο,
η ηγεσία μας η τοπική, είχε αφήσει και
έκανε ένας Λιμενικός σε μια
υπερυψωμένη με 850 άτομα, με 1250
άτομα. Και όταν εγώ είχα στην ύπαιθρο,
αναγκαζόμουν, τραγελαφικές καταστάσεις
δηλαδή, για να μην μου κάνουν ντου, να
βάζω τον τάδε αλλοδαπό και του λέω
κράτα αυτούς τους 200 τους δικούς σου,
που είναι ομοεθνείς και εγώ έχω μια
σακούλα με 20 κρουασάν για να
μοιραστείτε. Δηλαδή αναγκαζόμαστε να
βρούμε πατέντες και λύσεις γιατί θα μας
τρώγανε ζωντανούς. 

Οπότε εκεί που είχε ο Αστυνόμος 150
άτομα και λέει θα μου πάρεις μόνο δυο
υποθέσεις, θα σου πάρω πενήντα και
πενήντα από αυτή τη διάσωση, από αυτή
τη διάσωση, εγώ είχα 850 έξω στην
ύπαιθρο, κάτω από τα δέντρα και στα
τσαντίρια. Και αναγκαστήκαμε λοιπόν
για να μην μας φάνε, ο επόμενος ο
συνάδελφος που ερχόταν και λέει εσύ
είσαι συνδικαλιστής, τι κάνεις, γιατί να
αναλάβω εγώ από σένα αυτήν την
κατάσταση, αναγκαζόμαστε σε
καταστάσεις να λέμε ότι θα κάνουμε
ασφαλιστικά μέτρα στον Λιμενάρχη ή
στον Περιφερειάρχη. Προφανώς αυτές οι
καταστάσεις τις ζήσαμε, λήξανε
προσωρινά, αλλά ζούμε μια ηρεμία πριν
την καταιγίδα. Υπάρχουν ακόμα και
άλλα πολλά μικρά, δεν θα σας κουράσω,
η πρόταση μου λοιπόν είναι, μία είναι
για την τοπική προκήρυξη διαγωνισμού
για Λιμενοφύλακες με προτεραιότητα
μόνο στα νησιά. 

Η δεύτερη είναι για την εξέλιξη των
Λιμενοφυλάκων, που είναι κάτοχοι
πτυχίου και μεταπτυχιακών



Θ
α μιλήσω για ένα
θέμα το οποίο
θεωρώ ότι είναι
μεγάλο. Είναι η
εξέλιξη των
Λιμενοφυλάκων. Οι

περισσότεροι θα γνωρίζετε ότι έχω δώσει
11 φορές εξετάσεις από Λιμενοφύλακας
να γίνω Αξιωματικός, για κάτι καλύτερο.
Και για Υπαξιωματικός. Δεν συνέβη
αυτό, διότι πολλές φορές αν και
γυμνάστρια με κόψανε στα αθλήματα, αν
και πτυχιούχος και με μεταπτυχιακό
δίπλωμα στην Ιατρική Σχολή μου
βάλανε ότι στην έκθεση έγραψα μηδέν.
Τέλος πάντων αυτό δεν το κάνω για
λόγους για να αναδειχθώ, το κάνω διότι
έχω γίνει δέκτης πάρα πολλών
συναδέλφων παραπόνων σχετικά με την
εξέλιξη των Λιμενοφυλάκων. 

Και η απάντηση είναι, πάμε στην
επόμενη, καμία εξέλιξη, σας έχω βάλει
εκεί πέρα δύο ανθρώπους οι οποίοι από
ότι βλέπετε δεν πατάνε κάπου, είναι στο
κενό, είναι στον αέρα. Αυτό συμβαίνει με
μας τους Λιμενοφύλακες. Όμως κάτι το
οποίο γενικά θεωρώ ότι δεν το έχουν
σκεφτεί, διότι δεν ξέρω ίσως η
πνευματική ξηρασία η οποία υπάρχει στο
Λιμενικό Σώμα, έχει οδηγήσει στο να
μην σκεφτόμαστε. Τι σημαίνει εν γένει
Λιμενικός. Ένα παιδί, ένας έφηβος που
θέλει να γίνει Λιμενικός, από το
Γυμνάσιο ονειρεύεται, από το Λύκειο, δεν
μπορεί να γίνει. Γιατί; Δεν ξέρει τι να
σπουδάσει. Δεν ξέρω αν με
καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπάρχει στο
Υπουργείο Παιδείας, το εγκεκριμένο
μάθημα, του επαγγελματικού
προσανατολισμού. 

Τι θα πει λοιπόν σε ένα παιδί ο
διδάσκοντας του επαγγελματικού
προσανατολισμού, πως θα γίνει ένας
άνθρωπος Λιμενικός μετά το πέρας του
Λυκείου. Θα γίνει δικηγόρος; Δεν θα
σπουδάσει; Θα πάει στην ΑΕΝ; Θα

κάνει μεταπτυχιακό; Δεν θα κάνει
μεταπτυχιακό; Δεν θα σπουδάσει; Δεν
ξέρει ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει.
Θα σπουδάσει Πολυτεχνείο; Θα γίνει
γυμναστής; Δεν ξέρει. Δεν υπάρχει
λοιπόν το όνειρο αυτό το εφήβου, πως θα
γίνει Λιμενικός. Πάμε στην επόμενη
διαφάνεια. Πολλοί θα πείτε και έχω
ακούσει πάρα πολλούς συναδέλφους,  τι
τους θέλουνε τους γυμναστές, τι τους
θέλουνε τους ψυχολόγους. Δεν υπάρχει
διαφορά κύριοι στο τι έχει σπουδάσει
ένας άνθρωπος. Το ότι αν έχει σπουδάσει
κάποιο ΤΕΙ, κάποιο Πανεπιστήμιο, δεν
υπάρχει διαφορά. Το ότι έχει σπουδάσει
ένας συνάδελφος είναι καλό αυτό το
πράγμα. Είναι υπέρ για το Λιμενικό
Σώμα να έχει ανθρώπους που έχουν
σπουδάσει. Το ότι κάποιον άνθρωπο τον
οδήγησε η παγκόσμια οικονομική κρίση
αλλά και της Ελλάδος η κρίση, τον
οδήγησε σε αυτό το σημείο το να θέλει να
περάσει στο Λιμενικό, δεν είναι κακό.
Καθόλου κακό και πάρα πολλούς, θα σας
μιλήσω λίγο πιο λαϊκά, βλέπουμε και
γιατρούς οι οποίοι πάνε και δουλεύουν
σε σουβλατζίδικα. 

Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανένα
επάγγελμα. Έτσι πάρα πολλοί
συνάδελφοι, όπως και εγώ, αντί να
διοριστώ στο Υπουργείο Παιδείας ως
καθηγήτρια φυσικής αγωγής, ήρθα στο
Λιμενικό. Βέβαια υπάρχουν και
συνάδελφοι που θέλουν να ασχοληθούν
με κάποιο επάγγελμα. Είτε Αστυνομικό,
είτε Λιμενικό, το έχουν μέσα τους. Και
εδώ οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι ο
μπαμπάς μου ήταν και Απόστρατος
Αξιωματικός της Αστυνομίας, το είχα και
εγώ λίγο έτσι προς την στολή.

Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό
δεν έχει άμεση σχέση με την εξέλιξη των
Λιμενοφυλάκων, αλλά θέλω να σας
δώσω να δείτε κάτι. Προσόντα
εισαγωγής των Λιμενοφυλάκων. Βλέπετε
τι χρειάζεται. Απολυτήριο Λυκείου λέει.

Γνώση ξένης γλώσσας. Στη σχολή μου
μέσα υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι
που δεν είχαν ξένη γλώσσα. Και ήταν
απαραίτητο προσόν και αυτό πως το
καταλάβαμε; Το καταλάβαμε διότι μετά
στα Λιμεναρχεία μας έπρεπε να
καταθέσουμε το LOWER. Πάρα πολλοί
δεν είχαν LOWER. Και υπολογιστές.
Στους Υπαξιωματικούς, κοιτάξτε τώρα τη
διαφορά εδώ πέρα, τι γίνεται στους
Υπαξιωματικούς. Παίρνουν
Υπαξιωματικούς με Απολυτήριο
Λυκείου, πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχίο ΑΕΝ,
εν ενεργεία Λιμενοφύλακες, αλλά ένα
ποσοστό πάρα πολύ μικρό. Πάρα πολύ
μικρό. Σας λέω έχω δώσει 11 φορές
εξετάσεις, δηλαδή παίρνουν περίπου ένα
10%. Μας κόβουν στα αθλήματα, μας
πετσοκόβουν τελείως. Θέλει ξένη
γλώσσα, Proficiency εδώ πέρα. Γιατί ο
Λιμενοφύλακας δεν πρέπει να ξέρει
αγγλικά; Και γνώση Πληροφορικής.
Κοιτάξτε τώρα παρακάτω τη διαφορά
που σας έχω βάλει. Σημαιοφόροι, πτυχίο
ΑΕΙ, ΤΕΙ. Παίρνει μόνο πτυχιούχους.
Πτυχίο ΑΕΝ, εν ενεργεία
Λιμενοφύλακες, Proficiency αντίστοιχα
και Πληροφορική. Και το μοναδικό
σώμα σε όλη την Ελλάδα, σε όλον τον
κόσμο είναι ότι έχουμε
Ανθυποπλοιάρχους Ειδικών
Καθηκόντων, δικηγόρους, γιατρούς,
τεχνικούς, Ειδικοτήτων, Ειδικών
Καθηκόντων εγώ τους λέω, οι οποίοι
μέσα σε δυο βδομάδες γίνονται
Ανθυποπλοίαρχοι, πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ και
τα λοιπά. 

