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17-06-2019
ΘΕΜΑ : Πεπραγμένα θητείας Προέδρου ΔΣ/Ε.Α.Α.Ν.
Α.-ΓΕΝΙΚΑ
1.-Μετά την περί τα 10 έτη θητεία μου ως Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν. και επικείμενης της
παράδοσης των καθηκόντων μου στον νέο Πρόεδρο Αντιναύαρχο Θ. Γερούκη Π.Ν.
ε.α., νοιώθω την ανάγκη και υποχρέωση να δώσω τον απολογισμό της Ε.Α.Α.Ν. την
περίοδο αυτή.
2.-Ότι επετεύχθη έγινε σε συνεργασία με τα Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. και τα Μέλη του
Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων, που την ίδια περίοδο
ήμουν Πρόεδρός του, τους οποίους επιθυμώ να ευχαριστήσω.
3.-Η Ε.Α.Α.Ν. τα τελευταία 9 χρόνια αντιμετώπισε, όπως άλλωστε ολόκληρη η
Ελλάδα τεράστια προβλήματα, που είχαν ευθεία επίδραση στο επίπεδο διαβίωσης
των αποστράτων. Η Ε.Α.Α.Ν. μόνη της ή ως μέλος του Συντονιστικού των τριών
Ενώσεων Αποστράτων που μάλιστα είχε την Προεδρία, αντέδρασε σε όλες τις
κυβερνητικές προθέσεις που υποβάθμιζαν την ζωή των Μελών μας. Τα σοβαρότερα
προβλήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν :
α. -Η μείωση των συντάξεων
β.-Η εξειδικευμένη μείωση των συντάξεων με ηλικιακά κριτήρια
γ.-Η μείωση των συντάξεων των εργαζομένων συνταξιούχων
δ.-Η μείωση των μερισμάτων και του ΕΚΟΕΜΝ
ε.-Η βιωσιμότητα του ΜΤΝ
στ.-Η αποκατάσταση των συνεπειών του PSI
ζ.-Η διάλυση των Ενώσεων Αποστράτων
η.-Η υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των αποστράτων
θ.-Η τροποποίηση της μοριοδότησης του παραθερισμού των αποστράτων, λόγω
της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΘΑ
ι.-Οι συντάξεις χηρείας
4.-Αυτά τα οποία η Ε.Α.Α.Ν. πέτυχε μετά από σκληρούς αγώνες ήταν :
α. -Η αναίρεση της απόφασης για νέα μείωση των συντάξεων από το 2014 με
προσωπική παρουσία του Συντονιστικού στον τότε Πρωθυπουργό.
β.-Η μη ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων και η εξαίρεσή τους από το Ταμείο των
Επικουρικών
γ.-Η μη διάλυση των Ενώσεων Αποστράτων που είχε αποφασισθεί
δ.-Η μη ένταξη του Ν.Ν.Α. στο ΕΣΥ.
ε.-Η εν μέρει τροποποίηση του Κανονισμού Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Ν., ώστε να
άρει τις αδικίες που εισήγαγε η Υπουργική Απόφαση για τον παραθερισμό των
αποστράτων
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Β.-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.-Εκσυγχρονισμός του μηχανογραφικού συστήματος
2.-Αντικατάσταση του υφισταμένου μηχανογραφικού συστήματος παραθερισμού με
νέο σύγχρονο και προσαρμοσμένο στον νέο Κανονισμό Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Ν.,
το οποίο επιδέχεται και τροποποιήσεων που γίνονται κατά περίπτωση
3.-Αντικατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου με σύγχρονο, χωρίς την μεσολάβηση
τηλεφωνητή.
4.-Ιδρυση νέων Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Ν. Βορείου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη
(με έδρα την Ν.Δ.Β.Ε. σε χώρο που διέθεσε το ΓΕΝ) και Βορειοδυτικής Ελλάδος στην
Κέρκυρα, ΗΛΕΙΑΣ με έδρα τον Πύργο σε χώρο που διέθεσε η Ιερά Μητρόπολη
Ηλείας και μετονομασία του Παραρτήματος Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα σε
Νοτιοδυτικής Ελλάδος.
