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 Μετά την εκλογή του νέου (παλαιού) προεδρείου της ΠΟΕΠΛΣ με σύνθημα την 
επανεκκίνηση, είδαμε ότι επανεκκίνηση έκαναν επίσης, λόγω κρυφής χαράς, και οι 
γνωστοί δορυφόροι, που ήταν απασχολημένοι τόσο καιρό με τον πόλεμο των 
χαρακωμάτων. 

 Μέσα σε αυτήν λοιπόν την χαρά, και μετά τις τραγελαφικές προτάσεις που δημοσίευσαν 
για την τροποποίηση του ΠΔ 33/09, προτάσεις που άλλαζαν κάθε πέντε λεπτά, λόγω των 
οργισμένων αντιδράσεων των συναδέλφων διαδικτυακά, βρήκαν την ευκαιρία, να 
δηλώσουν παρών και σε εμάς, με μια σπαρακτική επιστολή με ερωτήματα και προτάσεις 
για το νομοσχέδιο. 


  Σκεπτόμενοι το τί πρέπει να απαντήσουμε χαμογελούσαμε στωικά. Τί πρέπει να 
απαντήσει κάποιος….  

•  Σε αυτούς που όταν μειώνονταν οι οργανικές θέσεις στην Περιφέρειά μας, και γίνονταν 

πράξη ο Καλλικράτης, πανηγύριζαν και επέμεναν ότι όλοι στην Περιφέρειά μας θα 
βγούμε  κερδισμένοι; 


• Σε  αυτούς που  προτίμησαν να παραιτηθούν από την ΠΟΕΠΛΣ, και  όχι να μείνουν και 
να παλέψουν για τα συμφέροντα των συναδέλφων και της Ένωσής μας; 


•  Σε αυτούς που φέρουν την αποκλειστική  ευθύνη για το ότι η Ένωσή μας για πρώτη  
φορά δεν εκπροσωπείται στο Προεδρείο τις Ομοσπονδίας. 


•  Σε αυτούς που δήλωναν μονίμως απών από τα Διοικητικά Συμβούλια τις Ομοσπονδίας, 
και το σημαντικότερο συνεχίζουν να δηλώνουν απών από τα Διοικητικά Συμβούλια 
της Ένωσης μας; 


•  Σε αυτούς που πιστοί στη στείρα αντιπολιτευτική τους τακτική, έβγαλαν ανακοίνωση 
μόλις 4 μήνες μετά την εκλογή του νέου Προεδρείου της Ένωσης, και μας 
κατακεραύνωναν για την παθητική μας στάση και την αρνητική εξέλιξη για το ΠΑΘ, 
για το ότι στείλαμε, ακόμα δεν βγήκαμε, μεταθέσεις τους συναδέλφους, ότι 
βολεύουμε τους ημέτερους, και για το ότι κάνουμε συναντήσεις χωρίς να τους 
ρωτήσουμε; (http://peiratikoreportaz.blogspot.gr/2016/08/blog-post_72.html) 


 

 Θα σας βοηθήσει μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν για να σας θυμίσει ότι και εμείς 
διαφωνήσαμε με το τότε Προεδρείο, σε ζητήματα πολύ καυτά και σοβαρά. 
Χαρακτηριστήκαμε αντιπολίτευση και άλλα πολλά, όμως ακολουθήσαμε ξεχωριστή 
πορεία, βλέποντας την επερχόμενη κατρακύλα σας λόγω του Καλλικράτη, για τον οποίο 
εσείς πανηγυρίζατε.   

 Όμως σε κάθε ανοιχτό Δ.Σ ή Γενική Συνέλευση δίναμε το παρόν, παραθέτοντας τα 
επιχειρήματα μας σε αυτά για τα οποία διαφωνούσαμε, και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε.   


http://peiratikoreportaz.blogspot.gr/2016/08/blog-post_72.html


 Αντρίκια, ήμασταν εκεί, και ας διαφωνούσαμε, έτσι επιβάλλει ο άτυπος συνδικαλιστικός 
κώδικας. 

 Εσείς ούτε αυτό δεν κάνετε. Δεν παρευρίσκεστε ποτέ, για να εκθέσετε τις απόψεις σας. 
Ούτε τις θετικές ούτε τις αρνητικές. Έπρεπε να επανεκκινηθεί το νέο (παλαιό) Προεδρείο 
της Ομοσπονδίας για να γίνετε λαλίστατοι. 