Αυτό τώρα με επιφύλαξη σας το έχω
βάλει, εν ενεργεία Λιμενοφύλακες, δεν
ξέρω αν έχει το δικαίωμα, δεν πρόλαβα
να το ψάξω γιατί δούλευα κιόλας. Αν
ένας Λιμενοφύλακας, πτυχιούχος του
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μπορεί να
γίνει Ειδικών Καθηκόντων Αξιωματικός
σε κάποια προκήρυξη και να δώσει
εξετάσεις. Αυτό δεν το γνωρίζω. Και

ΜΟΥΡΚΟ-
ΓΙΑΝΝΗ

Ελένη
Αντιπρόσωπος

ΕΠΛΣ
Αττικής Πειραιά

& Νήσων

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ
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αντίστοιχα τα άλλα τα πτυχία. Πάμε στην
άλλη διαφάνεια. Ακούστε τώρα τι έχει
γίνει. Σε μια λοιπόν προκήρυξη,
Σημαιοφόρων είχαν την πρώτη χρονιά
πτυχιούχους όλων των
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, την άλλη
χρονιά είχαν Νομική Αθηνών, αλλά δεν
θέλανε Νομική Κομοτηνής. Ήταν
φωτογραφική η προκήρυξη; Θέλανε την
μια χρονιά όσοι έχουν τελειώσει το
Πάντειο Πανεπιστήμιο, όλα τα τμήματα,
αλλά την άλλη χρονιά θέλανε από το
Πάντειο μόνο π.χ. το Τμήμα της
Οικολογίας. Σας λέω ένα παράδειγμα,
δεν το θυμάμαι καλά ακριβώς. Δηλαδή
όλοι οι άλλοι που έχουν τελειώσει το
Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι αμόρφωτοι; 

Αλλάζουμε. Αυτό που σας είπα είναι
μέγα θέμα για τους Λιμενοφύλακες,
ειδικά τους σύγχρονους Λιμενοφύλακες.
Δεν έχουν όνειρα, δεν νιώθουν να
εξελίσσονται, δεν είναι κακό κάποιος
άνθρωπος να σπουδάσει είτε πριν το
Λιμενικό Σώμα, είτε μετά την ένταξη του.
Πρέπει οι Λιμενοφύλακες να παίρνουμε
βαθμό και είμαι απόλυτη σε αυτό και δεν
μπορεί κάποιος να μου αλλάξει την
άποψη μου. Πολύ πιο νωρίς να μας
αναγνωρίζουν τα πτυχία μας, το ότι
μπήκαμε με Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
ok μπήκαμε με Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Σας είπα η οικονομική
κρίση μας έφτασε σε αυτό το σημείο, να
θέλουμε να γίνουμε Λιμενοφύλακες,
χωρίς να υποτιμώ το επάγγελμα μου είτε
τον βαθμό μου. Αλλά πρέπει να
εξελιχθούμε. Όπως οι άντρες με τον
στρατό, που είμαι υπέρ το ότι
αναγνωρίζεται, έτσι λοιπόν πρέπει όλοι οι
νέοι Λιμενοφύλακες, οι περισσότεροι,
μεγάλο ποσοστό είναι τελειόφοιτοι
διαφόρων τμημάτων, πρέπει να πάρουμε
βαθμό πιο νωρίς, όχι στα 8 χρόνια
Κελευστές. Όχι. 

Επίσης, βασικό, όχι Υπαξιωματικοί από
πολίτες. Να είμαστε Λιμενοφύλακες, να
δίνουμε εσωτερικές εξετάσεις όπως σε
όλα τα σώματα ασφαλείας. Και στις
ένοπλες δυνάμεις. Όχι και Αξιωματικοί,
από Λιμενοφύλακες. Και θα σας πω ένα
παράδειγμα, Λιμενοφύλακας 7 ετών, θα
σας το πω πολύ λαϊκά τώρα, έχει φάει
στην μάπα του κόσμου τα μέτρα στο
Τζελέπη, έρχεται λοιπό ο καινούργιος
Υπαξιωματικός του έχουν πρήξει τον

εγκέφαλο, συγνώμη τώρα που μιλάω
έτσι, μέσα στο Ναυτικό και το μόνο που
έχει στο μυαλό του είναι πως θα
τσακωθεί με τον Λιμενοφύλακα, το
παιδάκι, πως θα τσακωθεί για να του
κάνει αναφορά. Λιμενοφύλακες και
Αξιωματικοί προαγωγή μόνο από
Λιμενοφύλακες, όχι από πολίτες. Δεν
γίνεται να υπάρχει αυτή η διαφορά. Και
θα σας πω και κάτι ακόμα. Όταν λοιπόν
ο Λιμενοφύλακας πάει να δώσει
εξετάσεις, συμβαίνει εσωτερική
αναστάτωση μέσα στις υπηρεσίες του.
Π.χ. θέλεις να δώσεις εξετάσεις
Υπαξιωματικών. Γιατί λοιπόν ο
Λιμενοφύλακας πρέπει να κάτσει και να
περάσει όλη αυτήν τη διαδικασία,
δηλαδή να πάρει άδεια από την
υπηρεσία του, να τσακωθεί με τους
συναδέλφους να πει εγώ θέλω να δώσω
Υπαξιωματικός. Να φύγει, να πάει να
υψομετρηθεί. Τι έγινε; Τον ένα χρόνο
είχε ύψος 1,65, τον επόμενο χρόνο
κόντυνε; Να πάει να περιμένει από το
πρωί μέχρι το βράδυ να περάσει το ύψος
με άλλους 2.000 πολίτες. Να φύγει από
την υπηρεσία του, οι συνάδελφοι πέρα να
τον βρίζουν πίσω το ψώνιο θέλει να πάει
να γίνει Αξιωματικός και Υπαξιωματικός.
Να κάθεται να περνάει, καλά θα μου πεις
τους γιατρούς ok, να κάθεται να  περνάει
όλη αυτή τη διαδικασία πάλι γιατί; Γιατί;
Εσωτερικές εξετάσεις όπως και στην
Αστυνομία, όπως και στην
Πυροσβεστική. Μαζέψτε όλους τους
Λιμενοφύλακες μαζί, δώστε ποινικό
δίκαιο, ποινική δικονομία, δώστε έκθεση,
δεν ξέρω ποιο μάθημα και ο καλύτερος
ας γίνει Υπαξιωματικός και Αξιωματικός. 

Αλλάζουμε διαφάνεια. Αυτό που σας
είπα πριν. Και όχι διαχωρισμός των
πτυχίων. Δεν γίνεται το ένα το τμήμα να
το θέλουν την μια χρονιά, το άλλο τμήμα
να μην το θέλουν. Και επίσης σε όλες τις
προκηρύξεις που έχω δώσει, είναι τα ίδια
ονόματα, τα βλέπω και ξέρω ποιοι θα
μπουν. Ξέρω ποιοι θα μπουν, ξέρω ποιοι
έχουν το ίδιο όνομα. Συγνώμη, με τους
Αρχηγούς κάθε φορά και με τους
Υπαρχηγούς. Είναι στανταράκι. Οπότε
ποιο το νόημα εγώ να πηγαίνω να τρέχω
στα αγωνίσματα στην Ευελπίδων από το
πρωί μέχρι το βράδυ;

Θα σας πω ένα παραμύθι. Στα
σύγχρονα χρόνια στους Ειδικών

Καθηκόντων Αξιωματικούς ζητάνε
πτυχίο ΑΕΙ, ΑΕΝ, μεταπτυχιακά,
διδακτορικά, πλέον στα σύγχρονα χρόνια
υπάρχει και το μεταδιδακτορικό. Γιατί να
μην μας αναγνωρίζεται το μεταπτυχιακό
δίπλωμα. Γιατί; Εφόσον το έχουμε, είναι
πάρα πολλοί συνάδελφοι, και
Λιμενοφύλακας στην Άνδρο μαζί μου
ήταν με Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
μεταπτυχιακό ο άνθρωπος. Γιατί να μην
μας το αναγνωρίσουν; Και εμείς έχουμε
πληρώσει για αυτό το πτυχίο. Όπως στο
στρατό η οικογένεια των στρατεύσιμων
ανθρώπων πληρώνουν, είχαν ένα
μεγάλο κόστος, πρέπει να μας
αναγνωρίσουν και να ζητάνε και
μεταπτυχιακό. Το μεταπτυχιακό το έχουν
περάσει, στην άκρη το έχουν αφήσει και
μόνο στο Ειδικών Καθηκόντων το
ζητάνε το μεταπτυχιακό. Και η άλλη
διαφάνεια, αυτό είναι ένα παραμύθι που
έγραψα. Και είναι για αυτούς, δεν ξέρω
αν το γνωρίζετε, το «σαλιγκάρι και ο
αετός». Θα ξεκινήσω λοιπόν το
παραμύθι, επειδή είμαι και στον Παιδικό
Σταθμό του Λιμενικού. Μια φορά και
έναν καιρό, ένα σαλιγκάρι ανέβηκε και
έφτασε πρώτο στις κορυφές του
Ολύμπου. Το ρώτησε λοιπόν ο αετός, τι
το ρώτησε; Πως έφτασες πρώτο; Εγώ
είμαι δυνατός, εγώ έχω φτερά. Τι λέει,
έρποντας, γλύφοντας και με τα κέρατα
μου. Το έβαλα πολύ συνειδητά αυτό το
παραμυθάκι, να το δείτε. Είναι για όλους
εμάς τους αδικημένους Λιμενοφύλακες
της σύγχρονης εποχής. Και κλείνουμε,
σας έχω βάλει την Ακρόπολη εκεί πέρα,
ένεκα του ότι είμαι και Αθηναία στην
καταγωγή αλλά και ότι ανήκω στην
μεγαλύτερη Ένωση, την Ένωση Αττικής.
Και την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου
έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου. 

Μιλάω για μια βαθμολογική εξέλιξη.
Δεν μιλάω για διαφορά στην υπηρεσία.
Καλός Λιμενικός μπορεί να είναι και ο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Άρα
πανελλήνιες, ok, πανελλήνιες. Δεν μιλάω
για συναδελφικότητα και αν κάποιος
θέλει να είναι καλός συνάδελφος. Όπως
αναγνωρίστηκε στους άντρες ο στρατός.
Δεν κατάλαβα. Να αναγνωριστούν τα
πτυχία μας. Όλοι πλέον οι καινούργιοι
Λιμενοφύλακες, έχουμε πτυχία.



