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Περί κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντες υπ’ όψει:
α) Το άρθρον 10 του ΝΔ 1171/1972 “περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων (ΦΕΚ 82Α/1972).
β) Το άρθρον 2 του Ν.610/1977 “ περί τροποποιήσεως του ΝΔ 1171/1972 περί Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 164Α/1977).
γ) Το άρθρον 25 του Ν.660/1977 “ περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των Οργάνων της
Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων” (ΦΕΚ 218Α/1977).
δ) Την υπ’ αριθ. Φ.010/351343 από 12.12.1977 κοινήν απόφασιν του Πρωθυπουργού “περί
αναθέσεων αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Αμύνης εις τους Υφυπουργούς Εθνικής
Αμύνης” (ΦΕΚ 1288Β/1977)
ε) Την υπ’ αριθ. 446/1978 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του
Ημετέρου επί της Εθνικής Αμύνης Υφυπουργού, απεφασίσαμεν και ορίζομεν:
Άρθρον μόνον
Κυρούται ο διά της υπ’ αριθ.194/13.6.78 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού συνταχθείς Κανονισμός Οργανώσεως και
Λειτουργίας, το κείμενον του οποίου έχει ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων
Αξιωματικών Ναυτικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Άρθρον 1.
Δραστηριότητες δι’ επίτευξιν του σκοπού της Ενώσεως.
Η σύσφιξις των υφισταμένων δεσμών συναδελφικότητος επιτυγχάνεται:
α) Δι’ ιδρύσεως εντευκτηρίου (Λέσχης) της Ενώσεως.
β) Δι’ οργανώσεως ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, συνεστιάσεων, εκδρομών ως και διά
πραγματοποιήσεως ομιλιών και διαλέξεων.
γ) Διά παντός ετέρου προσφόρου μέσου, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ενώσεως.
2. Η διατήρησις των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων επιτυγχάνεται:
α) Διά συχνών επισκέψεων και επαφών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως και
των τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων αυτής είς τας Διοικήσεις των Μεγάλων
Μονάδων ή Κέντρων του Ναυτικού, αίτινες εδρεύουσιν εν τη περιοχή των.
β) Η συμμετοχή της Ενώσεως εις τας Εθνικάς και Τοπικάς εορτάς και εις άλλας
συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις οργανουμένας υπό των Στρατιωτικών και Πολιτικών αρχών
της περιοχής.

γ) Διά του παραθερισμού Αποστράτων Αξιωματικών και οικογενειών αυτών, ως και των
ορφανικών οικογενειών, ομού μετά των εν ενεργεία συναδέλφων των, εις θέρετρα των
Αξιωματικών του Ναυτικού.
3. Η επιμέλεια των συμφερόντων, η παρακολούθησις και διεκπαιρέωσις των γενικών
ζητημάτων των μελών αυτής δύναται να επιτευχθούν:
α) Διά της εξετάσεως και προωθήσεως προς επίλυσιν παντός θέματος γενικού
ενδιαφέροντος των μελών της Ενώσεως (ως π.χ συνταξιοδοτικού, οικονομικού, παροχής
Νομικών Συμβουλών).
β) Διά της αναπτύξεως της δυνατότητος συμμετοχής των μελών εις τα στρατιωτικά εν
γένει πρατήρια και της επιτεύξεως εκπτώσεων από διαφόρους εμπορικάς και λοιπάς
επιχειρήσεις.
4. Η μέριμνα δια την διατήρησιν και βελτίωσιν της κοινωνικής αυτών θέσεως, επιτυγχάνεται:
α) Διά της καταλλήλου αναπτύξεως του κοινωνικού τομέως.
β) Διά της χρησιμοποιήσεως εκ των αποστράτων Αξιωματικών μελών, εκείνων οίτινες
δύνανται να προσφέρουν τας ειδικάς γνώσεις των επ΄ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.
γ) Διά της συμπαραστάσεως της Ε.Α.Α.Ν., εις άπαντα τα μέλη αυτής, εκδηλουμένης
ταύτης διαφοροτρόπως.
5. Η διατήρησις αμειώτου του Εθνικού φρονήματος των μελών ως και των μελών των
οικογενειών τούτων και η συνέχισις των προς την Πατρίδα προσφορών επιτυγχάνεται:
α) Δι’ εκδιδομένου υπό της Ενώσεως περιοδικού ή εφημερίδος.
