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1.-Την 30η Μαϊου 2017 το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. συναντήθηκε στο Γ.Ε.Ν. με τον
Αρχηγό Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχο Ν.Τσούνη Π.Ν.. Στην συνάντηση παρέστησαν
επίσης ο Υ/Γ.Ε.Ν. , ο Γ.Ε.Ν./ΔΥΓ , ο Γ.Ε.Ν./ΔΟΥ , ο Γ.Ε.Ν./ΔΚΒ και ο
Γ.Ε.Ν./ΔΚΕ.
2.-Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα , ο Α/Γ.Ε.Ν. δήλωσε το ενδιαφέρον
του για τους Αποστράτους και την πεποίθηση του ότι θα συνεχιστεί η καλή
συνεργασία με την Ε.Α.Α.Ν. και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. επικρότησε τα
ανωτέρω και διαβεβαίωσε τον Α/Γ.Ε.Ν. για την συνέχιση της αγαστής
συνεργασίας , επ ωφελεία του Π.Ν. και των Αποστράτων.
2.-Τα θέματα τα οποία συνεζητήθησαν και οι απαντήσεις που εδώθησαν
παρουσιάζονται κατωτέρω:
α.-Ενημέρωση για την Ε.Α.Α.Ν.
Έγινε μία συνοπτική περιγραφή του έργου της ΕΑΑΝ , των προβλημάτων και
των προκλήσεων που αντιμετωπίζει και εκφράσθηκαν οι ευχαριστίες για την
παράδοση των ξιφών σε αποστράτους (Ε) που δεν είχαν λάβει.
β.-Θ.Α.Ν.
-Λόγω του θέματος που προέκυψε από τα σήματα ΓΕΝ 241255Ζ ΜΑΡ 17 και
ΓΕΝ 251359Ζ 17 σχετικά με την είσοδο στο Θ.Α.Ν. , η Ε.Α.Α.Ν. πρότεινε να
επιτραπεί ο παραθερισμός σε τέκνα αποστράτων , ανάλογα με την
χωρητικότητα του καταλύματος που διατίθεται και όσον αφορά την είσοδο, να
επιτραπεί η είσοδος σε τέκνα που ήδη έχουν κόκκινη άδεια εισόδου , γιατί
διαφορετικά θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Τα ανωτέρω με την
επισήμανση ότι ειδικά για τον παραθερισμό η επιβάρυνση του Θ.Α.Ν. από τα
τέκνα των αποστράτων είναι ελαχίστη (περίπου 20 άτομα ημερησίως).
-Ο κ. Α/Γ.Ε.Ν. εγνώρισε ότι θα μελετηθούν οι προτάσεις και θα γνωσθούν οι
αποφάσεις
γ.-STCW-70
-Ο Α/Γ.Ε.Ν. εγνώρισε ότι προωθείται για έγκριση του Α.Ν.Σ. σχέδιο Π.Δ. για
επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος , για τα πιστοποιητικά ικανότητας αλλά
και για τα Ναυτικά Φυλλάδια , επί του οποίου υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη
του Υ.Ε.Ν./Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ και του Νομικού Συμβούλου του Γ.Ε.Ν.. Κατά το
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Γ.Ε.Ν. , δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική για επίλυση του προβλήματος ,
επομένως ή προχωράει το θέμα όπως έχει δρομολογηθεί και επιλύεται άμεσα
ή παραμένει στάσιμο για πολύ καιρό ακόμη.
-Σύμφωνα με αυτό , όπως μας εγνώσθη , όλοι οι Μάχιμοι θα εκκινούν από
Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ.΄Τάξεως Ε.Ν. και θα προβιβάζονται σε Πλοιάρχου
Ε.Ν. Β.΄και Α.΄με προυπηρεσία στο προηγούμενο Δίπλωμα , ενώ οι Μηχανικοί
εκκινούν από το Δίπλωμα Μηχανικού Β.΄ Τάξεως Ε.Ν.
-Εκφράσθηκαν οι πάγιες θέσεις της Ε.Α.Α.Ν., οι οποίες έχουν διατυπωθεί και
εγγράφως
δ.-Υγειονομικά θέματα
-Μετά την συνάντηση με τον Υ/Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Ν./ΔΥΓ της 15-05-2017 άρχισαν
να δρομολογούνται ορισμένα θέματα , όπως η ενεργοποίηση άλλης μίας
τηλεφωνικής γραμμής στα ραντεβού , η έναρξη της αναβάθμισης του
τηλεφωνικού κέντρου του Ν.Ν.Α. , η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου των
ραντεβού 08.30-14.00 , η εξέταση του διαχωρισμού των ραντεβού κατά
κατηγορίες δικαιούχων, η λειτουργία του οδοντοϊατρικού 08.00-20.000 και η
μελέτη ενεργοποίησης του 6ου ορόφου για εγκατάσταση άλλων 3 εδρών.
-Αναφορικά με την συμπεριφορά του προσωπικού έχει επιληφθεί ο
Υποδιευθυντής του Ν.Ν.Α.
-Η πτέρυγα 5Α θα κλείσει σύντομα για ανακαίνιση.
.

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.

Αντιναύαρχος Σπυρίδων Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
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