Ε
ίναι η πρώτη φορά που
μιλάω σε συνέδριο και θα
ήθελα πραγματικά να
ευχαριστήσω αφενός μεν
τον Στάθη τον Σαμαρά
εννοείται για την

φιλοξενία που μας παρείχε, αφετέρου θα
ήθελα να ευχαριστήσω το Προεδρείο
γενικά για το ότι παρουσιάστηκε μια
πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα
προηγούμενα συνέδρια. Το είδαμε αυτό
την πρώτη ημέρα, όπου δημιουργήθηκε
όντως ένας γόνιμος διάλογος. Χάρηκα
που μου έτυχε τελικά να μιλήσω αμέσως
μετά την έλευση του Υπουργού και του
Αρχηγού, γιατί είναι ευκαιρία να
ακουστούν καλύτερα κάποιες απόψεις.
Πράγματα που τα έχουμε δει όλοι μας
στην πράξη και τα αντιμετωπίζουμε
καθημερινά. Καταρχήν θα ήθελα να
αναφερθώ σε κάτι γενικό, στον καιρό της
κρίσης που τον βιώνουμε όλοι και
ιδιαίτερα σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς
όπου στενάζει ο ιδιωτικός τομέας και
αναζητούν μονίμως όσοι ασχολούνται
στον ιδιωτικό τομέα συν τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, αναζητούν εύκολα θύματα
κυρίως στο δημόσιο τομέα και σε
συνδυασμό με την μεταναστευτική κρίση
και όλο αυτό το κενό και τα προβλήματα
στην ασφάλεια που δημιούργησε,
οφείλουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα
παραπέρα ως λειτουργοί στο επίπεδο
ασφαλείας. 

Ακούσαμε πάρα πολύ καλά ότι και
είδαμε ότι πέρα από κομματικές
παρατάξεις και πέρα από διάφορες
πολιτικές που εμφορούνται σε διάφορους
πολιτικούς χώρους, αυτό στο οποίο
καταλήγουν όλοι είναι ότι ένα δομημένο
κράτος, ότι και αν έχει πρέπει
οπωσδήποτε να παρέχει την υγεία, να
παρέχει την παιδεία και να παρέχει τον
τομέα της ασφάλειας στους πολίτες του.
Άρα είμαστε ήδη ένα βήμα μπροστά από
όλους τους υπόλοιπους κλάδους
εργαζομένων και είμαστε ένα βήμα πιο
μπροστά γιατί βιώνουμε πρωτόγνωρες

συνθήκες εργασίας με πολύ διαφορετικά
επίπεδα αμοιβών. 

Συνεπώς αυτό που θα ήθελα να
προτείνω, είτε να γίνει μια ομάδα
εργασίας με καθορισμένο όμως χρονικό
πλαίσιο, η οποία θα πρέπει να ασχοληθεί
με την όσο γίνεται μεγαλύτερη
αυτονόμηση μας από τους υπόλοιπους
κλάδους εργαζομένων του δημοσίου
τομέα, με τους οποίους δεν έχουμε καμία
σχέση παρά ότι αμειβόμαστε από το
κράτος. Και όσο γίνεται να
προχωρήσουμε στην περαιτέρω
συνδικαλιστική ενοποίηση, ίσως αυτό
που ακούστηκε στα πλαίσια μιας
Συνομοσπονδίας μεταξύ των
συναδέλφων που ανήκουν στα σώματα
ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις. 

Θεωρώ ότι η εποχή απαιτεί
πραγματικά να βγούμε ένα βήμα
μπροστά και να ενημερώνουμε αλλά και
να διεκδικούμε με επιχειρήματα και με
πράγματα που τα έχουμε δει στην
καθημερινότητα μας. 

Επίσης άλλο ένα θέμα το οποίο θα
ήθελα να το προτείνω, είναι η ίδια ομάδα
εργασίας να βγει να δουλέψει πάνω σε
ένα πρόγραμμα και να προτείνει στις
πολιτικές ηγεσίες αυτό που βλέπουμε να
γίνεται κατά κόρον στο διαδίκτυο από τον
κάθε ανιστόρητο και κάθε πραγματικά
ερασιτέχνη, να προβάλλει πολιτικές
σχετικά με το μεταναστευτικό. Δεν αρκεί
πλέον να τοποθετούμαστε με πολιτική
ορθότητα και με γενικότερους
αφορισμούς σχετικά με τον ανθρωπισμό
και σχετικά με το να είμαστε οι υπηρέτες
του οποιουδήποτε. Είμαστε ένα ένστολο
αστυνομικό σώμα και περισσότερο και
πριν από όλους αντιλαμβανόμαστε ότι σε
αυτούς που έρχονται στην πόρτα μας, δεν
είναι μόνο τα μικρά παιδάκια τα οποία
οφείλουμε να τα σώσουμε. Έρχονται
άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, έρχονται
συγκεκριμένες ηλικίες, που τους
βιώνουμε καθημερινά εκεί που τους
φυλάμε και αντιλαμβανόμαστε πρώτοι
εμείς ότι δεν είναι απλά μια

ωραιοποιημένη εικόνα ενός
κατατρεγμένου ο οποίος έρχεται στον
τόπο μας και πρέπει πραγματικά να του
παρέχουμε τα πάντα αφειδώς και χωρίς
κανέναν έλεγχο. Δεν μπορούμε δηλαδή
μονίμως να περισσεύει κυριολεκτικά ο
ανθρωπισμός, εντός εισαγωγικών πάντα,
και να τρέχουμε όλοι, να πλειοδοτούμε
όλοι, σχετικά με το πώς θα προσφέρουμε,
και θα προσφέρω και θα προσφέρουμε. 

Εμείς βιώνουμε στην καθημερινότητα
και οι συνάδελφοι μας, αυτό που πρέπει
να φυλάξουμε, χωρίς να έχουμε σαφείς
εντολές, χωρίς να έχουμε σαφείς οδηγίες,
χωρίς να είναι καλυμμένος πουθενά
νομικά ο συνάδελφος ο οποίος ασκεί
χρέη τι; ασκεί χρέη σκοπού; Μπορεί να
συλλάβει ή μήπως θα κληθεί να
εφαρμόσει πολιτική εκείνη την ώρα; Ο
συνάδελφος που κάνει 10:00-6:00 και
αντιμετωπίζει μια εξ ορισμού, μια
δύσκολη κατάσταση, εν μέσω ενός όχλου
ο οποίος μιλάει διαφορετικές γλώσσες,
έχει διαφορετική θρησκεία, έχει
διαφορετικές πολιτικές αποχρώσεις, τι θα
κάνει; πως θα σώσει την ζωή του; ποια
είναι τα όρια που πρέπει να του
παρέχουμε; 

Εν τέλει πρέπει να τοποθετηθούμε,
υπάρχει πραγματικά αυτό που λέμε, και
το λέω ευθαρσώς ανοιχτές δομές σε ένα
ένστολο σώμα; Ένα ένστολο σώμα
καλείται να κάνει τι σε μια ανοιχτή δομή;
Ποια είναι τα όρια μας; έτσι ακριβώς.
Οπότε το προτείνω πραγματικά αυτό, να
γίνει μια ομάδα εργασίας η οποία θα
προτείνει στις πολιτικές ηγεσίες την
άποψη μας, σε καθαρά επίπεδο
ασφαλείας για τους εργαζομένους, για
τους συναδέλφους μας, και γενικά έναν
οδηγό τι νομίζουμε εμείς ότι πρέπει να
αφορά για την πατρίδα μας, για την
υπηρεσία μας, αυτό που λέμε
μεταναστευτικό. θα καταθέσω μια
ρηξικέλευθη πρόταση που δεν έχει
ακουστεί ποτέ, και θέλω να την σκεφτείτε
καλά όλοι σας, και να την συζητήσουμε
μεταξύ μας, υπάρχει το εξής
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ΑΓΝΩΣΤΗ ΛΕΞΗ
ΤΟ ΡΕΠΟ

προηγούμενο συνάδελφοι, μέχρι τώρα
είπαμε και μας εξήγησε πολύ καλά ο
Στάθης ο Σαμαράς και ακούσαμε από
άλλους παριστάμενους, από άλλους
ομιλητές, υπάρχει το οξύτατο πρόβλημα
της υποστελέχωσης συγκεκριμένων
υπηρεσιών. Θεωρώ ότι το Λιμενικό
Σώμα μέσα από μια ωριμότητα, εγώ έχω
μπει στο σώμα από το 1998, ήμουν 13
χρόνια στα κλιμάκια, τώρα είμαι εκτός
κλιμακίων, άρα έχω μια άποψη λόγω
συναφών δραστηριοτήτων για πολλά
θέματα. Που θέλω να καταλήξω; 

Δεν έχουμε ανάγκη συνάδελφοι για τα
επόμενα 2 χρόνια και κάνω επίσημη
πρόταση, να εξεταστεί στο επόμενο Δ.Σ.
διετές πάγωμα, προσέξτε τι θα σας πω,
διετές πάγωμα στην εισαγωγή νέων
Δοκίμων Σημαιοφόρων. Πρέπει. Από
την στιγμή που φτάσαμε στο σημείο να
έχουμε σειρά Λιμενοφυλάκων 50 άτομα,
δεν μας πειράζει καθόλου και πρέπει
πραγματικά να εξετάσουμε οι 50
Σημαιοφόροι ή οι 35 Σημαιοφόροι να
μετατραπούν σε Λιμενοφύλακες. Οι
οποίοι ακριβώς με την εμπειρία που
έχουμε από το  παρελθόν εκ προοιμίου,
όπως λειτουργεί ο μεγάλος αδελφός η
Αστυνομία, η οποία πολλές φορές σε
ιδιωτικές συζητήσεις λέω ότι πρέπει να
παραδειγματιστούμε από αυτούς, γιατί ότι
αντιμετωπίζουν αυτοί, από ότι
αντιμετώπισαν αυτοί 25 και 30 χρόνια
πριν εμείς τα βλέπουμε τώρα, οι οποίοι
αυτοί όσοι θα μπαίνουν από πριν, οι
αντίστοιχες Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι
αντίστοιχες λοιπόν συγκεκριμένες
υπηρεσίες, να έχουν βγάλει θέσεις κενές
και να ξέρει κάποιος ο οποίος θα μπει στο
Λιμενικό, ότι κενές θέσεις υπάρχουν

μόνο για εκεί πέρα. Ούτε άλλο κριτήριο
μετά. Και πλέον ο μικρός αριθμός
εισακτέων συνάδελφοι, είναι πιο
φωτογραφικός και εμποδίζει πολύ
περισσότερο την ηγεσία μας να τραβήξει
μαζικούς αριθμούς σε υπηρεσίες του
κέντρου. 