β) Διά της οργανώσεως διαλέξεων εθνικού και μορφωτικού περιεχομένου τόσον εις το Κέντρον
όσον και εις τα Παραρτήματα ταύτης.
γ) Διά της προβολής του έργου της Ενώσεως δια του τύπου ημερησίου ή συνταξιοδοτικού, του
Ραδιοφώνου, της Τηλεοράσεως.
δ) Διά της καταλλήλου εκπροσωπήσεως της τάξεως των Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
κατά τας Εθνικάς και Τοπικάς εορτάς και της προβολής της Ενώσεως εις άπασαν την
Επικράτειαν.
Η εκπροσώπησις επιτυγχάνεται:
(1) Διά της συμμετοχής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Ν. και των Τοπικών Συμβουλίων
των Παραρτημάτων αυτής, εις τας δοξολογίας, καταθέσεις στεφάνων, παρατάξεις και
παντός είδους εορταστικάς εκδηλώσεις κατά την διάρκειαν Εθνικών και Τοπικών Εορτών.
(2) Διά της οργανώσεως αντιπροσωπευτικών τμημάτων της Ε.Α.Α.Ν. άτινα να δύνανται να
συμμετέχουν εις παρελάσεις και παρατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Οργάνωσις – Προσωπικόν – Αρμοδιότητες
Άρθρον 2.
Οργάνωσις – Διάρθρωσις
Η Ενωσις Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού περιλαμβάνει την Κεντρικήν Υπηρεσίαν και
τα Παραρτήματα αυτής.
2. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρούται ως ακολούθως:
α) Γραφείον Διοικητικού
β) Γραμματεία
γ) Γραφείον Μελετών
δ) Γραφείον Δημοσίων Σχέσεων
ε. Διαχείρησις Χρηματικού (Γραφείον Οικονομικού)
στ) Διαχείρισις Υλικού – Συντήρησις Κτιρίων
ζ) Γραφείον Οικονομικού Ελέγχου

3. Αι ως άνω υπηρεσίαι πλήν του Γραφείου Οικονομικού Ελέγχου υπάγονται εις το
Διοικητικόν Συμβούλιον μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Γραφείον Οικονομικού
Ελέγχου υπάγεται απ’ ευθείας εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.
Άρθρον 3.
Καθήκοντα και αρμοδιότητες εκάστου Γραφείου.
Τα καθήκοντα και αι αρμοδιότητες εκάστου Γραφείου καθορίζονται ως ακολούθως:
α) Γραφείο Διοικητικού:
(1) Είναι αρμόδιον δια τα πάσης φύσεως θέματα προσωπικού (προσλήψειςαπολύσεις-ποιναί-άδειαι), καθώς επίσης και δια τα πάσης φύσεως Διοικητικά
θέματα (πειθαρχία-τάξις εν τοις Γραφείοις).
(2) Τηρεί τα φύλλα υπηρεσιακής αποδόσεως του κατωτέρω προσωπικού ως και
τας καρτέλλας των υπαλλήλων.
β) Γραμματεία
Ευθύνεται δια την πρωτοκόλλησιν και διεκπεραίωσιν της αλληλογραφίας, την
τήρησιν των βιβλίων πρακτικών του Δ.Σ., την τήρησιν Μητρώου Μελών, την
έκδοση ταυτοτήτων, την τήρησιν Μητρώου μελών των Παραρτημάτων και
Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων και την τήρησιν του Αρχείου.
γ) Γραφείον Μελετών:
(1) Επιλαμβάνεται της εξετάσεως των πάσης φύσεως συνταξιοδοτικών θεμάτων
ως και ετέρων γενικωτέρου ενδιαφέροντος, λοιπών αιτημάτων των μελών, επί
των οποίων εισηγείται εις την Διοίκησιν.
(2) Είναι αρμόδιον δια την μελέτην και εισήγησιν παντός μέτρου αποσκοπούντος
εις την βελτίωσιν της λειτουργίας των υπηρεσιών της Ενώσεως και των
Παραρτημάτων αυτής.
(3) Μελετά τον συνταξιοδοτικό τύπον, ως και τον ημερήσιον τοιούτον όσον
αφορά εις θέματα και αιτήματα των Αποστράτων μελών αυτής και ενημερώνει
την Διοίκησιν.
(4) Τηρεί το αρχείον του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ε.Α.Α.ΕΝ.Δ.
