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Μζλοσ του EUROMIL

Ενημερωτικό φυλλάδιο 4
ΑΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014
Στισ 18 Φεβρουαρίου και μετά τισ εκλογικζσ αρχαιρεςίεσ τθσ 16θσ Φεβρουαρίου, ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα
το νζο Δ. Σ που αποτελείται από τουσ κάτωκι και ςφμφωνα με τον αρικμό ψιφων που ζλαβαν.
1. ΦΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ρρόεδροσ)
2. ΟΪΔΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ
3. ΤΣΑΔΑΚΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ (ςειρά μετά από κλιρωςθ με τον 4ο λόγω ιςοψθφίασ)
4. ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΦΙΛΙΡΡΟΣ
5. ΚΑΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΡΥΙΔΩΝ
8. ΚΙΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΤΕΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ
10. ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΓΙΟΣ
11. ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΓΙΟΣ
12. ΛΟΥΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΑΗΛ
13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τθν θμζρα τθσ ςυςτάςεωσ του νζου Δ.Σ ςε Σϊμα, παραιτικθκε το μζλοσ Λουράκθσ Εμμανουιλ και τθν
επομζνθ το μζλοσ Κωνςταντζλλοσ Νικόλαοσ.
1. Στισ 20 Φεβρουαρίου το νζο Δ.Σ. απθφκυνε επιςτολι / πρόςκλθςθ προσ όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Με τθν υπ αρικμόν 0214 ανακοίνωςι του, κάλεςε:
Πλα τα μζλθ να πορευτοφν μαηί, ενωμζνα ςε αυτι τθ δφςκολθ προςπάκεια.
Πλα τα μζλθ να κρίνουν το νζο ΔΣ από το ζργο του.
Πςεσ και όςουσ αποχϊρθςαν μζχρι ςιμερα να διατθριςουν επαφι με τθν Ζνωςθ.
2. Μετά από πρόταςθ του Ρροζδρου και ομόφωνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςφμφωνα
με το άρκρο 19.1 του καταςτατικοφ, οι ςυνεδριάςεισ του είναι ανοικτζσ και μποροφν να τισ
παρακολουκοφν όλα τα μζλθ.
3. Από τισ 20 Φεβρουαρίου άρχιςε να παρατθρείται δυςλειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ και από τισ 24
Φεβρουαρίου υπιρξε πλιρθσ αδυναμία λειτουργίασ.

Σελίδα 1 από 5

Από τθν πρϊτθ ςτιγμι ανελιφκθςαν ενζργειεσ διερεφνθςθσ και αποκατάςταςθσ και ηθτικθκε θ
ςυνδρομι τόςο τθσ εταιρείασ που φιλοξενεί τθν ιςτοςελίδα όςο και του αρμόδιου τεχνικοφ
ςυντθρθτι με τον οποίον ςυνεργαηόταν θ ζνωςθ.
Λόγω τθσ ςοβαρότθτασ του προβλιματοσ ζγινε δυνατι θ επαναλειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ ςτισ 4
Μαρτίου αλλά υπιρξε απϊλεια μζρουσ του περιεχομζνου τθσ / των αρχείων γιατί δεν είχε υπάρξει
κατά το παρελκόν πρόβλεψθ για αποκικευςθ ςε εξωτερικι μονάδα.
Μεταξφ των αρχείων που απωλζςκθκαν ιταν και ο κατάλογοσ των μελϊν εγγεγραμμζνων
χρθςτϊν. Το Δ.Σ αποφάςιςε αντί τθσ εκ νζου εγγραφισ των χρθςτϊν τθσ ιςτοςελίδασ να εγγράψει
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ωσ χριςτεσ.
Η εργαςία αυτι ζγινε από τον υπεφκυνο για τθν ιςτοςελίδα κ. Φ. Τςιρτςϊνθ, υπιρξε επίπονθ,
ολοκλθρϊκθκε ςτισ 7 Μαρτίου και ζγινε ενθμζρωςθ των μελϊν με αποςτολι προςωπικϊν mail.
Οι τεχνικοί, μασ ζκαναν γνωςτό ότι το πρόβλθμα δεν προιλκε από ενζργειεσ , παραλιψεισ ι λάκθ
του χριςτθ δθλαδι τθσ ζνωςθσ αλλά ιταν τεχνικό και ακόμα δεν ζχουν καταλιξει και δεν μασ
ζχουν κάνει γνωςτοφσ λόγουσ.