Θεωρώ λοιπόν ότι πραγματικά αξίζει
μια τέτοια συζήτηση και πριν θεωρήσετε
ότι αυτό που σας είπα είναι ουτοπικό, η
ίδια η Αστυνομία το έχει εφαρμόσει για
όσους δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρουν πάρα
πολλοί. Οι επιτυχόντες στην Σχολή
Αξιωματικών της Αστυνομίας, του έτους
2014, μπήκαν στην Σχολή Αξιωματικών
τον Οκτώβρη του ’15. Κανονικά
περάσανε, κανονικά βγήκαν τα ονόματα
τους, και περάσανε ένα χρόνο πιο μετά.
Αστυφύλακες είδαμε, έστω και σε
μικρότερους αριθμούς. Θεωρώ ότι αξίζει
και είναι επίσημη πρόταση να το
εξετάσουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να
τελειώσουμε με τις ταμπέλες.

Και επιπλέον γενικότερα πρέπει να
δυναμώσουμε σαν ΠΟΕΠΛΣ.
Αγκαλιάζουμε το 80% των συναδέλφων,
και κυριολεκτικά πρέπει να είμαστε
αμείλικτοι, σε ποιον τρόπο όμως
αμείλικτοι, σε άλλες παραφυάδες οι
οποίες από ότι φαίνεται έχουν
δυσανάλογη προς το μέγεθος τους
δυνατότητα να επηρεάζουν αποφάσεις.
Και κλείνω, δεν σας κουράζω άλλο, η
επόμενη πρόταση με βάση την εμπειρία
μου και την καταθέτω από αυτό το βήμα,
γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ακουστούν
μερικά πράγματα, θεωρώ ότι πρέπει να
γίνει ριζική αναμόρφωση όλου του όρου
ειδικές δυνάμεις στο Λιμενικό. Τα έχουμε

πει μεταξύ μας και ιδιωτικά. 

Θεωρώ πραγματικά ότι πρέπει να
μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία πια. Δεν
είναι δυνατόν συνάδελφοι το κλιμάκιο,
δεν είναι δυνατόν το Λιμενικό Σώμα,
που είμαστε στο Αφγανιστάν που
πολεμάμε και έχουμε δύο
αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες, και το λέω
έτσι γιατί δεν υποβαθμίζω το κλιμάκιο,
που είμαστε; είμαστε ακριβώς σε μια
φάση που πρέπει ούτε το Λιμεναρχείο να
οχυρώνεται πίσω από το κλιμάκιο και να
φωνάζει το κλιμάκιο να είναι η βιτρίνα
κρουαζιερόπλοιου ή ο άνθρωπος που θα
συλλάβει τον παράνομο αλιέα, ο
άνθρωπος που θα πάει να φυλάξει τον
παράτυπο μετανάστη, ούτε και το
κλιμάκιο ή και η ΜΙΑ να παλεύουν να
βρουν άκρη σε αυτό το δαίδαλο της
πολυπλοκότητας των αποστολών.
Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει μια
τολμηρή συζήτηση, η οποία να αφορά
πραγματικά τι εννοούμε παραλλαγή και
τι εννοούμε ειδικές δυνάμεις.
Χρειαζόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία
δυνάμεις καταστολής, επιχειρησιακά
σχέδια, χρειαζόμαστε να μεταφέρουμε το
βάρος στο Λιμεναρχείο, στην αντίστοιχη
Αστυνομική Διεύθυνση, Αστυνομικό 

Το θέτω πραγματικά σαν πρόταση, να
ξεκινήσει η συζήτηση γενικά, τι εννοούν
ειδικές δυνάμεις στο Λιμενικό. Γιατί κακά
τα ψέματα και θεωρώ ότι δεν είναι άδικο
για κανέναν συνάδελφο. Ούτε για αυτόν
που έχει τελειώσει βάτραχος, ούτε για τον
ΚΕΑΤΖΗ, ούτε για τους υπόλοιπους του
Λιμεναρχείου. Μέσα από την συζήτηση
θα βρούμε όλοι το δρόμο μας. Να είστε
όλοι καλά..

Ν
ησιωτικότητα. θα λύσει
προβλήματα όχι μόνο
εδώ στα Δωδεκάνησα,
σε όλα τα νησιά του
Αιγαίου και στις

Κυκλάδες. Έχουμε όμως πάρει τον άτυπο
τίτλο του υπερασπιστή του τουρισμού, του
καλού προσώπου της χώρας.

Εκεί ξεκινάνε όλα. Αν υπάρχει
Λιμεναρχείο που μπορεί να λειτουργήσει

με 10 άτομα, με 21 κατάπλους την ημέρα,
τον έναν πίσω από τον άλλο, ανά
πεντάλεπτο, εντάξει. 10 τώρα, προσεχώς
9. Το πόσοι θα έρθουν δεν ξέρω. Γιατί
κάθε χρόνο έρχονται 5-6 άτομα στα
χαρτιά. Στα χαρτιά. Είπα Ίο. Και με
Σίκινο δύο μήνες.

Είναι τόσο σημαντικό; Ναι. Αύριο
πρέπει να γυρίσω πίσω, τι να πω σε αυτά
τα παιδιά που περιμένουν.

Οικογενειάρχες άνθρωποι και αυτοί, με
χιλιάδες προβλήματα ο καθένας. Και όχι
μόνο η Ίος, οι Κυκλάδες και πιστεύω και
τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου, έχουν καταντήσει
ακορντεόν. Όχι από αυτά τα μικρά, τα
μεγάλα. Μια φτάνουν π.χ. η Σύρος 35
άτομα, την άλλη χρονιά είναι 20. 15
αποσπασμένοι.

Αυτό δεν είναι μέλλον, αυτό είναι το
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παρελθόν. Εγώ δεν περιμένω κάτι να
γίνει αύριο. Θέλω να γίνει χθες. Και
θέλω να γίνει χθες γιατί βλέπουμε
εφιάλτες για το αύριο. Αυτή είναι η
αλήθεια. Υπάρχει ένα πράγμα που μας
ξεφεύγει. Γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς
ασχολούμαστε με τα σημαντικά. Λέει για
την γραφειοκρατία.

Το 2012 είχε γίνει μια καλή εργασία,
δεν θυμάμαι τώρα ποιος την είχε κάνει,
αν την είχε κάνει ο Υπαρχηγός ή δεν
θυμάμαι τώρα, θα σας γελάσω, που είχε
κωδικοποιήσει και είχε μειώσει πολύ την
γραφειοκρατία.

Από τότε μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί
πάνω από 60%. Καθίστε και μετρήστε, ο
Επιτελάρχης το είχε κάνει, ναι, από τότε
μέχρι σήμερα η γενική αλληλογραφία
που αφορά όλους, όλες τις περιφέρειες
της Ελλάδος, έχει ανεβεί πάνω από 60%.
Στις Κυκλάδες, πάνω από 80. Και αν έχω
άδικο ας με αμφισβητήσουν οι
συνάδελφοι που είναι εδώ από τις
Κυκλάδες. Στις Κυκλάδες πάνω από
80%. Είναι απαράδεκτο.

Υποτίθεται πάμε μπροστά. Υπάρχει

αυτό το πράγμα που λέγεται υπολογιστής.
Ακόμα και σε αυτό γραφειοκρατία.
Στείλε το με email αλλά στείλε το και με
φαξ να υπάρχει. Δεν το στέλνεις και το
πρωτότυπο; Ψηφιακές υπογραφές; 4
άτομα ανά Λιμεναρχείο. Οι 2 παίρνουν
με μετάθεση. Τι θα γίνουν οι άλλοι 2,
πόσο θα δουλέψουν μετά για να
υπογράφουν χαρτιά στο Λιμεναρχείο;
Που υπάρχουν ημερήσιες αναφορές,
εβδομαδιαίες, τριμηνιαίες. Δυο φορές τον
χρόνο εσωτερικός έλεγχος Λιμενικής
Αρχής. Τι θα αλλάξει σε ένα χρόνο; Θα
μεγαλώσει το Λιμεναρχείο, το κτίριο; 

Αυτά τα πράγματα είναι που αφορούν
την καθημερινότητα μας. Εκεί μας
χτυπάνε, γιατί ξέρουν οτι δε μπορούμε.

Ρεπό. Η λέξη καινούρια είναι; εμείς
την έχουμε ξεχάσει. Και την έχουμε
ξεχάσει όχι επειδή μας επιβάλει κάποιος
προϊστάμενος. Το φιλότιμο. Σήμερα είμαι
εδώ με κανονική άδεια παιδιά. Πέρυσι,
Αρχικελευστής είχα κάνει Λιμενάρχης,
για να πάρει ο Λιμενάρχης άδεια. Αυτή
είναι η κατάντια.