(5) Μεριμνά δια την μελέτην των σοβαρών θεμάτων γενικής φύσεως. Προς τον
σκοπό αυτόν, δύναται να καλούνται και μέλη της Ενώσεως, διαθέτοντα ειδικήν
πείραν, προς παροχήν υπηρεσιών επ’ ωφελεία της Ενώσεως.
δ) Γραφείον Δημοσίων Σχέσεων:
(1) Είναι υπεύθυνον δια την σύνταξιν και έκδοσιν του περιοδικού τύπου και της
εφημερίδος της Ενώσεως.
(2) Επιλαμβάνεται των πάσης φύσεως θεμάτων εθιμοτυπίας (τελεταί-εορταίεκπροσωπήσεις εις Εθνικάς Εορτάς).
(3) Τηρεί πλήρες εορτολόγιον της Χώρας, περιλαμβάνον επετείους μαχών,
τοπικάς εορτάς και εισηγείται βάσει τούτου την εκπροσώπησιν της δια του Δ.Σ
της Ενώσεως ή διά των Παραρτημάτων αυτής.
(4) Τηρεί πλήρη πίνακα των Οργανώσεων Εφέδρων Πολεμιστών ως και
ονομαστικάς καταστάσεις των Δ.Σ τούτων και είναι αρμόδιον δια την εισήγησιν
εις την Διοίκησιν των Συντονιστικών μέτρων, δια την από κοινού εκπροσώπησιν
κατά τας Εθνικάς εορτάς.

(5) Είναι υπεύθυνον δια την τήρησιν των απαραιτήτων στοιχείων, βάσει των
οποίων το Δ.Σ αποφασίζει την αποστολήν των μελών της Ενώσεως εις τα
θέρετρα Αξιωματικών Ναυτικού.
ε) Γραφείον Οικονομικού
Διεξάγει την οικονομική και λογιστικήν υπηρεσίαν της Ενώσεως.
στ) Διαχείρισις Υλικού-Συντήρησις Κτιρίων
Είναι αρμοδία δια την διαχείρισιν του πάσης φύσεως υλικού και την συντήρησιν
των κτηριακών εγκαταστάσεων της Ενώσεως.
ζ) Γραφείον Οικονομικού Ελέγχου:
Παρακολουθεί την εφαρμογήν των ισχυόντων Νόμων και Διοικητικών πράξεων
και δύναται να ενεργή, οσάκις κρίνη τούτο αναγκαίον, προληπτικόν έλεγχον επί
των πάσης φύσεως δαπανών της Ε.Α.Α.Ν.
2. Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ της Ενώσεως δύναται εις τα ανωτέρω Γραφεία ν’
ανατίθενται και έτεραι αρμοδιότητες.
3. Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως προσωπικού δια την επάνδρωσιν ωρισμένου
αριθμού εκ των Γραφείων τούτων, τότε κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ προΐσταται
αυτών ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Αρθρον 4.
Προσωπικόν
1. Το διά την λειτουργίαν των Υπηρεσιών της Ενώσεως χρησιμοποιούμενον
προσωπικόν διακρίνεται:
α) Επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το οποίον
προσλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ενώσεως και εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.
2. Αι θέσεις του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικού ορίζονται εις δύο (2):
α) Μίαν (1) Διοικητικού Υπαλλήλου και
β) μίαν (1) Καθαριστρίας.
Ως ειδικόν τυπικόν προσόν προσλήψεως δια την θέσιν του Διοικητικού
υπαλλήλου ορίζεται το απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου
γενικής κατευθύνσεως ή άλλης ισοτίμου μέσης Σχολής Γενικής
Εκπαιδεύσεως, δια δε την θέσιν της καθαριστρίας, το απολυτήριον
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.
3. Προς κάλυψιν προσωρινών αναγκών της Ενώσεως Αποστράτων
Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν.) επιτρέπεται η πρόσληψις προσωπικού
διαφόρων ειδικοτήτων επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής
ημερησίας απασχολήσεως και επί ωριαία αποζημειώσει. Το προσωπικόν
αυτό δεν δύναται να υπερβή τον αριθμόν των τριών (3).
4. Το επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν της παραγράφου 3
προσλαμβάνεται κατόπιν επιλογής, γι’ αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ενώσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τόσον δια το
προσωπικόν αυτό, όσον και της παραγράφου 2 αι διατάξεις των ΝΔ
385/1969 και 1198/1972.
