ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)

Ν. Π. ∆. ∆.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού
Πλατεία Κλαυθµώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –431 – FAX: 210 33 10 429 - e-mail info@eaan.gr και chairman@eaan.gr
Κινητό 6932420089

08 Απριλίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ 1/2014

1.- Την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014, Μέλη του ∆.Σ./Ε.Α.Α.Ν. (Ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ο ιατρός Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Θ
Γρίβας Π.Ν. ε.α., ο Υποναύαρχος (Ο) Ν Τσαπράζης Π.Ν. ε.α. και ο
Αντιπλοίαρχος (Ε) Ε. Αναγνωστάκης) συναντήθηκαν µε τον Υ/Γ.Ε.Ν.
Υποναύαρχο Π. Παστουσέα Π.Ν. και επιτελείς του Γ.Ε.Ν. µεταξύ των οποίων
ο ∆ΥΓ/ΓΕΝ Υποναύαρχος Ε. Νεονάκης Π.Ν. και ο ∆ιευθυντής των
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Γ.Ε.Ν. Υποναύαρχος (Ο) ∆. Μπαλόπουλος Π.Ν.
και εξέτασαν τα θέµατα που απασχολούν τους Απόστρατους στην
οδοντοπροσθετική και στην παροχή υπηρεσιών από το Ν.Ν.Α.
2.- Κατά την σύσκεψη αυτή προέκυψαν τα ακόλουθα :
α.- Η οδοντιατρική και ορθοδοντική περίθαλψη των Αποστράτων θα
καλύπτεται από το Γ.Ε.Ν. Η οδοντοπροσθετική ( κόστος των υλικών ) θα
πληρώνεται από τον δικαιούχο, στις χαµηλές τιµές που ισχύουν για τους εν
ενεργεία, µε σύµβαση που θα υπογράψει το Ν.Ν.Α. µε τον προµηθευτή. Στη
συνέχεια δύνανται οι δικαιούχοι να αιτούν από την Ε.Α.Α.Ν. κάλυψη του
ποσού που έδωσαν και η Ε.Α.Α.Ν. στα πλαίσια της πολιτικής Πρόνοιας που
τηρεί, θα προσπαθεί να καλύπτει µέρος ή το σύνολο του ποσού, µε
οικονοµικά κριτήρια και στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει.
β.- Θα βελτιωθεί ο χρόνος αναµονής για τα εξωτερικά Ιατρεία µε την
µετατροπή της πτέρυγας 4∆, που τώρα αποτελείται από βοηθητικούς
χώρους, σε εξωτερικά Ιατρεία.
γ.- ∆εν είναι δυνατή η απαλλαγή των χηρών και των Μελών των οικογενειών
των Αποστράτων από την καταβολή των 3 €.
δ.- Αναφορικά µε το Φαρµακείο του Ν.Ν.Α., αυτό δεν είναι αυτοτελές, αλλά
υπάγεται στο Φαρµακείο του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., εποµένως υπόκειται στην
διαθεσιµότητα των φαρµάκων αυτού. Προσπάθειες που έχουν γίνει, ώστε το
Φαρµακείο του Ν.Ν.Α. να καταστεί αυτόνοµο, δεν απέδωσαν.
ε.- Για συνταγογράφηση φαρµάκων δεν απαιτείται ραντεβού και θα µπορούν
οι δικαιούχοι να ζητούν από τις Γραµµατείς των εξωτερικών Ιατρείων να τους
γράφουν την συνταγή.

στ.- Σε περίπτωση επανεξέτασης από τον Ιατρό θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι
να κλείνουν συνάντηση (ραντεβού) µε τον Ιατρό την ίδια ηµέρα µέσω των
βοηθών του και της Γραµµατείας του.
η.- Τα περισσότερα από τα απογευµατινά Ιατρεία του Ν.Ν.Α. δεν λειτουργούν
πλέον, ελλείψει προσέλευσης.
θ.- Στο Ν.Ν.Π. και το Ν.Ν.Σ. λειτουργούν εξωτερικά Ιατρεία τα πρωινά.
3.- Την 30η Μαΐου και µεταξύ των ωρών 19.00-21.00 θα διεξαχθεί στο
Πολεµικό Μουσείο µε µέριµνα του Συντονιστικού Συµβουλίου των τριών
Ενώσεων, ηµερίδα για την ιατρική/φαρµακευτική/νοσοκοµειακή περίθαλψη
των Αποστράτων και των Μελών της οικογενείας τους, όπου εκεί θα
αναπτυχθούν τα θέµατα αυτά αναλυτικότερα και στην οποία προσκαλούνται
όλοι οι Απόστρατοι.
4.- Η Ε.Α.Α.Ν. θα µεριµνήσει για συνάντηση του ∆.Σ. της, µε τον νέο
∆ιευθυντή του Ν.Ν.Α. Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Α. Σπανό Π.Ν., για ενηµέρωση και
αντιµετώπιση υφισταµένων προβληµάτων.

Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς Π.Ν.

Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.