Ψάχνουμε να βρούμε άτομα, μήπως

θελήσει κανένας άγιος να έρθει κάτω.
Μας φέρνουν έναν Πλωτάρχη. Ο
άνθρωπος δεν θέλει να έρθει. Για
Λιμενάρχη. Δεν πάσχω από Λιμενάρχη.
Από άτομα να τρέξει έξω θέλουμε. Και
δεν μπορώ να βρω. Θα πάρει έναν
άνθρωπο σε αυτές τις σχολές ;

Τις κατώτερες; 300 αξιωματικοί σε τρία
χρόνια; τι κάναμε; Πόσο μας ξέφυγαν
έτσι; Γιατί; Για να είναι στο γραφείο
γραφειοκράτες όλοι. Γραφειοκράτες όλοι.
Με ένα χαρτί γυρνάνε μετά από δω και
από κει. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν
μπορεί αυτό να συνεχιστεί έτσι. Θα
πεθάνουμε.

Θα γίνει κάτι το καλοκαίρι και θα
μείνουν 5 άτομα στο Λιμεναρχείο. Και
αν. Είναι ένα μικρό παράδειγμα η Ίος.
Αυτό θα αρχίσει σιγά, σιγά μετά. Δεν
μπορούμε δηλαδή η βάση του Λιμενικού
Σώματος να είναι έτσι, ανάποδη
πυραμίδα πάλι. Έτσι ήταν όταν μπήκα,
πριν 22 χρόνια. Έστρωσαν τα πράγματα.
Τώρα ξανά;

Χ
αιρετίζω και εγώ τις
εργασίες του 18ου
Τακτικού Συνεδρίου,
του οποίο έχουμε την
χαρά να μας φιλοξενεί
η Ένωση

Δωδεκανήσων και την οποία την
ευχαριστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και
το Προεδρείο, γιατί οι επιτυχίες εργασίας
ενός συνεδρίου οφείλονται και στο
Προεδρείο. Το Προεδρείο μέχρι τώρα
κάνει καλά τη δουλειά του.

Έχουμε μιλήσει για την υποστελέχωση
η οποία είναι χρόνια, είναι χρόνιο αυτό
το πρόβλημα που απασχολεί το Λιμενικό
Σώμα. Δυστυχώς ακόμα και τις
καλύτερες ημέρες. Ακόμα και τις
καλύτερες ημέρες που πήγαιναν
καλύτερα τα πράγματα στην χώρα μας,
που κερδίζανε άλλοι φορείς, άλλοι στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, εμείς αυτό το
πρόβλημα το είχαμε. Πόσο μάλλον τώρα
ακόμα περισσότερο.

Όλα όσα ειπώθηκαν κατά τη δική μου
προσωπική άποψη, δυστυχώς ότι και να
γίνει ίσως τώρα προσπαθούμε να
διαχειριστούμε μια κατάσταση. Αλλά το
αποτέλεσμα είναι ότι τρώμε από τις
σάρκες μας. Η λύση για το Λιμενικό
είναι μία. Ήδη το προσωπικό είναι
κάποιας ηλικίας, μόνη λύση είναι οι
προσλήψεις. Πράγματι είναι πάρα πολύ
δύσκολο ειδικά αυτόν τον καιρό να
γίνουν προσλήψεις. Όμως φυσικά έχουμε
και την αιτιολογία που μπορούν να
γίνουν προσλήψεις και μπορούμε να
πιέσουμε. Και ότι καταφέρουμε, αυτό
είναι ασφαλώς προς όφελος.

Επίσης θέλω να αναφερθώ σε κάτι που
είπε ο συνάδελφος ο Σαμαράς, το οποίο
το ασπάζομαι και εγώ χρόνια. Και αν
μπορούσε να γίνει, γιατί έχω ακούσει ότι
είναι αντισυνταγματικό, ότι ίσως είναι και
αντιδεοντολογικό, ότι ίσως δεν
προβλέπεται στην νομοθεσία, αλλά όντως
αν μπορούσε να γίνει, δηλαδή όσες

προσλήψεις γίνονται από δω και στο εξής
να υπάρχει και το κριτήριο της
εντοπιότητας και να στελεχώνουμε την
Νησιωτική Ελλάδα, εγώ θα ήμουν υπέρ.
Και μακάρι να μπορούσε να γίνει. Το
αντισυνταγματικό ή οτιδήποτε το λέω με
επιφύλαξη, όχι ότι το έχω ψάξει, όχι ότι το
έχω μελετήσει, απλά μου το έχουν
μεταφέρει και συνάδελφοι συνδικαλιστές. 

Συνοψίζω και λέω μόνο οι προσλήψεις
πραγματικά είναι προς όφελος μας. Και
αυτό φυσικά είναι κάτι που ξέρω ότι
παλεύεται από την Ομοσπονδία.
Λιμενικός ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Τελικά τι
ωφέλησε ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ; Τι
εξυπηρέτησε τελικά; Μπορούμε να
κατανοήσουμε τι εξυπηρέτησε;
Μπορούμε να ξέρουμε και μάλιστα οι
φόβοι και οι ανησυχίες που είχαν
εκφραστεί για την λειτουργία του
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, κατά μεγάλο ποσοστό
επαληθεύτηκαν. Δεν ωφέλησε σε κάτι.

Επικροτώ την προσπάθειας της

ΡΟΖΟΣ
Γιώργος

Αντιπρόσωπος
ΝΔ Ελλάδας

ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ
ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
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ΚΑΝΑΤΣΟΣ
Νίκος

Αντιπρόσωπος
ΕΠΛΣ

ΒΔ Ελλάδας

ΠΑΤΕΝΤΑ
ΤΟ 24ΜΗΝΟ

Κ
αταρχήν θέλω να
αναφέρω ένα γεγονός
το οποίο με ενόχλησε
πάρα πολύ, όταν
κατέβηκα πριν ενάμιση
μήνα στο Υπουργείο,

πριν φύγω για απόσπαση για Μυτιλήνη.

Πριν ενάμιση, δυο μήνες έγινε ένα
θλιβερό γεγονός στην Ηγουμενίτσα,
όπου έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης
και εκείνη θα αποφανθεί αν ισχύουν τα
όποια πράγματα έχουν υποτίθεται βρεθεί.
Στο Υπουργείο επικρατεί, μάλλον έχει βγει
μια ψευδής πληροφορία να το πω έτσι, ότι
ο συνάδελφος ο οποίος αυτήν την στιγμή
είναι προφυλακισμένος και υποτίθεται
είναι μπλεγμένος στο κύκλωμα, κατά την
άποψη μου υποτίθεται, τα έχει ομολογήσει
όλα.

Απλά θέλω να διευκρινίσω προς πάσα
κατεύθυνση και προς τους κυρίους που
βγάζουν τέτοιου είδους πράγματα, επίτηδες
και δεν ξέρω για ποιον λόγο, ότι αυτό δεν
ισχύει. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος αν
και προφυλακισμένος ακόμα δηλώνει

αθώος κα ότι δεν έχει κάνει τίποτα από όσα
του καταλογίζουν. Και τελειώνει εδώ το
θέμα αυτό. Απλά ήθελα να το πω γιατί με
εκνεύρισε αρκετά, ακούγοντας πράγματα
τα οποία δεν ισχύουν. Και είναι πολύ κακό
αυτό, όταν ξεκινάς στο Υπουργείο και να
σου λένε πράγματα ψεύτικα.

Για το 24μηνο να μιλήσω λίγο, που
είπε και ο φίλος ο Σαμαράς. Καταρχήν να
συγχαρώ και τον Σαμαρά για την
εκδήλωση. Βέβαια καλό θα είναι, επιτυχία
θα έχει αν είμαστε όλοι εντάξει = μεταξύ
μας και έχουμε έναν υγιή διάλογο. Για το
24μηνο φίλε Σαμαρά, είμαι κάθετα
αντίθετος και για αυτό που πήγε να
περάσει τώρα και για τους προηγούμενους,
από την εξής άποψη. Δεν μπορεί κάποιος ο
οποίος έχει υπηρετήσει στον τόπο
συμφερόντων του χρόνια, για να μην
παρεξηγηθώ υπηρετώ στον τόπο
συμφερόντων μου, γιατί υπηρετώ σε μια
υπηρεσία η οποία έχει κενές οργανικές
θέσεις και δεν θέλει κανείς να έρθει, για να
μην παρεξηγηθώ ότι μιλάω εκ του
ασφαλούς.

Δεν νοείται για μένα να υπάρχει
άνθρωπος ο οποίος να υπηρετεί χρόνια
στον τόπο συμφερόντων του, να φεύγει με
την πατέντα του 24μηνου που έβαλε ο
προηγούμενος Αρχηγός, γιατί πατέντα
ήταν, για τους δικούς του λόγους, και μετά
από δύο χρόνια αυτός ο άνθρωπος, ο κάθε
συνάδελφος να έχει το δικαίωμα αφού έχει
μηδενίσει να γυρνάει εκεί που ήταν,
ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων.
Και όταν υπάρχουν συνάδελφοι, όπως π.χ.
στην Ηγουμενίτσα, και παντού πιστεύω, οι
οποίοι έχουν 15 χρόνια και δεν μπορούν
να πάνε ούτε καν σαν απόσπαση εξάμηνη,
τρίμηνη, να υπηρετήσουν στο σπίτι τους.
Από αυτήν την άποψη είμαι κάθετα
αντίθετος με την πατέντα του 24μηνου. Το
Π.Δ. Μεταθέσεων, αυτό που μέχρι τώρα
ισχύει, πέρυσι μπορεί να δούλεψε, δεν το
ξέρω 100%.