5. Το προσωπικόν διατίθεται εις τας υπηρεσίας της Ενώσεως αναλόγως των
αναγκών δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
6. Υφ’ εκάστου των παραρτημάτων της Ενώσεως επιτρέπεται η πρόσληψις
προσωπικού της εν παραγράφω 3 κατηγορίας μη δυνάμενου να υπερβή τον
αριθμόν του ενός (1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Διοίκησις και Λειτουργία
Άρθρον 5.
Συγκρότησις Διοικητικού Συμβουλίου
Ανάληψις Καθηκόντων
1. Το Διοικητικόν Συμβούλιο της Ενώσεως, συγκαλούμενον υπό του
Προέδρου αυτής εντός εξ (6) ημερών από της κοινοποιήσεως υπό του
Υπουργού Εθνικής Αμύνης της διαταγής περί διορισμού, συγκροτείται εις
Σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.
2. Η συγκρότησις και ανάληψις των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου
κοινοποιείται εις τα Παραρτήματα και αναρτάται εις του πίνακας
ανακοινώσεων της Ενώσεως.
Αρθρον 6.
Παραρτήματα της Ενώσεως.
Τα παραρτήματα της Ενώσεως φέρουν τον τίτλον “ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ”, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ……………………………………………. (όνομα
Πρωτευούσης, Νομού ή Επαρχίας).
3. Τα τοπικά Συμβούλια των Παραρτημάτων, αναθέτουν εις εκ των μελών
των τα καθήκοντα Γραμματέως και Ταμίου, κοινοποιούντες σχετικώς προς
την ΄Ενωσιν.
Αρθρον 7.
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως πλήν των άλλων εν τω Νόμω
αναφερομένων αρμοδιοτήτων:
α) Προγραμματίζει και αποφασίζει δια την αποστολήν των μελών της Ενώσεως
εις τα θέρετρα Αξιωματικών Ναυτικού δια παραθερισμόν, βάσει οδηγιών του
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
β) Ενεργεί επί παντός ετέρου θέματος αφορώντος εις τα μέλη της Ενώσεως
εφ’ όσον ήθελεν ανατεθή αυτώ υπό του ΓΕΝ.
Άρθρον 8.
Αρμοδιότητες Τοπικού Συμβουλίου Παραρτήματος
Το Τοπικόν Συμβούλιον Παραρτήματος:
α) Διοικεί το Παράρτημα και μεριμνά για την εκπλήρωσιν των σκοπών τούτου.
β) Συμμορφούται προς τον παρόντα Κανονισμόν και τας αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.
γ) Τηρεί πρακτικά των Συνεδριάσεων του.
δ) Αναφέρει εγγράφως εις την Ενωσιν τας επερχομένας μεταβολάς των μελών
του.
ε) Υποβάλλει εις την Ενωσιν πάν αίτημα των μελών του εκφέρον την
επ΄αυτού γνώμην του.
στ) Παρίσταται εις τας Εθνικάς και Τοπικάς εορτάς της περιοχής του.

ζ) Διαχειρίζεται το διατιθέμενον εκάστοτε υπό της Ενώσεως χρηματικόν ποσόν
δια τας ανάγκας αυτού, συμφώνως προς τας οικονομικάς διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού.
Άρθρον 9.
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Ενώσεως
Γενικά:
1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εις τακτικάς ή εκτάκτους
Συνεδριάσεις τη προσκλήσει του Προέδρου.
2. Διά τας τακτικάς Συνεδριάσεις ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η
ημέρα και ώρα της εβδομάδος καθ’ ήν συνέρχεται τούτο. Διά τας
εκτάκτους Συνεδριάσεις το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τη
προσκλήσει του Προέδρου.
3. Αι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώραν εν τη προς τούτο ωρισμένη αιθούση
των Γραφείων της Ενώσεως ή όπου αλλαχού ήθελεν ορισθή εν τη
προσκλήσει υπό του Προέδρου, ουχί όμως και εκτός της περιφερείας της
υπό του άρθρου 1 του ΝΔ 1171/1972 προβλεπομένης έδρας αυτής.
Ημερησία Διάταξις Συνεδριάσεως
4. Δι εκάστην Συνεδρίασιν καταρτίζεται Ημερησία Διάταξις μερίμνη του
Διευθύνοντος Συμβούλου διανεμόμενη εγκαίρως εις τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, ουχί δε βραδύτερον της προηγουμένης.
5. 5. Διά την εγγραφήν θέματός τινός εις την Ημερήσιαν Διάταξιν τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Προϊστάμενοι Γραφείων παραδίδουν εις
τον Διευθύνοντα Σύμβουλον ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου
σημείωμα με τας σχετικάς εισηγήσεις των.