 Αφού επικαλείστε το καλό της πολύπαθης όπως λέτε Ένωσής μας, γιατί δεν μας λέτε 
ποιός την κατάντησε πολύπαθη; 

Σας ρωτάμε και εμείς με την σειρά μας:

• Είναι ή δεν είναι επιτυχία η δημιουργία του Λιμεναρχείου Άγιου Όρους;

• Είναι ή δεν είναι επιτυχία η έλευση του 040 και τώρα του ΠΑΘ 050;

• Είναι ή δεν είναι επιτυχία η ίδρυση επιτέλους της Ε/Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;

• Είναι ή δεν είναι επιτυχία η μείωση του ποσοστού των υπεράριθμων θέσεων στο ΚΛΘ με 

όλα τα παραπάνω; 

• Είναι ή δεν είναι επιτυχία η ίδρυση του ΚΕΣΕΝ;  


 Όσον αφορά τώρα για τις προτάσεις, σας ενημερώνουμε ότι η Ένωσή μας είχε καταθέσει 
προτάσεις όταν ζητήθηκαν από την Ομοσπονδία, οι οποίες και έγιναν δεκτές στο σύνολο 
τους, όταν το Νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση. 

 Από το νέο Προεδρείο εστάλει όντως email, στις 30/10/2017, για να καταθέσουμε τις 
προτάσεις μας εκ νέου στις 1/11/2017. Λόγω της έκπληξης της επαναυποβολής 
προτάσεων και το πολύ μικρό χρονικό διάστημα για απάντηση, ζητήσαμε την σύγκληση 
Δ.Σ της Ομοσπονδίας με θέμα το Νομοσχέδιο. 

 Συμβούλιο που φυσικά και δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αλλά εντελώς προκλητικά, και 
χωρίς να ερωτηθεί το Προεδρείο μας, είδαμε να κατατίθενται προτάσεις για την 
Περιφέρειά μας, ερήμην μας, προτάσεις που όλως τυχαίως και εντελώς συμπτωματικά 
ήταν οι ίδιες ακριβώς με τις δικές σας, εξ’ου και η επιστολή σας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι 
κάποιος παρέκαμψε (επιεικής ορισμός) ένα νόμιμα εκλεγμένο Προεδρείο, και δεν το 
συνεχίζουμε αυτό γιατί είναι πολύ βαρύ δημοκρατικά και διαδικαστικά.

 Να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι μόλις το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση, 
συγκαλέσαμε Δ.Σ. στο οποίο και ήσασταν παρών, και προτείνατε το Άγιο Όρος να 
παραμείνει ως έχει, ως Τμήμα, για τον εκπληκτικό λόγο πως αν γίνει Λιμεναρχείο θα έχει 
πολύ δουλειά στα γραφεία, και δεν θα ξέρουν οι συνάδελφοι να την διεκπεραιώσουν, και 
το πιο τρανταχτό σας επιχείρημα, πως αν γίνει Λιμεναρχείο, θα έρθουν και άλλοι 
συνάδελφοι και δεν θα υπάρχουν αρκετά κρεβάτια σε αριθμό για να κοιμούνται. Τέτοιου 
είδους ήταν οι προτάσεις σας, τις οποίες και δεν δώσαμε σημασία, ούτε τις κάναμε 
γνωστές στον κόσμο, γιατί θα γελούσαν, (λογικά γελάνε ήδη τώρα). 

 Οι προτάσεις-ερωτήματα που θέτετε ως μοναδικό στόχο είχαν και έχουν την απόσυρση 
του νομοσχεδίου, κάτι που δυστυχώς για εσάς δεν πρόκειται να συμβεί. 


Σας απαντάμε λοιπόν ότι :

• Κύριο μέλημα μας ήταν η αναβάθμιση του Αγίου Όρους σε Λιμεναρχείο, που θα έχει ως  

συνέπεια την αύξηση των οργανικών θέσεων, και όχι φωτογραφικές ρυθμίσεις, που 
στην πράξη δεν θα έχουν καμία απολύτως σημασία. 


• Θεωρούμε προτιμότερο οι υπηρεσίες της Κ. Μακεδονίας να ανήκουν στην 5η 
κατηγορία, γιατί πιστεύουμε ότι είναι σημαντικότερο όφελος ο χρόνος παραμονής, 
παρά τα μόρια που θα συλλέξει κάποιος με την παραμονή του σε αυτόν. 


• Εννοείται ότι συμφωνούμε το Λιμ. Φυλάκιο Βατοπαιδίου να αναβαθμιστεί σε Τμήμα, κάτι 
το οποίο σας είχαμε κάνει γνωστό, και προτάθηκε στην επιτροπή της βουλής, στην 
οποία  και  ήμασταν παρών, όπως  επίσης  προτάθηκε  το Λιμενικό Τμήμα Νέων  
Μουδανιών να αναβαθμιστεί σε Λιμεναρχείο. (εκτός αν διαφωνείτε και σε αυτό, γιατί 
απλά το προτείνουμε εμείς.) 




• Τώρα όσον αφορά τα 10ετη παραμονή, σας προτρέπουμε να είστε πιο προσεκτικοί γιατί 
αν ανατρέξετε σε παλαιότερες προτάσεις τις Ομοσπονδίας θα δείτε ότι έχει προταθεί 
ακριβώς το ίδιο πράγμα.


 Συνοψίζοντας λοιπόν σας ενημερώνουμε ότι, όσο εσείς θα συνεχίζετε τη στείρα 
αντιπολιτευτική τακτική, παίζοντας μικροπολιτικά παιχνίδια στο βωμό τις πολυπόθητης 
καρέκλας, εμείς θα συνεχίζουμε με περισσότερο πείσμα και ζήλο να προασπίζουμε τα 
συμφέροντα όλων των συναδέλφων της Κεντρικής Μακεδονίας και θα προσπαθούμε να 
αναβαθμιστούν οι Λιμενικές μας Αρχές μέχρι να γίνουν τέλειες, αν γίνεται.

 Είτε θέλετε να το καταλάβετε, είτε όχι, από 01/04/16 η Ένωση μας ξαναπατάει σταθερά 
στα πόδια της, και βρίσκει τον δρόμο της. Αν θέλετε να τον διαβούμε μαζί, και να τον 
προχωρήσουμε, είσαστε ευπρόσδεκτοι και καλοδεχούμενοι, αλλιώς.....λυπούμαστε πολύ. 

 Λάσπη, συκοφαντίες, και ανώνυμα γράμματα δεν χωράνε στον συνδικαλιστικό μας 
πολιτισμό. Επίσης στον ίδιο πολιτισμό δεν χωράει και η ξύλινη, πολιτική, και άγευστη 
γλώσσα που χρησιμοποιείτε στις ανακοινώσεις σας. Δεν είσαστε πολιτικοί και ούτε ποτέ 
θα γίνετε, μιλήστε απλά μας καταλαβαίνουν όλοι. Αν πάλι θέλετε να γίνετε πολιτικοί 
νομίζουμε ότι πρέπει να αλλάξετε επάγγελμα, είσαστε σε λάθος μέρος.

 Εδώ εμείς προσπαθούμε να δουλέψουμε για να κάνουμε τις συνθήκες του επαγγέλματός 
μας καλύτερες.   

 Είχατε την ευκαιρία σας πριν από εμάς και είδαμε τα αποτελέσματα. Τώρα αν η παρουσία 
και οι πράξεις μας, σας ξύπνησαν τον δημιουργικό σας εαυτό, το χρεωνόμαστε και αυτό 
σαν επιτυχία.

 Εμείς συνεχίζουμε με ανιδιοτέλεια για την Ένωση και την Περιφέρεια μας προσπαθώντας 
για το καλύτερο πάντα, και σε όποιον σταθεί εμπόδιο θα μας βρει απέναντί του όπως και 
αν λέγεται αυτός.

 Τα αποτελέσματα και οι επιτυχίες έρχονται μέσα από σχέδιο, πλάνο, και σοβαρότητα και 
όχι καθισμένοι στη αιώνια θαλπωρή του σπιτιού μας, πίσω από ένα πληκτρολόγιο 
αναδεικνύοντας τον λαϊκισμό σε επιστήμη. 


Αυτά για αρχή. Καλή δύναμη.


 	 	 	              ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Πρόεδρος ΕΠΛΣ Κεντρικής Μακεδονίας.
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