Το θέμα είναι ότι η Ομοσπονδία πρέπει
να ασχοληθεί, να βρει ένα Π.Δ. κατά 90%
πιο δίκαιο, όσο πιο δίκαιο γίνεται, για
όλους τους συναδέλφους και ειδικά για
συναδέλφους που έχουν τόπο

Ομοσπονδίας, ξέρω ότι δεν είναι και
εύκολο, έχω τύχει και εγώ να είμαι σε
διαπραγματεύσεις, είναι πολύ εύκολο να
λέμε εδώ πέρα ότι πρέπει να κάνουμε
εκείνο η το άλλο, όμως σε μια
διαπραγμάτευση τα πράγματα είναι
διαφορετικά. Οπότε όντως στην
προσπάθεια που κάνει το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας, είμαστε μαζί. Από κει και
πέρα όμως, απώτερος σκοπός και στόχος
και δεν τον αφήνουμε, όχι ότι αν βγει ένα
Προεδρικό Διάταγμα ή ένα Νομοθετικό
Διάταγμα ή ένα ΦΕΚ λύνει το
πρόβλημα, αλλά είναι ένα βήμα για να
λυθεί οριστικά το θέμα με τον Λιμενικό
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Κάτι που έχει συνάφεια με την
υποστελέχωση στις υπηρεσίες. Θέλουμε
να κάνουμε το έργο μας, το αστυνομικό
μας έργο. Θα φροντίσουμε στο
μεταναστευτικό και έχουμε και από τη
διοίκηση τις ατέρμονες γραφειοκρατικές
διατυπώσεις. Που συνέχεια έρχονται

διαταγές και να αναφέρετε στατιστικά, και
να εξυπηρετήσετε την εφαρμογή safer
water sport που είναι μια ΜΚΟ την
οποία την στηρίζει το Υπουργείο μας, μια
ΜΚΟ και αναγκάζονται συνάδελφοι
πέραν των ωραρίων τους, των
καθηκόντων τους, του ότι πρέπει να είναι
έξω να είναι και μέσα να ασχολούνται με
αυτά. Εδώ έχουμε λίγο θέμα με τη
διαχείριση.

Δηλαδή πραγματικά πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι δεν μπορεί να ζητάμε από
κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήδη είναι
επιβαρυμένοι και άλλα πρόσθετα. Στο
τέλος δεν θα καταφέρουν τίποτα. Δεν θα
κάνουν κάτι καλά. Δεν κάνουμε κάτι
καλά. Κάποιος που ασχολείται με όλα,
στο τέλος δεν κάνει τίποτα καλά. Αυτό
όντως και δεν ξέρω και σε διάλογο με τη
διοίκηση θα πρέπει λίγο να τονιστεί, αν
μπορεί να γίνει.

Κλείνοντας και δεν πιστεύω να έχω

καταχραστεί τον χρόνο, όσον αφορά για
κάποιες αντεγκλήσεις ή οτιδήποτε. Ένα
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καλό είναι και
εμείς οι σύνεδροι, μπορούμε να το
κρίνουμε καλόπιστα. Μπορούμε να
συνεισφέρουμε και να είμαστε μαζί τους
με την κατάθεση απόψεων, προτάσεων,
και με την παραγωγή έργου όσον αφορά
τις Τοπικές Ενώσεις. Ένα Δ.Σ. όμως δεν
θα κριθεί σε έξι μήνες, σε 10 μήνες. Θα
κριθεί στο τέλος της τριετίας. Καλό είναι
όλοι να έχουμε υπομονή, σε όλη αυτήν
την τριετία πρέπει όλοι να είμαστε μαζί.
Εγώ δεν έχω ακούσει από κανέναν ή
από τη μια μεριά να είναι ή από την
άλλη, να έχουμε διαφορετική άποψη στα
προβλήματα μας. Τα προβλήματα είναι
κοινά. Τι φταίει; Ο τρόπος διαχείρισης; Ο
τρόπος διαχείρισης αν είναι αυτός τελικά,
αν είναι αυτός λέω, μπορεί να βρεθεί η
σωστή πρακτική κατόπιν διαλόγου.
Οπότε συνοψίζω όλα κρίνονται στο τέλος
της τριετίας. Σας ευχαριστώ
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συμφερόντων υπηρεσίας όπως π.χ. είναι η
Θεσσαλονίκη, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι
ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα είναι η
Θεσσαλονίκη, η οποία εκ των πραγμάτων
δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον μεγάλο
αριθμό των ενδιαφερόντων που θέλουν να
πάνε εκεί. Όχι για κάποιον άλλον λόγο,
δεν έχω κάτι με τα παιδιά, ούτε με την
Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσε να ήταν η
Ηγουμενίτσα σε αυτήν την θέση. Εκεί
πρέπει να στραφεί η Ομοσπονδία και κάθε
Ομοσπονδία, να βρει ένα Π.Δ. όσο γίνεται
πιο δίκαιο. 100% δεν θα είναι ποτέ, ειδικά
με τέτοιες περιοχές, το γνωρίζουμε.

Το γνωρίζουν και πολλοί συνάδελφοι
για να μπορεί κάποιος να έχει έστω για 4 ή
8 χρόνια, να μπορεί να πάει και αυτός στο
σπίτι του, στην οικογένεια του. Γιατί
υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι, όπως
προείπα οι οποίοι είναι 10 και 15 χρόνια
να πάνε ούτε με μπάρμπα στην Κορώνη
που λέμε.

Ένα άλλο. Οδοιπορικά. Κάποιος
συνάδελφος είπε πριν για τα οδοιπορικά,
ότι υπάρχει πατέντα των 19 ευρώ και των
29. Αυτό ισχύει.

Είμαι ένας από τους συναδέλφους που
θα κληθώ κάποια στιγμή να γυρίσω πίσω
χρήματα. Καλώς ή κακώς θα το κάνω. Δεν
με ενοχλεί, αφού την πάτησα, την πάτησα.
Θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο αυτό,
επειδή είχα μιλήσει και με τον Γαλάνη για
αυτό το θέμα, η πατέντα ήταν του
Υπουργείου, όταν είχε γίνει η μείωση των
προϋπολογισμών λόγω μνημονίου και
των εξόδων από την τότε κυβέρνηση, είχαν
βγάλει για τους δημόσιους υπαλλήλους τα
19 ευρώ. Με την εξής όμως προϋπόθεση,
εφόσον παρέχεται ημιδιατροφή. Σε μας,
στο δικό μας το Υπουργείο είχαν βγάλει
μόνο 19 ευρώ. Για αυτό και την πατάνε
πολλοί συνάδελφοι.

Αυτό αν μπορεί η Ομοσπονδία να το
κοιτάξει, να μην την ξαναπατήσουν
συνάδελφοι, γιατί κακά τα ψέματα σε
πολλές περιοχές όπως πας για απόσπαση
είναι και λίγο ακριβά τα πράγματα. Δεν
είναι όλα φτηνά.

Εντάξει, αναγνώριση της
στρατιωτικής θητείας, εγώ είμαι
σύμφωνος. Και με συναδέλφους
Αξιωματικούς που έχω μιλήσει από την
Ηγουμενίτσα και με γυναίκες δεν έχει
κανένας κανένα πρόβλημα να
αναγνωριστεί η θητεία. Από τη στιγμή που
αναγνωρίστηκε και μισθολογικά και
συνταξιοδοτικά. Δεν μπορώ να καταλάβω

τους συγκεκριμένους κυρίους γιατί κατά
καιρούς έχουν βγάλει πολλές αναρτήσεις,
ανακοινώσεις, εκ των οποίων εγώ πολλές
φορές απαντώ επώνυμα πάντα και όχι
ανώνυμα όπως κάνουν κάποιοι άλλοι
συνάδελφοι υποτίθεται, οι οποίες είναι
αντίθετες προς το κοινό συμφέρον και είναι
σύμφωνες με τα δικά τους συμφέροντα.

Εγώ με όσους έχω μιλήσει από την
Ηγουμενίτσα τουλάχιστον, δεν μου έχει
εκφράσει καμία κανένα παράπονο, ότι
έχουμε πρόβλημα, δηλαδή διάφορα τέτοια.
Και ποιος ο λόγος να απευθυνθούν στην
ΠΕΑΛΣ από την στιγμή που έχεις την
Ομοσπονδία, που εκπροσωπεί 18 Ενώσεις
ενώ η ΠΕΑΛΣ είναι Ένωση, δεν είναι
καν Ομοσπονδία, εγώ δεν μπορώ να το
καταλάβω. Τέλος πάντων. Κάνω πως δεν
το καταλαβαίνω, άλλου παπά ευαγγέλιο.

Θα ήθελα να εκφράσω και ένα
παράπονο μου προς τους υπεύθυνους των
ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι
καλοπροαίρετα πάντα παιδιά, δεν έχετε
επισκεφτεί κανένα κλιμάκιο πλην της
Θεσσαλονίκης, για να ακούσετε και τα
όποια προβλήματα έχουν και τα κλιμάκια
τα τοπικά, για να βγάλετε ένα κοινό
πλαίσιο προκειμένου κάποια στιγμή να
αλλάξει αυτός ο κανονισμός. Είτε να
εναρμονιστεί με τα σύγχρονα δεδομένα ή
να καταργηθεί και να καταργηθούμε και
εμείς και να τελειώσει επιτέλους αυτό το
πανηγύρι, το οποίο ο ΚΕΑΤΖΗΣ
υποτίθεται έχει κανονισμό, αλλά όποτε
τους συμφέρει τον έχουν και όποτε τους
συμφέρει δεν τον χρησιμοποιούν και
πατάνε πάνω σε κάποια λέξη. Αυτό είναι
το παράπονο μου από τους υπεύθυνους
των ΚΕΑ, καλοπροαίρετα πάντα.

Θα ήθελα να κάνω και μια πρόταση

προς την Ομοσπονδία. Θέλω, μάλλον το
απαιτώ, να το πω έτσι να απαλλαγεί η
ΠΕΑΛΣ από τα Συμβούλια
Μεταθέσεων, όσον αφορά τους
Λιμενοφύλακες και τους
υπαξιωματικούς. Δεν με εκπροσωπούν.
Δεν είμαι γραμμένος σε αυτούς, δεν τους
θέλω. Απλά τα πράγματα. Μάλλον
πρόταση μέσω απαίτησης θα μπορούσα να
το χαρακτηρίσω. Δεν με εκπροσωπούν οι
συγκεκριμένοι κύριοι και από την στιγμή
που βλέπω πως δουλεύω και πως
συμπεριφέρονται. Και μια τελευταία
ερώτηση προς τον Πρόεδρο, αν ξέρει,
επειδή με έχουν ρωτήσει Αξιωματικοί από
την Ηγουμενίτσα, όσον αφορά την τριετία
που πρέπει να κάνουν αυτοί στο
Υπουργείο για να πάρουν κάποιο βαθμό,. 