Διεξαγωγή Συνεδριάσεων:
6. Κατά τας Συνεδριάσεις ο Διευθύνων Σύμβουλος αναγιγνώσκει έκαστον
θέμα ως και την εισήγησιν επί τούτου. Εφ’ εκάστου συζητουμένου
θέματος, ο Πρόεδρος δίδει τον λόγον κατά σειράν εις τους Συμβούλους.
7. Αι συζητήσεις διεξάγονται, μεθ’ άπασης της επιβαλλομένης ευπρεπείας
τηρουμένου απολύτου σεβασμού μεταξύ των μελών, περιοριζομένων
αυστηρώς εντός του θέματος και αποφευγομένης μετά πάσης προσοχής
της απεραντολογίας. Περατωθείσης της συζητήσεως τίθεται το ζήτημα εις
ψηφοφορίαν.
8. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται δι’ απόφασιν
λαμβανομένην εις Συνεδρίασιν καθ’ ήν δεν παρέστησαν ή παριστάμενα
διεφώνησαν και η τιαύτη διαφωνία των ανεγράφη τη αιτήσει τούτων εις
τα πρακτικά.
9. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται αρμοδίως υπό
του Γραμματέως εις την οικείαν στήλην της ημερησίας διατάξεως.
Πρακτικά Συνεδριάσεων
10. Δι’ εκάστην συνεδρίασιν συντάσσεται υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου
πρακτικόν εις το οποίον αναγράφονται τα συζητηθέντα θέματα μετά των
ληφθεισών αποφάσεων, ως ταύτα αναφέρονται εις την ημερήσιαν
διάταξιν.
11. Το πρακτικόν εκάστης Συνεδριάσεως αναγιγνώσκεται και επικυρούται κατά
την επομένην ή μεθεπομένην Συνεδρίασιν.
12. Μετά την επικύρωσιν καταχωρίζεται εις το βιβλίον πρακτικών, εις ό
υπογράφουν τα παρόντα κατά την συνεδρίασιν εις ήν αναφέρονται τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Του πρακτικού λαμβάνουν γνώσιν και τα τυχόν απόντα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο πρακτικού δίνεται εις το αιτούν μέλος,
αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου.
Διακοπή – Λύσις της συνεδριάσεως.
14. Ο Πρόεδρος δύναται να διακόπτη την συνεδρίασιν και εις εξαιρετικάς
περιπτώσεις να λύη ταύτην και πρό της εξαντλήσεως της Ημερησίας
Διατάξεως, των υπολοίπων θεμάτων εν τοιαύτη περιπτώσει,
συζητουμένων κατά την αμέσως επομένην Συνεδρίασιν. Μετά την έναρξιν
της Συνεδριάσεως πάσα προσέλευσις μέλους τινός σημειούται εις το
πρακτικόν.
15. Η αποχώρησις μέλους τινός, διαρκούσης της Συνεδριάσεως, επιτρέπεται,
εγκρίσει του Προέδρου, διακοπτομένης προς στιγμήν της Συνεδριάσεως
και επαναλαμβανομένης αμέσως εφ’ όσον υφίσταται η νόμιμος απαρτία. Η
τοιαύτη αποχώρησις σημειούται εις το πρακτικόν. Εις περίπτωσιν
αρνήσεως του Προέδρου όπως εγκρίνει την αποχώρησιν μέλους τούτου
δύναται να αναφερθεί εις το Δ.Σ ., όπερ αποφαίνεται περί της εγκρίσεως ή
μη της αποχωρήσεώς του.
Παρουσία μελών Διοικητικού Συμβουλίου εις Συνεδριάσεις
16. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρευρίσκωνται
ανελλιπώς κατά τας τακτικάς και εκτάκτους Συνεδριάσεις αυτού,
ειδοποιούντα τον Πρόεδρον δια πάν κώλυμά των.
17. Πάν μέλος, απουσιάζον άνευ ειδοποιήσεώς τινός επί τέσσαρας (4)
συνεχείς τακτικάς Συνεδριάσεις, προσκαλείται υπό του Προέδρου ν’
αναφέρει τον λόγον της τιαύτης απουσίας του. Εν περιπτώσει μη
απαντήσεως εντός 30ημέρου προθεσμίας, ο Πρόεδρος αιτείται την
αντικατάστασιν υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης (μέσω ΓΕΝ) εκ του
υποβληθέντος αντιστοίχου πίνακος του συντεταγμένου υπό της Ενώσεως
ή του Αρχηγού ΓΕΝ.