5.-Καθιέρωση του θεσμού του Τοπικού Εκπροσώπου Ε.Α.Α.Ν. (Τ.Ε. Ε.Α.Α.Ν.) σε
απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να υπάρχει παρουσία της Ε.Α.Α.Ν. σε αυτές.
6.-Εγγραφή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις και
πράξεις του Δ.Σ.
7.-Σύσφιγξη των σχέσεων με τους Συλλόγους/Συνδέσμους Ν.Π.Ι.Δ. που
δραστηριοποιούνται στο Π.Ν., τακτικές συνεδριάσεις της Ε.Α.Α.Ν. με αυτούς, λήψη
συλλογικών αποφάσεων σε σοβαρά θέματα και τέλος οικονομική βοήθεια προς
αυτούς, στα πλαίσια των δημοσιολογιστικών δυνατοτήτων της Ε.Α.Α.Ν.
8.-Θέσπιση της ανά τρίμηνο ενημέρωσης των συναδέλφων στο εντευκτήριο της
Ε.Α.Α.Ν.
9.-Η Ε.Α.Α.Ν. με τις συντονισμένες κινήσεις που έκανε μαζί με τις άλλες δύο Ενώσεις
(Ε.Α.Α.Σ. και Ε.Α.Α.Α.) πέτυχε την ανατροπή της τότε αποφασισθείσας μετατροπής
της από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ. που θα σήμανε και την διάλυσή της.
10.-Αλλαγή του μεγέθους των εκδιδομένων από την Ε.Α.Α.Ν. ταυτοτήτων στους
αποστράτους σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας.
11.-Αναγνώριση αποστράτων που υπηρέτησαν σε ζώνη Πρόσω στην Κύπρο ως
βετεράνων και βράβευσή τους.
12.-Έκδοση του διμηνιαίου περιοδικού “Θαλασσινοί Απόηχοι” και από τον Ιανουάριο
του 2013 ανάληψη της έκδοσης και του περιοδικού “ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ”.
13.-Δημιουργία αξιόπιστου, έγκυρου και έγκαιρου site της Ε.Α.Α.Ν., μέσω του οποίου
τα Μέλη μας ενημερώνονται άμεσα.
14.-Τροποποίηση της ΚΥΑ περί συστάσεως και εκλογής του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. με
θέσπιση της επιστολικής ψήφου που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις εκλογές της
17-03-2019 και με την θέσπιση και της ηλεκτρονικής ψήφου και αύξησης των Μελών
των (Ε) στο Δ.Σ. από τρεις σε τέσσερεις από τις επόμενες εκλογές με νέα ΚΥΑ που
εκδόθηκε την 11-04-2019..
15.-Ανάρτιση των Αποφάσεων του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. στο site της Ε.Α.Α.Ν.
16.-Διασφάλιση των συμφερόντων των Μελών μας του Λ.Σ. και προβολή της
συμβολής του Λ.Σ. στους αγώνες της Χώρας και στην καθημερινότητα του πολίτη.
Γ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1.-Υποβολή αιτήματος προς την Κυβέρνηση για λήψη μέτρων προς αποκατάσταση
των ζημιών συνεπεία του PSI.
2.-Αγορά νεόκτιστου ακινήτου στα Χανιά για την στέγαση του Παραρτήματος ΕΑΑΝ
Κρήτης συνολικού κόστους 600.000 Ε, το οποίο δε αυτό ποσό αφαιρέθηκε την
τελευταία προ του P.S.I. στιγμή και έτσι δεν κουρεύτηκε
3.-Χρησιμοποίηση Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο της Οικονομικής διαχείρισης
της Ε.Α.Α.Ν.
4.-Τήρηση των εντολών για μη ελλειματικούς Π/Υ και εγγραφή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
5.-Ολες οι οικονομικές επιθεωρήσεις που έγιναν διαπίστωσαν την ορθή λειτουργία
της διαχείρισης της Ε.Α.Α.Ν. και ουδεμία παρατήρηση είχαν.