Και ένα τελευταίο, πρέπει κάποια στιγμή
να αλλάξει ο κανονισμός για τα ΚΕΑ. Το
είδα ότι το έχετε μέσα, πρέπει να
κυνηγηθεί, και όπως είχα πει κάποτε στο
Διοικητή του Πειραιά, τον τωρινό, που
είχαμε μια διένεξη, σε μια συζήτηση που
μου είχε κάνει γιατί ήταν μέσα στην
επιτροπή για κάποιες προτάσεις που είχαν
βγει, οι ΚΕΑΤΖΗΔΕΣ τις ξέρουν, μου είχε
πει ότι έτσι πρέπει να γίνει και του είχα πει
οι λύσεις είναι δύο, ή αλλάζεις τον
κανονισμό και τον κάνεις όπως πρέπει και
κάνεις τα ΚΕΑ κανονικές ειδικές δυνάμεις
ή τον καταργείς και πάμε όλοι λευκοί,
χωρίς ειρωνεία το λευκοί, για να
τελειώσουμε και εμείς, να ξέρουμε και
εμείς τι είμαστε, που ανήκουμε και πρέπει
να κάνουμε.

Απλά τα πράγματα. Ελπίζω το συνέδριο
να λήξει καθόλα καλά. Να είμαστε όλοι
μονιασμένοι, παρόλες τις προσωπικές
διαφορές που μπορεί να έχουμε, λογικό
είναι και υγιέστατο αυτό.
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ΧΡΗΣΤΕΑΣ
Χρήστος

Αντιπρόσωπος
ΕΠΛΣ Νοτίου
Πελοποννήσου

ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΝΑ
ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Θ
α ήθελα το εξής, να
περάσει σαν
πρόταση, την
καταθέτω προφορικά,
στο Προεδρείο και
να τεθεί προς

ψήφιση, οι δράσεις, ο Οικονομικός
Απολογισμός και όλα τα υπόλοιπα
έγγραφα, να πηγαίνουν στις Ενώσεις
τουλάχιστον 15 ημέρες πιο πριν, σε
κάθε τακτικό συνέδριο, έτσι ώστε να τα
επεξεργαζόμαστε. Πάντα καλοπροαίρετα,
για αυτό είμαστε και εδώ.

Μετά θα ήθελα να πω όσον αφορά τα
πλωτά, στις αποσπάσεις, είτε στα νησιά,
είτε στις Κυκλάδες, είτε γιατί τώρα έχουμε
τα θέματα εδώ με το μεταναστευτικό, όταν
παίρνει απόσπαση ένα πλωτό, να το
ξέρετε αυτό είναι πολύ σημαντικό, που
μου το είπε τώρα ο συνάδελφος μου ο
οποίος υπηρετεί στην Μήλο και εκεί
είναι αντιπρόσωπος και τον είχαμε και
στο Δ.Σ. της Ένωσης μας, φεύγουν τα
πλωτά από κάπου αλλού με ελάχιστη
σύνθεση, πάνε σε ένα νευραλγικό πολύ
πιθανόν σημείο της νησιωτικής περιοχής
με ελάχιστη σύνθεση και καλούνται εκτός
από το να κάνουν βάρδιες ή 24ωρες
περιπολίες, όταν φτάνουμε στο λιμάνι να
δέσουμε, κάποιος από τα 4 άτομα, να
καλείται να κάνει σκοπός στο σκάφος.

Θα έπρεπε η ελάχιστη σύνθεση να μην
είναι 4, να είναι η κανονική οργανική,
έτσι αυτός που θα έρχεται μέσα να μπορεί
να ξεκουράζεται. Γιατί αυτό είναι
απάνθρωπο. Το σημειώνω και αυτό να
περάσει στο σχέδιο δράσης. Όταν λέμε
συγκεκριμένα εκεί που έχουμε πλωτά
μέσα, να μπει προσθήκη.

Ενα άλλο είναι οι αποσπάσεις και οι
μετακινήσεις. Είχε κάνει μια
ανακοίνωση, για τα 80 ευρώ, το ξέρετε
όλοι οι συνάδελφοι, το αντιμετωπίσαμε,
εγώ θα ήθελα, να μην αφήνουμε τέτοιες
ενέργειες να γίνονται. Εμένα μου
εκφράστηκε το γεγονός ότι
καλοπροαίρετα το Υπουργείο και η
διοίκηση, το έπαιρναν αυτό για να

πάρουν οι συνάδελφοι λεφτά. Εμείς σαν
Ένωση και ακόμα και ο Πρόεδρος μου
έλεγε ότι είναι παράνομο, ότι δεν στέκει
νομοθετικά. Το είπαμε μία, το είπαμε δύο,
συνεχίστηκε. Αυτό έπρεπε να
διευκρινιστεί και να μην βγαίνουν τέτοια
πράγματα. Και τώρα συνάδελφοι
καλούνται να δώσουν και λεφτά πίσω,
κάποιοι που ίσως δεν είχαν προνοήσει,
γιατί εμείς όσοι φεύγανε από μας με
αποσπάσεις τους λέγαμε μην τα πάρετε
όλα, πάρτε χαμηλότερο από αυτό και
πάρτε σύμφωνα με τα 29,35.

Δηλαδή θέλω να πω η διοίκηση δεν
θα πρέπει να αφήνεται, έστω και με
καλοπροαίρετη διάθεση, να νομοθετεί
μόνη της. Μετά θα ήθελα να προχωράμε
σε αγωγές, όσον αφορά την Ομοσπονδία.
Έχω παραδείγματα για την άδεια, την
γονική, την εννεάμηνη, ξέρω για
πολλούς δεν είναι τόσο πολύ ενδιαφέρον,
αλλά θα το πω, έχω παράδειγμα στην
αεροπορία, παρανομεί αυτή την στιγμή
κατά την γνώμη μου η διοίκηση, και
αρνείται σε συναδέλφους πέραν του
εννεάμηνου, δηλαδή άπαξ και
συνεχόμενη τους λέει αν έχουν ένα
υπόλοιπο 8, 5, 2, 20 ημερών, να μην το
δώσει. Ναι θα ήθελα η Ομοσπονδία να
προχωράει σε αγωγές. Δεν γίνεται
αλλιώς. Όποιος υπογράφει ένα σήμα και
λέει όχι, όταν έρχεται η διοίκηση και λέει
υπογράφει ο τάδε, να θα ήθελα να
προχωράει σε αγωγές. Δεν γίνεται
αλλιώς, κάποιος δεν είναι υπεύθυνος.
Εγώ αν κάνω αναφορά η αγωγή θα με
στηρίξει η Ομοσπονδία; Αυτό λέω. Είναι
ατομικό δικαίωμα, ωραία.

Θα ήθελα επίσης να πω κάτι άλλο,
καλοπροαίρετα μιλάω και τώρα, η
κατάργηση του άρθρου 220. Πρώτα από
όλα εγώ θέλω κατάργηση του 220. Είναι
επιτυχία, αλλά κατά την γνώμη μου
επειδή τείνω να βλέπω πάντα λίγο πιο
μπροστά, θέλω να θέσω τον
προβληματισμό μου και να κρούσω τον
κώδωνα του κινδύνου. Όσον αφορά τι;
ήμουν σε πολύ παλιότερο χρόνο, στην

μελέτη την αναλογιστική που
καταθέσαμε σε ένα Δ.Σ. ως γενικός
γραμματέας της Ένωσης και των
Προέδρων αν θυμάσαι καλά, θυμάμαι ότι
είχαμε πει ότι το ταμείο δεν έχει καθόλου
λεφτά. Τίποτα. Ερχόμαστε τώρα, εκτός του
ότι θέλω η Ομοσπονδία να καταθέσει μια
πρόταση, αν το θέλει επαγγελματικό ή
όχι, για να τεθεί προς ψήφιση, και από
μέρους σου που είσαι πιο γνώστης από
μας, εγώ το θέλω επαγγελματικό,
προσωπική μου γνώμη πάντα, θα ήθελα
άποψη από την Ομοσπονδία, τι να είναι
το ταμείο. Και να δω όσον αφορά, γιατί
διάβασα την ανακοίνωση της ΠΕΑΛΣ
που έλεγε ότι το ΤΑΛΣ, θα δοθεί το
εφάπαξ, το βοήθημα, καταβάλλεται
σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών
διατάξεων. Των τώρα δηλαδή. Σωστά;
Όπως ίσχυαν πριν.

Θα έρθουμε δηλαδή σε ένα ταμείο, οι
οποίοι αυτοί που έχουν συμπληρώσει 25
χρόνια, χωρίς να είναι μομφή, για τους
παλιούς συναδέλφους, θα πάρουν το
εφάπαξ που δεν τους αναλογούσε
σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη.
Και θα έρθουμε, εγώ το λέω βλέποντας
λίγο πιο μπροστά, και θα μας πει πολύ
πιθανόν η κάθε κυβέρνηση και η κάθε
διοίκηση και το κάθε Υπουργείο, παιδιά
το ταμείο σας είναι φαληρισμένο, για
ελάτε όλοι μαζί να μπούμε στο ΕΤΕΑΑ.
Εγώ λέω τι ενέργειες θα πρέπει να
κάνουμε τώρα. Εγώ το βλέπω ότι θα γίνει
έτσι, όχι μπορεί, σχεδόν σίγουρο είναι.
Γιατί αν πάρουμε εφάπαξ, δηλαδή ένας
με 25 χρόνια πάρει 120.000 και εγώ είναι
να πάρω σύμφωνα με το καινούργιο
νομοθέτημα μετά το ’15, 20.000, που δεν
θα τα πάρω, δεν θα υπάρχουν λεφτά για
να πάρω. Και θα έρθει με αυτό την
εύλογη δικαιολογία το κράτος και θα πει
παιδιά δεν έχει το ταμείο λεφτά, που
πάτε; Για αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να
προλάβουμε τώρα, έστω και αν είναι
συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα
αυτών που μέχρι 31.12.14 κατοχυρώνουν
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το δικαίωμα, να μην πάρουν λεφτά από
ένα ταμείο που δεν έχει. Θα ήθελα και
αυτό να συζητηθεί αν γίνεται.