Άρθρον 10.
Αρμοδιότητες Προέδρου
1. Ο Πρόεδρος έχει υπό την εποπτείαν αυτού την καθ’ όλου λειτουργίαν της
Ενώσεως και των Παραρτημάτων αυτής, ως και το προσωπικόν της
Κεντρικής Υπηρεσίας.
2. Υπογράφει τα διάφορα έγγραφα, μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου, ως
Επόπτου των Οικονομικών Υπηρεσιών, τάς προς πληρωμήν εντολάς και
τάς προς ανάληψιν επιταγάς. Εκ της αλληλογραφίας δύναται να αναθέση
την υπογραφήν της επουσιώδους τοιαύτης εις τον Διευθύνοντα
Σύμβουλον.
Δύναται να λάβη εις επείγουσας περιπτώσεις αποφάσεις θέτων ταύτας εκ
των υστέρων υπό την έγκρισιν του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Μεριμνά τέλος, διά την ευόδωσιν των σκοπών της Ενώσεως, εις πάσαν
ενέργειαν αναγόμενην εις τα καθήκοντα αυτού, μη προβλεπομένην υπό
του παρόντος Κανονισμού και μη αντικειμένην εις τους Νόμους και
διαταγάς του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος.
Αρθρον 11.
Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου της Ενώσεως
Ο Αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του Προέδρου, προεδρεύει
επιτροπών συγκροτουμένων προς μελέτην διαφόρων γενικωτέρων

ζητημάτων και συντρέχει εις το έργον του Προέδρου και ειδικώτερον εις
την ευόδωσιν του έργου και του σκοπού της Ενώσεως.
Αρθρον 12.
Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου της Ενώσεως.
1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εποπτεύει την εκτέλεσιν των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Εντολών του Προέδρου, δια την εν
γένει ομαλήν και απρόσκοπτον λειτουργίαν όλων των Υπηρεσιών της
Ενώσεως υποβοηθών το έργον του Προέδρου.
2. Ρυθμίζει την εσωτερικήν υπηρεσίαν των Γραφείων ως υπεύθυνος
Προϊστάμενος του εν γένει προσωπικού. Ελέγχει την κανονικήν
προσέλευσιν και αποχώρησιν εκ της εργασίας του προσωπικού δια το
οποίον ισχύει το εκάστοτε ωράριον εργασίας των Ν.Π.Δ.Δ.
3. Λαμβάνει γνώσιν της εν γένει αλληλογραφίας, μονογραφεί τα σχέδια
και υπογράφει αυτήν κατόπιν εγγράφου σχετικής εξουσιοδοτήσεως του
Προέδρου του Δ.Σ.
4. Μελετά και εισηγείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον τα μέτρα δι’ ών η
Ενωσις θα ανταποκριθεί πληρέστερον προς τον προορισμό της.
5. Υπογράφει μετά του Προέδρου τα προς διαφόρους Αρχάς έγγραφα και
επιβεβαιοί δια της υπογραφής του την ακρίβειαν παντός εκδιδομένου
υπό της Ενώσεως αντιγράφου.
6. Τηρεί τα ατομικά έγγραφα του υπαλληλικού προσωπικού της Ενώσεως.
Έχει υπό την άμεσον εποπτείαν του άπαντα τα Διοικητικής φύσεως
βιβλία, το Μητρώον των μελών και των τοπικών Συμβουλίων.
7. Συντάσσει, εφ’ όσον απαιτείται, την ετήσιαν έκθεσιν πεπραγμένων,
συμφώνως προς τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τας
γενικάς προς τούτο κατευθύνσεις και οδηγίας του Προέδρου.
8. Εποπτεύει και ελέγχει δια των οργάνων του την κανονικήν και
συμφώνως προς τα οριζόμενα δια του παρόντος, έκδοσιν δελτίων
ταυτότητος των δικαιουμένων ταύτης μελών.
9. Εκτελεί πάσαν άλλην εργασίαν προβλεπομένην υπό του Προέδρου και
βοηθεί τούτον εις την εν γένει άσκησιν των καθηκόντων του.
10. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί έτερον
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τη προτάσει του Προέδρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄.
Μέλη ενίων κατηγοριών της Ενώσεως
Αρθρον 13.