4. Στισ 26 Μαρτίου ζγινε θ παράδοςθ παραλαβι του Ταμείου τθσ ζνωςθσ από τον απερχόμενο Ταμία
κ. Ν. Αλμπάνθ ςτον νζο Ταμία κ. Γ. Ραναγιϊτου.
5. Μετά τθν παραλαβι ζγινε γνωςτό ότι υπιρχαν φορολογικζσ εκκρεμότθτεσ λόγω επιβολισ ςτθν
ζνωςθ τζλουσ επιτθδεφματοσ και προςαυξιςεων εξ αιτίασ τθσ μθ πλθρωμισ του. Ο ταμίασ και ο
αναπλθρωτισ ταμίασ προχϊρθςαν ςε μια ςειρά ενεργειϊν – παραςτάςεων και υπζβαλαν αίτθςθ
ςτθ αρμόδια ΔΟΥ για διαγραφι του τζλουσ και αναμζνουμε τθν ςχετικι απάντθςθ. Ασ
ςθμειϊςουμε ότι ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ ΔΟΥ κατ’ αρχάσ αναγνϊριςε το βάςιμο του
αιτιματοσ μασ. Το κζμα αυτό ανζδειξε ζναν ακόμα λόγο για τθν ανάγκθ τροποποίθςθσ του
Καταςτατικοφ.
6. Το Δ.Σ εξετάηοντασ τθν δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία αποφάςιςε να μειϊςει το ποςόν τθσ εφάπαξ
εγγραφισ ςτα 5€ (πζντε) Ευρϊ και τθν ςφνταξθ μελζτθσ ςχετικά με το φψοσ τθσ ετιςιασ
ςυνδρομισ.
7. Το Δ.Σ ζςτειλε ςτισ 20 Μαρτίου και ςτα τρία Μετοχικά Ταμεία επιςτολζσ με τισ οποίεσ ηθτοφςε
ενθμερωτικι ςυνάντθςθ.
Το ΜΤΣ μασ ενθμζρωςε ότι λόγω τθσ αλλαγισ του Ρροζδρου θ ςυνάντθςθ κα μποροφςε να
κακοριςκεί μετά τθν ανάλθψθ των κακθκόντων και τθν ενθμζρωςθ του νζου Ρροζδρου του.
Ο Ρρόεδροσ του ΜΤΝ ηιτθςε λόγω τθσ αποςτρατείασ του Διευκυντι του ΜΤΝ θ ςυνάντθςθ να
κακοριςκεί μετά τθν παραλαβι και ενθμζρωςθ του νζου Διευκυντι.
Το ΜΤΑ δεν ανταποκρίκθκε και δεν ζδωςε καμία απάντθςθ.
Τθν 1θ Ιουνίου ςτείλαμε επιςτολι υπενκφμιςθσ και είχαμε ανταπόκριςθ από το ΜΤΝ και το ΜΤΣ
και κακοριςμό θμερομθνίασ ςυναντιςεων.
Η ςυνάντθςθ με τθν Διοίκθςθ του ΜΤΝ κακορίςτθκε για τθν Τρίτθ 10 Ιουνίου αλλά λόγω του
αιφνιδίου κανάτου του Ρροζδρου του δεν πραγματοποιικθκε.
Η ςυνάντθςθ με τθν Διοίκθςθ του ΜΤΣ ζχει οριςκεί για τθν Τρίτθ 17 Ιουνίου ςτισ 10:00.
Αναμζνεται θ απάντθςθ από το ΜΤΑ.
8. Στισ 25 Μαρτίου το Δ.Σ ζςτειλε επιςτολζσ ςε όλα τα πολιτικά κόμματα (εκτόσ από τθν Χρυςι Αυγι),
ςτουσ φορείσ και ενϊςεισ ΝΡΔΔ και ΝΡΙΔ, ςτθν ΑΔΕΔΥ, ΓΕΣΕΕ, ΡΝΟ, ςτον ΥΕΘΑ, ςτθν ΑΝΥΕΘΑ,
ςτον ΥΦΕΘΑ και ςτουσ Αρχθγοφσ με τισ οποίεσ τουσ γνωςτοποιοφςαμε τθν ςφνκεςθ του Δ.Σ, τουσ
ενθμερϊναμε για τθν ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ ( Ροιοι είμαςτε, Σκοπόσ , Βαςικζσ Αρχζσ), τοποκετοφςαμε το
πλαίςιο τθσ ςθμερινισ πραγματικότθτασ και ηθτοφςαμε ςυνάντθςθ.