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Δ.-ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ
1.-Έκδοση σύγχρονου Κανονισμού Πρόνοιας Ε.Α.Α.Ν. (ΚΑ.ΠΡΟ./Ε.Α.Α.Ν.) και
μέριμνα για τους ασθενείς συναδέλφους που νοσηλεύονται στο Ν.Ν.Α. και
υποβοήθηση των προσερχομένων στα εξωτερικά ιατρεία, μέσω της Ομάδας
Πρόνοιας της Ε.Α.Α.Ν., της οποίας όλα τα μέλη είναι εθελοντές.
2.-Παρέμβαση της Ε.Α.Α.Ν. σε πολλές περιπτώσεις που απόστρατοι είχαν
πρόβλημα εξυπηρέτησης από το Ν.Ν.Α.
3.-Νοσοκομειακή περίθαλψη τέκνων αποστράτων Π.Ν. και Λ.Σ. που είναι άνεργα ή
ανασφάλιστα.
4.-Χρηματική ενίσχυση αναξιοπαθούντων ή εχόντων προβλήματα υγείας
συναδέλφων από τον Π/Υ της Ε.Α.Α.Ν.
5.--Θέσπιση των ηλεκτρονικών ραντεβού
6.-Διαχείριση των κληροδοτημάτων της κληρονομιάς Σωτηριάδη επ ωφελεία απόρων
κορασίδων Δήμου Πόρου. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί 15.000 ευρώ σε 4 άπορες.
7.-Θέσπιση προγράμματος Παραθερισμού των αποστράτων σε ιδιωτικά ξενοδοχεία.
Με το πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα παραθερισμού και στους αποστράτους
του Λ.Σ. και στους Ανθυπασπιστές που δεν δικαιούνται είσοδο στα θέρετρα του Π.Ν.
Επίσης το ίδιο συμβαίνει και για τους αποστράτους των Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Ν.
8.-Αγορά υγειονομικού υλικού για κάλυψη αναγκών του Ν.Ν.Α., όπως μία πλήρης
κλίνη ΜΕΘ, ένας λιθοτρίπτης, ένας μαστογράφος, μία καρέκλα για το οδοντιατρείο
του ΜΤΝ, με την οποία τώρα γίνονται και απονευρώσεις, ένα ψηφιακό holter ρυθμού
με το λογισμικό του, συντήρηση ακτινολογικού μηχανήματος ΠΟΡΟΥ, όλα συνολικού
κόστους 170.000 Ε
9.-Παροχή δωρεάν καφέ στα Μέλη μας σε όλα τα Παραρτήματα και την Κεντρική
Ε.Α.Α.Ν.
Ε.-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
1.-Η Ε.Α.Α.Ν. ήταν στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων. Έλαβε μέρος σε όλες τις
παραστάσεις που έγιναν σε συνεργασία με τις άλλες δύο Ενώσεις και με άλλες
Οργανώσεις αποστράτων ΝΠΙΔ συμπεριλαμβανομένης και της διαμαρτυρίας έξω
από το ΥΠΕΘΑ.
2.-Η Ε.Α.Α.Ν. στα πλαίσια του Συντονιστικού αλλά και μόνη της, έχει αποστείλει
σειρά επιστολών στους Υπουργούς Εργασίας για τα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά
και εργασιακά θέματα, στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας για τα θέματα ΜΤΝ, ΝΝΑ,
Ε.Α.Α.Ν., Παραθερισμού και στους Πρωθυπουργούς για όλα τα ανωτέρω.
4.-Η Ε.Α.Α.Ν. απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της επιτροπής που συστάθηκε
για να εισηγηθεί για τα Μετοχικά Ταμεία στην οποία περιλαμβάνονται οι θέσεις της
(16-10-2012).