Επίσης θα ήθελα μαζί με αυτό που
είπα για τα χαρτιά, να ενημερώνεται το
σώμα και οι Ενώσεις στο ποιες επιτροπές
το Δ.Σ. έχει συγκροτήσει και για ποια
θέματα. Επιτροπή Μεταθέσεων;
Επιτροπή Ασφαλιστικού; Και να
καταθέτει εγγράφως πόσες φορές έχουν
συνεδριάσει, τι προτάσεις έχουν γίνει, για
να σας έχουμε σε εγρήγορση το λέω, και
να είσαστε λίγο πιο τσίτα, γιατί επέρχεται
και μια κούραση κάποια στιγμή. Να
ξέρεις στην Ένωση μας υπάρχει
πολυφωνία και δημοκρατία και
συμφωνώ με τον κ. Κυράνη σε μια
παρένθεση για όλα αυτά και δεν πρέπει
να την φοβόμαστε. Εγώ δεν είπα σε μας,

εγώ είπα στο σώμα και σε κάθε ένα για
τα πεπραγμένα εδώ, στο τακτικό
συνέδριο να κατατίθενται, σαν χαρτί
όπως είναι ο Οικονομικός Απολογισμός,
όπως όλα αυτά, να υπάρχουν και εδώ.
Για να μπορούμε να σας ρωτάμε τι έχετε
κάνει κιόλας για αυτό, γιατί δεν ξέρουμε. 

Μάχιμη πενταετία. Γιατί μάχιμη
πενταετία είναι προσωπικό θέμα του
καθενός, νομίζω έτσι, και προσωπική μου
άποψη πάντα. Εγώ είμαι στο σώμα 15
χρόνια, σας λέω δεν την έχω πληρώσει.
Αυτός που πλησιάζει θα την πληρώσει,
πρέπει να το σκεφτεί καλά τι θέλει να
κάνει. Εγώ θα περάσω άλλα δύο
ασφαλιστικά. Μπορεί και τρία. Σας λέω
ότι πολύ πιθανόν πενταετία να μην
υπάρχει. Εγώ το βλέπω, πάντα
προσωπικά και δεν θα τη πληρώσω

μέχρι να φτάσω στα 40 χρόνια. Μόνο
άμα χρειαστεί. Έτσι το βλέπω. Δεν με
αφορά η μάχιμη πενταετία για τώρα,
είναι ένα πράγμα που θα το σκεφτώ μετά
και θα σας πω ότι και πολλοί όσοι θα την
πληρώσετε καλά θα κάνετε, γιατί αν
τυχόν αυξηθεί, θα σας πουν 2.500
πληρώσατε, έχετε και ένα υπόλοιπο
10.000, κάντε το 12.500. Λέω εγώ, πάντα
έτσι πονηρά σκεπτόμενος. Ένα άλλο, που
δεν έχει συζητηθεί, δεν ξέρω ποιος είναι
υπεύθυνος για το μισθολόγιο. Το
μισθολόγιο, εγώ διάβασα κάπου έτσι
ιντερνετικά και τα λοιπά, ότι από 1.7.2016
θα ισχύσει το ασφαλιστικό και για να
ισχύσει το ασφαλιστικό θα πρέπει να βγει
καινούργιο μισθολόγιο, για τα ειδικά
μισθολόγια.

ΧΑΤΣΙΚΑΣ
Ηλίας

Αντιπρόσωπος
ΕΠΛΣ Αττικής

Πειραιά
& Νήσων

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΤΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ
Ιωάννης

Αντιπρόσωπος
ΕΠΛΣ Αττικής

Πειραιά
& Νήσων

Η ΙΣΧΥΣ
ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Ε
κτός του σλόγκαν το μπήκαμε
στην πορεία, θα δανειστώ και
το ισχύς εν τη ενώσει, τα
προβλήματα και ο δρόμος που

διαβαίνουμε, δυστυχώς δεν είναι
στρωμένος με ροδοπέταλα και το
γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Είναι
δύσβατος και απρόβλεπτος.

Έχω την τύχη, ατυχία να υπηρετώ στο

Αρχηγείο και να βλέπω καθημερινά το

πόσο παλεύει και μοχθεί το Δ.Σ. για ένα

καλύτερο παρόν αλλά και αύριο.

Θέλω από το βήμα αυτό να

παρακαλέσω να σταθούμε όλο αρωγοί σε

αυτή τους την προσπάθεια.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε,

όπως υποστελέχωση, ασφαλιστικό,

μισθολογικό, βαθμολογικό και πολλά
άλλα, είναι λίγο πολύ γνωστά και
χιλιοειπωμένα. Δεν θέλω να επεκταθώ
καθώς θεωρώ ότι υπάρχει γνώση και
εμπειρία για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα προς όφελος όλων των
συναδέλφων.

Ο μόνος μας δρόμος είναι αγώνας και
αντίσταση. Ευχαριστώ πολύ.

Θ
α ήθελα να συγχαρώ
καταρχήν όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
της Ομοσπονδίας καθώς και

το Προεδρείο αυτής, για το δύσκολο ρόλο
που έχουν κληθεί να αναλάβουν και να
τους ευχαριστήσω προσωπικά που δεν
στρίβουν το κεφάλι και ανταποκρίνονται
στα πιο απλά προβλήματα των
συναδέλφων.

Όποτε τους χρειαστήκαμε, δώσανε
λύση ή τουλάχιστον βγήκαν μπροστά
γιατί κάποιοι πρέπει  να καταλάβουν ότι
δεν είμαστε μόνοι και έρμαια του
καθενός.

Το μέλλον και η δύναμη αυτής της
Ομοσπονδίας είναι η ομοφωνία της. Τους
συναδέλφους του Δ.Σ που ασχολήθηκαν
προσωπικά με τους αποσπασμένους των
κλιμακίων και άλλων συναδέλφων, όλης

της Ελλάδος, κάνοντας τις συνθήκες
παραμονής τους βιώσιμες.

Καθώς η διοίκηση, η σεβαστή
διοίκηση τους έστελνε να υπηρετήσουν
εκεί για ένα μήνα, δύο μήνες, για 15
ημέρες, μια ημέρα και τους στέλνανε
μέχρι και σε μοναστήρια να μείνουν και
χωρίς μέσα, να μεταβούν με δικά τους
έξοδα στην υπηρεσία που θα έπρεπε να
πάνε να δουλέψουν.



ΤΣΙΟΝΑΚΑΣ
Θωμάς

Αντιπρόσωπος
ΝΔ Ελλάδας

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,
ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΚΟ
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

Έ
χουμε την καλή σκέψη του
Αρχηγού, της πολιτικής
ηγεσίας, και θα δούμε. Τα
προβλήματα τρέχουν. Για το

μεταναστευτικό δεν θα μιλήσω, τα ξέρουν
καλύτερα, τα ζούνε παιδιά που είναι εδώ,
τα γνωρίζουμε όλοι. Σε άλλες υπηρεσίες
που δεν αντιμετωπίζουν τόσο έντονο το
πρόβλημα αυτό, μένουν πίσω
προβλήματα ωραρίων, χρωστούμενων
ρεπό, βαρδιών που εκτελούνται 24 ώρες,
stand by, χωρίς ρεπό, χωρίς τίποτα, τα
προβλήματα τρέχουν.

Εδώ να θυμίσω ότι έχουμε κάνει ένα
λάθος και αυτό είναι βασικό, εκλογές
είχαμε πριν από ένα χρόνο. Πρόεδρο

έχουμε, διοίκηση έχουμε, συμμετοχή στα
προβλήματα τα πριν είχαμε όλοι, εδώ
ήμασταν ψηφίζαμε όλοι μαζί
Διοικητικούς Απολογισμούς. Άλλοι ήταν
στη διοίκηση, τελείωσε αυτό. Κριθήκαμε,
κριθήκαμε κάποιοι άνθρωποι,
προχωράμε.

Αυτό που γίνεται με το διαδίκτυο, ίσως
είναι το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει
αυτήν την στιγμή. Και για τις δύο
πλευρές μιλάω, για όποιον το κάνει. Οι
συνάδελφοι στρέφονται κατά όλων και
νομίζω οι περισσότεροι εδώ πέρα το
αντιμετωπίζουν. Δεν μπορούμε να
ασχολούμαστε πλέον, να απαντάμε για
απαντήσεις αντεγκλήσεις. Τα σοβαρά

προβλήματα μένουν πίσω.

Τώρα για το στρατιωτικό. Δεν μπορώ
να διανοηθώ ένα στρατιωτικό σώμα,
προϋπόθεση για να μπει στο Λιμενικό
ήταν να είσαι Ι1. Έχουν μπει συνάδελφοι
από ειδικές δυνάμεις, σε ειδικά κλιμάκια.
Αυτό μόνο εδώ πρέπει να γίνεται.

Απλά το μόνο που θέλω να πω είναι
να μην αφήνουμε τα προβλήματα πίσω
και να μην υπάρχει αυτή η διχόνοια.
Λογικά, λέω λογικά, γιατί εδώ πέρα
έχουμε φτάσει να συζητάμε για τα λογικά,
σε ένα Συμβούλιο που κάνεις καταθέσεις
μιας πρόταση ή οποιοδήποτε μέλος,
ψηφίζεται δημοκρατικά. Ναι, προχωράμε.
Όλο το υπόλοιπο κάνει κακό.

Νοταρά 140, Πειραιάς

210 42 95 171

faroshotel.info/el/home

Το ξενοδοχείο Φάρος
βρίσκεται στην καρδιά του Πειραιά,

παρέχοντας πληθώρα επιλογών
για αγορές, εστιατόρια & διασκέδαση.

Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο
της πόλης, κοντά στο λιμάνι,

με άμεση πρόσβαση στα Μ.Μ.Μ.

Ξενοδοχείο Φάρος

ειδικές τιμές για το 
προσωπικό του 

Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ.
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