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Δυςτυχϊσ λόγω τθσ προεκλογικισ περιόδου υπιρξε μικρόσ αρικμόσ ςυναντιςεων και γι’ αυτό κα
αποςταλοφν νζεσ επιςτολζσ.
9. Στισ 4 Απριλίου ζγινε ςυνάντθςθ με τον Ρρόεδρο των Ανεξάρτθτων Ελλινων και ζχει δρομολογθκεί
και νζα ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν και τα αρμόδια για τα κζματα μασ ςτελζχθ. Εκδόκθκε ςχετικό
δελτίο τφπου.

10. Στισ 27 Μαρτίου και ςτισ 3 Απριλίου αντίςτοιχα ζγιναν ςυναντιςεισ με τα Διοικθτικά Συμβοφλια
των ςυλλόγων ΣΑΣ (ΣΤΥΑ) και ΡΜ/ΣΑΣΥ/ΡΝ .
Στισ ςυναντιςεισ αυτζσ τζκθκε ςχεδόν το ςφνολο των κεμάτων που απαςχολοφν τουσ εν ενεργεία
και αποςτρατεία ςυναδζλφουσ όπωσ το μζλλον των Μετοχικϊν Ταμείων, θ απϊλεια ςε ποςοςτά
άνω του 50% των αποκεματικϊν των ταμείων και των διαφόρων προνοιακϊν λογαριαςμϊν λόγο
του PSI, το κζμα των νοςοκομείων και τθσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, το εργαςιακό μετά
τθν αποςτρατεία, τα ςυνταξιοδοτικά, οι τεράςτιεσ και άδικεσ περικοπζσ των αποδοχϊν, θ
αναβάκμιςθ των παραγωγικϊν Σχολϊν Α.Σ.Σ.Υ κ.α.
Αποφαςίςτθκε να υπάρξει ςτενότερθ ςυνεργαςία τόςο για τθν μελζτθ όςο και για τθν προςπάκεια
αντιμετϊπιςθσ όλων αυτϊν των κεμάτων με κοινζσ ομάδεσ εργαςίασ και κοινζσ διεκδικθτικζσ
δράςεισ.
Στο πλαίςιο αυτό αποφαςίςτθκε, κατά τισ επαφζσ που κα ζχει το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ
ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ με τουσ φορείσ που εκπροςωποφν τα εν ενεργεία και εν αποςτρατεία ςτελζχθ των Ε.Δ
και των Σ.Α. να διερευνθκεί θ πικανότθτα και να επιδιωχκεί θ ανάλθψθ κοινϊν και ςυντονιςμζνων
δράςεων.
Για τισ ςυναντιςεισ αυτζσ εκδόκθκαν κοινά δελτία τφπου
11. Ρρογραμματίςτθκε ςυνάντθςθ του Δ.Σ με το Δ.Σ τθσ ΕΑΑΝ για τθν Ρζμπτθ 12 Ιουνίου.
12. Αποκαταςτιςαμε και ζχουμε ςυνεχι επαφι με τον EUROMIL.
13. Μετά από ανταλλαγι απόψεων με τον EUROMIL και πρόταςθ του οργανιςμοφ, αποφαςίςαμε τθν
αναβολι τθσ διθμερίδασ που είχε αποφαςιςτεί να γίνει από το προθγοφμενο Δ.Σ και τον
επαναπρογραμματιςμό τθσ, ςε ςυνεργαςία με τον οργανιςμό για το τζλοσ του 2014 αρχζσ του
2015.
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Σε αυτι τθν απόφαςθ οδθγθκικαμε μετά από πολφ ςκζψθ και αφοφ εξετάςαμε όλεσ τισ
παραμζτρουσ γιατί, αφενόσ το προθγοφμενο Δ.Σ δεν είχε κάνει καμία προπαραςκευαςτικι
ενζργεια και αφετζρου γιατί όταν ζκανε το απελκόν Δ.Σ γνωςτι τθν πρόκεςι να διοργανϊςει τθν
διθμερίδα ςτθν οποία κα προςκαλοφςαμε να ςυμμετάςχει ο EUROMIL δεν είχαν λθφκεί υπ όψιν
οφτε ο χρόνοσ των ευρωεκλογϊν, οφτε οι άλλεσ προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ του
οργανιςμοφ και των μελϊν του με αποτζλεςμα τθν ςχεδόν μθδενικι ςυμμετοχι τουσ και τθν
δυςκολία να ςυμμετζχουν ειςθγθτζσ από άλλα μζλθ του οργανιςμοφ.