Εκτακτα μέλη της Ενώσεως δύνανται να παραμείνουν, μέχρι της καθ’ οιανδήποτε
νόμιμον τρόπον εξόδου των, τα κατά την δημοσίευσιν του ΝΔ 1171/72 νομίμως
τυγχάνοντα οιασδήποτε κατηγορίας τιαύτα και άνευ συνδρομής των υπό του
παρόντος καθιερουμένων προϋποθέσεων.
Βάσει της παρούσης διατάξεως, παραμένουσιν ως έκτακτα μέλη της Ε.Α.Α.Ν.
μέχρι φυσιολογικής εξαντλήσεως, οι βαθμοφόροι του Πολεμικού Ναυτικού και
Λιμενικού Σώματος από του βαθμού του Αρχικελευστού (πρώην Κελευστού) και
κάτω, ως και αι ορφανικαί αυτών οικογένειαι, δι’ ούς ενεργείται ήδη κράτησις
παρά του ΜΤΝ της αναλογούσης υπέρ Ε.Α.Α.Ν. συνδρομής, τουτέστιν, δι’ όσους
εξ’ αυτών ήσαν μέλη του τέως συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού
(Σ.Α.Α.Ν), κατά την δημοσίευσιν του ΝΔ. 1171/72 (2 Ιουνίου 1972).

Αρθρον 14.
Τύπος Δελτίου ταυτότητος μελών Ε.Α.Α.Ν
Το Σχήμα και ο Τύπος του ειδικού Δελτίου Ταυτότητος, ο χρόνος θεωρήσεως, η
καταχώρησις υπ’ αύξοντα αριθμόν εν ιδίω βιβλίω και πάσαι αι περί την
εγκυρότητα και χρήσιν αυτού λεπτομέρειαι καθορίζονται δι’ αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.
Αρθρον 15.
Συντονιστικόν Συμβούλιον των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων
Εις το λειτουργούν Συντονιστικόν Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, η Ε.Α.Α.Ν. εκπροσωπείται υπό του Προέδρου
και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των νομίμων αναπληρωτών των.
Αρθρον 16.
Τιμητικοί Τίτλοι
Τιμητικοί τίτλοι Επιτίμων Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών Διοικητικού
Συμβουλίου, δια λόγους δικαιολογούντας την τοιαύτην τιμητικήν ονομασίαν,
δύνανται να απονέμωνται:
α) Υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης προτάσει του Αρχηγού ΓΕΝ εις τους
διατελέσαντας Προέδρους, Αντιπροέδρους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ενώσεως και
β) Υπό του Αρχηγού ΓΕΝ, προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως,
για τα λοιπά μέλη ως και μη μέλη της Ενώσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Οικονομικαί Διατάξεις
Αρθρον 17.
Πόροι της Ενώσεως
Οι πόροι της Ενώσεως προέρχονται:
α) Εκ των μηνιαίων συνδρομών των μελών, καθοριζομένων εκάστοτε δι’
αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου εις ποσοστά επί τοις εκατόν επί του παρ’ εκάστου δικαιουμένου
μερίσματος, μη δυναμένων να υπερβούν το έν επί τοις εκατόν (1%) τούτου.
β) Εκ των ετησίων εισφορών των εν ενεργεία Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών,
καθοριζομένων, εκάστοτε, διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης,
Δημοσίας Τάξεως και Εμπορικής Ναυτιλίας εις ποσοστόν του βασικού μισθού μη
δυνάμενον να υπερβή τα δύο (2%) επί τοις εκατόν τούτου.
γ) Εκ των πάσης φύσεως προσόδων της περιουσίας της Ενώσεως.
Δ) Εκ των προς την Ενωσιν δωρεών, κληρονομιών, κληροδοτημάτων.
Ε) Εκ των εισφορών των προαιρετικών μελών και παντός είδους προσφορών και
εκτάκτων προσόδων οθενδήποτε προερχομένων.
2. Οι πόροι της υποπαραγράφου 1α εισπράττονται, υποχρεωτικώς, υπό του
Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και αποδίδονται εις την Ενωσιν εντός του πρώτου
δεκαημέρου του μηνός, ανεξαρτήτως του χρόνου πληρωμής εκάστου
μερίσματος, υπολογιζομένων τούτων (των πόρων) εις ανάλογα δωδεκατημόρια

του συνόλου των προϋπολογισθέντων, εκ της αιτίας ταύτης εσόδων. Εντός του
μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους, τακτοποιούνται αι χορηγηθείσαι ως άνω
προκαταβολαί, βάσει του απολογισμού και των πραγματικών δικαιωμάτων της
Ενώσεως.