5.-Η Ε.Α.Α.Ν. έχει λάβει μέρος σε πολλές συσκέψεις με τον Υ/ΓΕΝ και με τον
Διευθυντή του ΝΝΑ με σκοπό την βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των
αποστράτων και έχει προτείνει στο ΓΕΝ τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να
καλύψει μέρος του κόστους νοσηλείας των αποστράτων
6.-Η Ε.Α.Α.Ν. έχει ζητήσει την αλλαγή της Υπουργικής Απόφασης του Μαίου 2010,
που αφορά τον παραθερισμό των αποστράτων, ώστε να αρθούν οι αδικίες που
εισάγει το νέο σύστημα.
ΣΤ.-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
1.-Λάβαμε μέρος σε διαδηλώσεις 2 στην Αθήνα, 2 στην Θεσσαλονίκη, στα Χανιά και
στην Λάρισα για να διαμαρτυρηθούμε για την υποβάθμιση της ζωής των
αποστράτων. Επίσης κάναμε πολλές παραστάσεις έξω από το ΣτΕ όταν συζητούντο
προσφυγές των αποστράτων
2.-Επισκεφθήκαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον ενημερώσαμε για τα
προβλήματα των Αποστράτων.
3.-Επισκεφθήκαμε όλους τους Αρχηγούς των Κομμάτων για την προώθηση των
αιτημάτων μας.
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4.-Την 11-02-2013 επισκεφθήκαμε τον τότε Πρωθυπουργό και ήταν η πρώτη φορά
που Πρωθυπουργός συναντήθηκε με Ενώσεις Αποστράτων, ο οποίος δεσμεύτηκε
και έκανε πράξη την μη περαιτέρω περικοπή των συντάξεων από το 2014, που είχε
επιβληθεί από την “τρόϊκα“ και είχε εγκριθεί και από την Βουλή.
5.-Προσφύγαμε στο ΣτΕ κατά των μνημονιακών νόμων 4093/12 και 4307/14 και
δικαιωθήκαμε με αποτέλεσμα να λάβουμε το ήμισυ των επιδικασθέντων ποσών το
2014-2017 και να λάβουμε ένα μέρος του υπολοίπου με βάση τον ν.4575/18 τον
Δεκέμβριο του 2018, κατά του οποίου προσφύγαμε εκ νέου.
6.-Δημιουργήσαμε θυρεό του Συντονιστικού
7.-Αποκτήσαμε Γραφείο του Συντονιστικού στο ΥΕΘΑ
8.-Καταστήσαμε τα προβλήματα μας και τις θέσεις μας επί των Εθνικών θεμάτων
κοινωνούς στον Ελληνικό Λαό με τις συχνές εμφανίσεις μας στα ΜΜΕ
9.-Κατορθώσαμε τα Μ.Τ. να μην θεωρηθούν επικουρικά και να μην υπαχθούν στο
ενιαίο ταμείο επικουρικών συντάξεων
10.-Παρακολουθούσαμε την επικαιρότητα και έχουμε αποστείλει επιστολές και
ανακοινώσεις για όλα τα θέματα που μας απασχόλησαν
11.-Κατορθώσαμε να καθιερωθεί η 21η Νοεμβρίου ως Ημέρα του
Αποστράτου/Βετεράνου
Ζ.-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1.-Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις που ως κρατική οντότητα εκλήθη η ΕΑΑΝ, στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό
2.-Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις που η ΕΑΑΝ έχει κληθεί από άλλες
Οργανώσεις του Π.Ν.-Λ.Σ. και των Ε.Δ.
3.-Παραδοσιακή επίσκεψη των αποστράτων στο Αρχηγείο Στόλου, στα πλαίσια της
σύσφιγξης των σχέσεων μεταξύ των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών του Π.Ν.
4.-Συμμετοχή αποστράτων σε ολιγόωρους πλόες Πολεμικών Πλοίων.
5.-Διοργάνωση ετήσιας κοπής πρωτοχρονιάτικης πίττας και βράβευση αποστράτων
που έχουν διακριθεί στον πολιτικό βίο τους
Τέλος, όλα τα ανωτέρω, έχουν παρουσιασθεί στο περιοδικό Θαλασσινοί Απόηχοι και
έχουν δημοσιευθεί άμεσα στο site της ΕΑΑΝ

Με τιμή
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.
Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.
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