14. Η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ ςυμμετείχε ςτο 109ο Presidium meeting του EUROMIL και ςτθν ομάδα εργαςίασ τθσ
περιφερειακισ οργάνωςθσ FMMA που ζγινε ςτθν Λιςςαβόνα ςτισ 24 και 25 Απριλίου 2014 με το
μζλοσ του Δ.Σ κ. Φίλιππο Τςιρτςϊνθ. Τα ζξοδα μετάβαςθσ και παραμονισ τα κατάβαλε ο ίδιοσ ο κ.
Τςιρτςϊνθσ.

Κατά τθν ςυνεδρίαςθ τθσ Λιςςαβόνασ επικυρϊκθκε θ απόφαςθ του οργανιςμοφ να γίνει ςτθν
Ακινα τον Μάιο του 2015 θ διοργάνωςθ τθσ μεκεπόμενθσ Συνεδρίαςθσ του Presidium meeting .
15. Αντιλθφτικαμε ζγκαιρα τθν φπαρξθ διαφόρων κεμάτων, τθν προςπάκεια δθμιουργίασ
προχποκζςεων για τθν λιψθ μζτρων εισ βάροσ μασ, τθν προςπάκεια δθμιουργίασ
παραπλανθτικισ εικόνασ, τθν υπονόμευςθ των μετοχικϊν ταμείων ι των αποδοχϊν μασ ι τθσ
παρεχόμενθσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ με τθν κζςπιςθ ι κατάργθςθ διατάξεων ςε
νομοκετιματα όπωσ το πολυνομοςχζδιο και απαντιςαμε παρεμβαίνοντασ δθμόςια.
Ζτςι κάναμε δθμόςιεσ παρεμβάςεισ με δελτία τφπου και ανακοινϊςεισ για μια ςειρά κεμάτων
όπωσ για τθν κζςθ του ΥΦΕΘΑ για τα Μετοχικά Ταμεία που εκφράςτθκε μζςα από το δελτίο τφπου
του Συντονιςτικοφ των τριϊν Ενϊςεων ΝΡΔΔ, για τθν διανομι του λεγόμενου πρωτογενοφσ
πλεονάςματοσ, για το περιεχόμενο του πολυνομοςχεδίου, για τθν διαρροι τθσ δικαςτικισ
απόφαςθσ και άλλα.
Γι’ αυτζσ τισ παρεμβάςεισ μασ κάποιοι τότε μασ κατθγόρθςαν αλλά τϊρα όψιμα ανακάλυψαν τθν
φπαρξθ αυτϊν των ςοβαρϊν κεμάτων.
16. Μετά από πλθροφορία / αίτθμα ςυναδζλφων τθσ Ρ.Α για τον άδικο τρόπο φορολόγθςθσ τουσ,
κάναμε ζγγραφθ παρζμβαςθ προσ τουσ αρμόδιουσ Υπουργοφσ, τα Γενικά Επιτελεία αλλά και τα
πολιτικά κόμματα.
Δυςτυχϊσ τα αποτελζςματα δεν είναι τα αναμενόμενα από μια ευνομοφμενθ πολιτεία.
Είχαμε τθν κατάκεςθ ερϊτθςθσ για το κζμα από τουσ ΑΝΕΛ και μια προφορικι απάντθςθ από το
υπουργείο Οικονομικϊν όπου μασ γνϊριςαν αναρμοδιότθτα και τθν αδυναμία τουσ να επιλφςουν
το κζμα.
Μζχρι ςιμερα δεν ζχει υπάρξει απάντθςθ από το ΥΡΕΘΑ αλλά αυτό που μασ κλίβει ιδιαίτερα είναι
θ μθ αντίδραςθ του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΑ.
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Η ζνωςθ κα αποςτείλει ζγγραφο προσ τθν Διεφκυνςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ του Υπουργείου
Οικονομικϊν και νζα ςχετικι επιςτολι προσ τον ΥΕΘΑ.
17. Στισ 6 Απριλίου αντιπροςωπεία του Δ.Σ παρζςτθ ςτο πρϊτο Ρανελλινιο Συνζδριο των
Αντιπροςϊπων τθσ Ρανελλινιασ Ομοςπονδίασ Ενϊςεων Στρατιωτικϊν ( Ρ.Ο.Ε.Σ) όπου απθφκυνε
χαιρετιςμό ο Ρρόεδροσ τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ
18. Στισ 30 Απριλίου διοργανϊςαμε μαηί με του Σ.Α.Σ , ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ, Σ.Α.Ι., Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α θμερίδα με κζμα
Δίκαιο τθσ Θαλάςςθσ και Τουρκικζσ διεκδικιςεισ.
19. Δεχτικαμε πρόςκλθςθ από τον Ρρόεδρο τθσ ΕΑΑΑ ωσ εκπροςϊπου των ενϊςεων ΝΡΔΔ για
ςυνάντθςθ όλων των φορζων τθν 8θ Μαΐου ςτθν οποία και ςυμμετείχαμε.
Εκκρεμεί και μετά από ςχετικι διαβοφλευςθ κα αποςταλεί ςχετικό ζγγραφο με τισ προτάςεισ μασ
για τισ βαςικζσ αρχζσ ςυνεργαςίασ και λειτουργίασ ενόσ ςυντονιςτικοφ οργάνου.
Σε αντίςτοιχθ προςπάκεια που είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2013 θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ, ο Σ.Α.Σ και ο
ΡΜ/ΣΑΣΥ/ΡΝ είχαν κατακζςει προτάςεισ για τθν ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ πλαιςίου αρχϊν
ςυνεργαςίασ και λειτουργίασ αλλά δεν είχαν γίνει δεκτζσ κατά κφριο λόγω από τισ ενϊςεισ ΝΡΔΔ.
Ριςτεφουμε ότι θ μετά από ενάμιςθ χρόνο θ κατάκεςθ τθσ άποψθσ / πρόταςθσ από αυτζσ τισ
ενϊςεισ ότι κα πρζπει να υπάρχει ζνα μνθμόνιο ςυνεργαςίασ δικαιϊνει τισ ςτακερζσ απόψεισ και
κζςεισ μασ και μασ δίνει νζα δφναμθ.
20. Ρριν από τθν Γενικι Συνζλευςθ και τισ Αρχαιρεςίεσ αλλά και αμζςωσ μετά είχαμε το φαινόμενο
τθσ υποβολισ παραίτθςθσ ενόσ μικροφ αρικμοφ μελϊν.
Δεν υπιρξε ςυνζχεια, αλλά αντίκετα, υπιρξε και υπάρχει μια μικρι αλλά ςτακερι ροι αιτιςεων
εγγραφισ νζων μελϊν, με αποτζλεςμα το ιςοηφγιο πλζον να είναι κετικό. Σαφζςτατα πλζον
διαμορφϊνεται αυξθτικι τάςθ, πράγμα που μασ γεμίηει χαρά και δφναμθ.
21. Σε εκτζλεςθ απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ςτισ 21 Μαΐου το Δ.Σ προχϊρθςε ςτθν ςφςταςθ
πενταμελοφσ επιτροπισ τροποποίθςθσ καταςτατικοφ. Η επιτροπι αυτι κα πρζπει μζχρι τισ 19
Σεπτεμβρίου να κατακζςει ςτο Δ.Σ μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ / ειςιγθςθ τροποποίθςθσ του
καταςτατικοφ
22. Στισ 21 Μαΐου λόγω παραιτιςεωσ του κ. Β. Φάρκωνα από τθν κζςθ του προζδρου λόγω ζκτακτων
προςωπικϊν / οικογενειακϊν λόγων το Δ.Σ προχϊρθςε ςτθν αναςυγκρότθςι του και εξζδωςε
ςχετικι ανακοίνωςθ. Ρρόεδροσ ανζλαβε ο επόμενοσ ςε ςειρά ψιφων, Γεϊργιοσ οΐδθσ.
23. Ππωσ και πζρςι ζτςι και φζτοσ τον Ιοφνιο, οι ςυνάδελφοι Βιδάκθσ και Ραναγιϊτου, του οποίουσ
για μια ακόμα φορά ευχαριςτοφμε, ςυνζδραμαν ςυναδζλφουσ ςτθν ςφνταξθ και υποβολι των
φορολογικϊν τουσ δθλϊςεων και ενιςχφουν οικονομικά τθν ζνωςθ.
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