3. Οι πόροι της υποπαραγράφου 1β εισπράττονται υποχρεωτικώς υπό των
διαχειρίσεων χρηματικού των Υπηρεσιών και Πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού και
των υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος άπαξ του έτους, κατά μήνα
Ιανουάριον και κατατίθενται παρ’ αυτών εις το αποθεματικόν Λογαριασμόν της
Ενώσεως, παρά τη Τραπέζη Ελλάδος βάσει συγκεντρωτικών καταστάσεων
κρατήσεων. Αι συγκεντρωτικαί αύται καταστάσεις των κρατήσεων κοινοποιούνται
εις την Ενωσιν Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού προς ενημέρωσιν της
οικονομικής υπηρεσίας αυτής.
Αρθρον 18.
Οικονομικόν και Λογιστικόν
1. Η οικονομική και Λογιστική εν γένει υπηρεσία της Ενώσεως, διέπεται υπό
των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων δια τα Ν.Π.Δ.Δ.
2. Εν περιπτώσει εξαιρέσεως της Ενώσεως εκ της εφαρμογής των εν λόγω
διατάξεων θα εφαρμόζωνται εν προκειμένω αι ισχύουσαι δια τας
Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.
3. Το Λογιστικόν σύστημα και η εν γένει οργάνωσις των οικονομικών
Υπηρεσιών καθορίζονται δι’ αποφάσεως του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Ν.
4. Ελλείψει Ελεγκτού Ενώσεως, τον προληπτικόν και οριστικόν έλεγχον των
δαπανών πάσης φύσεως και της όλης οικονομικής υπηρεσίας ασκεί μόνιμος
Αξιωματικός Οικονομικός οριζόμενος υπό ΓΕΝ τη αιτήσει της Ενώσεως.
Αρθρον 19.
Κληροδοσίαι – Δωρεαί – Κληρονομίαι
1. Κληροδοσίαι και Δωρεαί προς την Ενωσιν γίνονται δεκταί μετ’ απόφασιν
του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής
Αμύνης.
2. Κατά τον αυτόν τρόπον γίνονται δεκταί και Κληρονομίαι αλλά πάντως με
το ευεργέτημα της απογραφής.
Αρθρον 20.
Σύστασις Συνεργείων
Παρέχεται το δικαίωμα εις την Ενωσιν, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής συστάσεως διαφόρων συνεργείων (Ραφείου – Κουρείου –
Κυλικείου) τόσον εις το Κεντρικόν Κατάστημα όσον και εις τα Παραρτήματα
διεπομένων υπό ιδίων συμβάσεων, ως και συνάψεως συμβάσεως παροχής
υπηρεσιών ή προμηθείας αγαθών επί εκπτώσει.
Αρθρον 21.
Οικονομική Εξάρτησις Παραρτημάτων
Τα παραρτήματα εξαρτώνται οικονομικώς εκ της Ενώσεως.
Εις ταύτα δια τας πάσης φύσεως ανάγκας αυτών χορηγούνται επί αποδόσει
Λογαριασμού ανάλογα χρηματικά ποσά, άτινα καθορίζονται δι’ αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.

Αρθρον 22
Δαπάναι Μετακινήσεως
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως και των τοπικών Συμβουλίων
των Παραρτημάτων δικαιούνται δια τας εκτός έδρας μετακινήσεις των δι’
υπηρεσιακάς ανάγκας, οδοιπορικών εξόδων και ημερησίας αποζημιώσεως
καθοριζομένων δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των
ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων, περί δαπανών μετακινήσεως των τακτικών
Δημοσίων Υπαλλήλων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’
Γενικαί Διατάξεις
Αρθρον 23.
Υποχρεώσεις έναντι τρίτων
Αι κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως
αναλαμβανόμεναι υποχρεώσεις έναντι τρίτων διασφαλίζονται υπό της περιουσίας
αυτής, των μελών ταύτης και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μη
υποκείμενων εις ουδεμίαν απολύτως προσωπικήν υποχρέωσιν.
Εις τον αυτόν επί της Εθνικής Αμύνης Υφυπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν
και εκτέλεσιν του παρόντος Π.Διατάγματος.
Εν Αθήναις τη 24 Ιουλίου 1978
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.ΤΣΑΤΣΟΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ

