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Ενημερωτικό φυλλάδιο 1
ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΧΕΣ
Τθν 22α Λουνίου 2010, ςτο Δθμαρχείο του Διμου Καλλικζασ, 82 Λδρυτικά Μζλθ όλων των Κλάδων και
ςχολϊν προελεφςεωσ των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδρφςαμε τθν ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. (Ανεξάρτθτθ Ζνωςθ Αποςτράτων
Ενόπλων Δυνάμεων).
Θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. είναι:
Ανεξάρτητη, γιατί υποςχεκικαμε «εν τιμι» να αγωνιςκοφμε μακριά από κομματικζσ
ςκοπιμότθτεσ, εξαρτιςεισ ι δεςμεφςεισ, ιδεολογικζσ αγκυλϊςεισ και προςωπικζσ φιλοδοξίεσ. Δεν είναι
ΝΡΔΔ και δεν υπάγεται ςε κανζνα Υπουργείο, κρατικό φορζα ι άλλο Οργανιςμό! Το Διοικθτικό Συμβοφλιο
δεν διορίηεται, αλλά εκλζγεται από τθ βάςθ και δεν ζχουμε κανζνα άλλο οικονομικό πόρο, εκτόσ από τισ
δικζσ μασ ςυνδρομζσ.
Ζνωςη, γιατί μασ ενϊνει το ότι όλοι υπθρετιςαμε με τον ίδιο όρκο τθν πατρίδα μασ, ανεξάρτθτα
από βακμό, Κλάδο, Ππλο ι Σϊμα. Είμαςτε Ζνωςθ διεκδικθτικι, ευπρεπισ και δυναμικι παράλλθλα.
Είμαςτε Ζνωςθ δθμοκρατικι, απαλλαγμζνθ πλιρωσ από τουσ όποιουσ ιεραρχικοφσ διαχωριςμοφσ ι
διοικθτικζσ υπαγωγζσ μασ επζβαλε θ Υπθρεςία μασ. Είμαςτε Ζνωςθ ανοικτι ςε όλεσ και ςε όλουσ που
υπθρζτθςαν τθν Εκνικι Άμυνα τθσ πατρίδασ μασ. Στόχοσ μασ είναι να υπεραςπιςτοφμε τθν αξιοπρζπεια
μασ. και το δικαίωμα μασ να αγωνιηόμαςτε για ζνα καλφτερο μζλλον για εμάσ και τισ οικογζνειζσ μασ.
Πνειρό μασ, να ςυςπειρϊςουμε τουσ πλζον των 100.000 αποςτράτων ςτρατιωτικϊν!
Αποςτράτων, όχι όμωσ Απομάχων! Είμαςτε ενεργοί δθμοκρατικοί πολίτεσ με ςεβαςμό ςτθν
κοινωνία, τθσ οποίασ άλλωςτε είμαςτε αναπόςπαςτο μζροσ. Ρροερχόμαςτε όλοι από τθν ίδια μεγάλθ
οικογζνεια, ςεβόμενοι τθ ςταδιοδρομία, το βακμό, και τθν πορεία του κακενόσ ςτο ςτράτευμα! Τϊρα
όμωσ, απαλλαγμζνοι από τον ΣΡΚ, είμαςτε ίςοι με ίςα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ.
Ενόπλων Δυνάμεων, όχι γιατί δεν ςυμπορευόμαςτε ςε πλείςτα κζματα με τα Σϊματα Αςφαλείασ,
αλλά γιατί κζλουμε να τθριςουμε ςτο μζγιςτο βακμό τθν ομοιογζνεια, που απορρζει από τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά των Στρατιωτικϊν.
ΟΙ ΒΑΙΚΕ ΜΑ ΑΡΧΕ
Αντιτικζμεκα ςτθν προςπάκεια κοινωνικισ απομόνωςθσ και απαξίωςθσ των Στρατιωτικϊν, θ
οποία δυςτυχϊσ υποςτθρίηεται άμεςα ι ζμμεςα, εμφανϊσ ι ςιωπθρά, τόςο από μερίδα του πολιτικοφ
κόςμου, όςο και των ΜΜΕ. Ζχουμε ςκοπό να χρθςιμοποιιςουμε κάκε νόμιμο και δθμοκρατικό μζςο, για
τθν αποκατάςταςθ τθσ αλικειασ και τθσ υπόςταςθσ που μασ αξίηει.
Τα Εκνικά κζματα, παρότι μασ αφοροφν και ζχουμε λόγο, όπωσ όλοι οι Ζλλθνεσ πολίτεσ ατομικά,
δεν ζχουν ςκοπίμωσ ςυμπεριλθφκεί εντόσ των καταςτατικϊν μασ ςκοπϊν.
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Για τα κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Ενόπλων Δυνάμεων, ζχουμε λόγο και ατομικά και
ςυλλογικά. Θ ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ και εμπειρία των μελϊν μασ επιβάλλει να τα προςεγγίςουμε, με τον
δζοντα φυςικά ςεβαςμό προσ τθν φυςικι θγεςία των Ενόπλων Δυνάμεων και των εν ενεργεία
ςυναδζλφων, χωρίσ διάκεςθ «κριτικισ για τθν κριτικι», αλλά με ανεξάρτθτθ και νθφάλια κζςθ που
μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν επιλογι των, κατά το δυνατόν, ορκότερων λφςεων.
Το καταςτατικό μασ ςτθρίηεται ςτθν εκελοντικι προςφορά όλων μασ, διότι πιςτεφουμε ότι οι
επιτυχίεσ, δεν προζρχονται από εφθςυχαςμό, αλλά από τθν ενεργό ςυμμετοχι μασ ςε όλεσ τισ
δραςτθριότθτεσ τθσ Ζνωςθσ. Θ μζχρι ςιμερα ςφντομθ πορεία μασ ζχει αποδείξει, ότι θ προςφορά των
εκτόσ ΔΣ μελϊν, ιταν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ πολυτιμότερθ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςφμφωνα με το καταςτατικό, είναι μεν αντιπροςωπευτικό αλλά οφτε
ταξικό οφτε κλαδικό. Τον τιμθτικό τίτλο του Ρροζδρου μπορεί να τον διεκδικιςει οποιοςδιποτε,
«πρακτικά μόνο για μία τριετία», εκτόσ και εάν αντζχει βιολογικά να περιμζνει 18 χρόνια για να
επανεκλεγεί.
Ριςτεφοντασ ότι με τθν ζνωςθ όλων των δυνάμεων μασ, κα μπορζςουμε να κατακτιςουμε ζνα καλφτερο
αφριο, ςασ καλοφμε και ςασ περιμζνουμε όλουσ να ςυςτρατευτείτε μαηί μασ.
Εμμανουιλ Σαρτηετάκθσ
Ρρόεδροσ ΔΣ

ΚΥΛΟΤΕΑ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΑΡΟΣΤΑΤΩΝ
ΜΕΣΟΧΙΚΑ ΣΑΜΕΙΑ
Το πρόβλθμα των Μετοχικϊν Ταμείων των Ε.Δ. δεν εςτιάηεται μόνο ςτο ΜΤΣ, που ςτθν παροφςα φάςθ
φζρεται ωσ υπό κατάρρευςθ, με αποτζλεςμα τθν απϊλεια ςθμαντικοφ ειςοδιματοσ και τθν ζντονθ
ανθςυχία μασ για απϊλεια και λοιπϊν οικονομικϊν δικαιωμάτων (πχ ΒΕΑ). Θ αλικεια είναι πωσ το
πρόβλθμα του ΜΤΣ, είναι μόνο θ απαρχι ενόσ τεράςτιου προβλιματοσ, που αφορά και ςτο ΜΤΑ και ςτο
ΜΤΝ, τα οποία εμφανίηουν και αυτά μεγάλεσ ετιςιεσ ηθμίεσ και επομζνωσ ακολουκοφν κατά πόδασ. Κατά
ςυνζπεια, είναι ζνα κοινό πρόβλθμα όλων των αποςτράτων, με τα ίδια γενεςιουργά αίτια και τισ ίδιεσ
πάνω – κάτω λειτουργικζσ και διοικθτικζσ ςτρεβλϊςεισ. Ζνα πρόβλθμα, το οποίο επίκειται να επιδεινωκεί
ςτο εγγφσ μζλλον, εάν δεν παρκοφν άμεςα μζτρα.
Οι βαςικζσ κζςεισ τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. επί του κζματοσ, ςυνοψίηονται ςτα παρακάτω:
Δεν αποδεχόμαςτε οποιαδιποτε λφςθ βαςίηεται είτε ςε επιβίωςθ με αναπνευςτιρα, είτε ςτθ
λογικι του καλό είναι το κάτι απ’ το κακόλου. . Είμαςτε μζτοχοι ςε Ταμεία, ςτα οποία ο μόνοσ που δεν
ζχει λόγο είμαςτε εμείσ. Δεν είναι δυνατόν να πλθρωκοφν όλα από εμάσ.
Δεν αποδεχόμαςτε τθ μετατροπι των Μετοχικϊν μασ Ταμείων ςε Ταμιευτιρια ανταποδοτικοφ
χαρακτιρα.
Εξυγίανςθ απαιτείται για όλα τα Ταμεία και όχι μόνο για το ΜΤΣ
Επιηθτοφμε από τθν Ρολιτεία να προβεί ςε ουςιαςτικό ζλεγχο για τθν διερεφνθςθ όλων των τυχόν
ενεργειϊν κακοδιαχείριςθσ ι παρανομίασ, που ςυντζλεςαν ςτθ διαφαινόμενθ κατάρρευςθ του ΜΤΣ.
Θ Ρολιτεία μπορεί και οφείλει να βρει μεκόδουσ και πόρουσ να εξυγιάνει όλα τα Μετοχικά Ταμεία,
ϊςτε να εμφανίηουν κετικοφσ ετιςιουσ ιςολογιςμοφσ, κακϊσ και να αναπλθρϊςει όλα τα ελλείμματα που
δθμιουργικθκαν από τυχόν κακοδιαχείριςθ, διαχρονικά λανκαςμζνεσ πολιτικζσ ι ανεπαρκείσ διοικιςεισ
Στα πλαίςια τθσ εξυγίανςθσ των Ταμείων, απαιτείται τα Υπουργεία ευκφνθσ τθσ ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ., να
λειτουργιςουν ωσ ςυναρμόδια και ςυνυπεφκυνα ςτθν πορεία εξυγίανςθσ των ΜΤΣ και ΜΤΝ,
Να δθμιουργθκεί ενιαίο πλαίςιο υποχρεϊςεων και δικαιωμάτων για όλουσ τουσ μετόχουσ –
μεριςματοφχουσ όλων των Μετοχικϊν Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Μετά τθν πλιρθ εξυγίανςθ όλων των Ταμείων και τθ διαμόρφωςθ ίδιων υποχρεϊςεων και
δικαιωμάτων, να γίνει θ ενοποίθςθ των τριϊν Μετοχικϊν Ταμείων ςε ζνα.
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Ραρά τθ γενικι δυςκολία ςτθν πρόςβαςθ ςτοιχείων για πλιρθ γνϊςθ των διαςτάςεων του προβλιματοσ,
μεςοφςθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και με δεδομζνο ότι κανείσ δεν μπορεί να ιςχυριςκεί πωσ ζχει ζτοιμθ
λφςθ, παρακζτουμε ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα μασ, μία ςειρά από ςκζψεισ και προτάςεισ. Είναι ςαφζσ,
πωσ πολλζσ από αυτζσ είναι εφικτζσ και πολφ χριςιμεσ και άλλεσ ενδεχομζνωσ λιγότερο ι κακόλου.
ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ
Ωσ απόςτρατοι ςτρατιωτικοί, είμαςτε αςφαλιςμζνοι του Ο.Ρ.Α.Δ., αναφορικά με τθν ιατροφαρμακευτικι
και νοςοκομειακι μασ περίκαλψθ. Οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ, μασ παρζχονται από τουσ ςυμβεβλθμζνουσ με
τον Ο.Ρ.Α.Δ. ιατροφσ και ιδιωτικά διαγνωςτικά κζντρα, κακϊσ και τα δθμόςια νοςοκομεία,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτρατιωτικϊν νοςοκομείων, εφόςον αυτά ςυνεχίςουν να δζχονται κάποιεσ
κατθγορίεσ μθ αςφαλιςμζνων του ΥΡΕΚΑ. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να γνωρίηουμε, ότι ο Ο.Ρ.Α.Δ. μασ
«καλφπτει» για κόςτοσ περίκαλψθσ, νοςθλείασ κλπ., ςφμφωνα με το επίςθμο τιμολόγιό του και για όςεσ
υπθρεςίεσ ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτό.
Ρζραν των ανωτζρω, οι απόςτρατοι του Σ.Ξ. και Ρ.Α. δικαιοφνται νοςθλείασ ςτο ΝΛΜΤΣ, ενϊ οι
απόςτρατοι του Ρ.Ν. και Λ.Σ. ςτο ΝΝΑ. Ρροσ τοφτο δε, τόςο οι εν ενεργεία ςτρατιωτικοί, όςο και οι
απόςτρατοι, υποκείμεκα ςε ςθμαντικζσ μθνιαίεσ κρατιςεισ υπζρ ΝΛΜΤΣ και ΝΝΑ αντίςτοιχα.
Τα ωσ άνω νοςοκομεία (ΝΛΜΤΣ και ΝΝΑ) φζρονται να καταγράφουν χρζθ δεκάδων εκατομμυρίων ευρϊ
και να αδυνατοφν να εξοφλιςουν τουσ προμθκευτζσ τουσ, με αποτζλεςμα να υπάρχουν ςοβαρότατα
ερωτθματικά ακόμθ και για τθν άμεςθ βιωςιμότθτά τουσ. Μεγάλο μζροσ των χρεϊν ζχει ακριβϊσ τισ ίδιεσ
γενεςιουργζσ αιτίεσ με αυτζσ που δθμιοφργθςαν τα χρζθ ςτα Νοςοκομεία του Ε.Σ.Υ. Ταυτόχρονα όμωσ,
ΝΛΜΤΣ και ΝΝΑ δεν ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα κάλυψθσ των χρεϊν τουσ από το Υπουργείο Υγείασ,
που ανακοινϊκθκε πρόςφατα, γιατί δεν είναι Δθμόςια Νοςοκομεία.
Στο ιδιαίτερα ςοβαρό και πολφπλοκο κζμα, κα μποροφςαμε να παρακζςουμε ςε τίτλουσ μερικζσ από τισ
ςκζψεισ - προτάςεισ μασ.
Ζλεγχοσ κορεςμοφ των Στρατιωτικϊν Νοςοκομείων ςε ςχζςθ με τθν αποςτολι τουσ για παροχι
υγειονομικισ υποςτιριξθσ ςτισ Ε.Δ., ςε καιρό ειρινθσ και πολζμου.
Επανακακοριςμόσ των δικαιοφχων νοςθλείασ.
Ρλιρθσ μθχανογράφθςθ, κατάρτιςθ ιςολογιςμϊν και προχπολογιςμϊν, ςυγκεντρωτικζσ
προμικειεσ από τθν Δ.ΥΓ/ΥΕΚΑ,
Εξόφλθςθ των χρεϊν των Αςφαλιςτικϊν Ταμείων,
Εξόφλθςθ από τθν Ρολιτεία των ηθμιϊν των νοςοκομείων που προζκυψαν από τθ διαφορά
πραγματικοφ κόςτουσ νοςθλείασ, ςε ςχζςθ με το καταχρθςτικϊσ επιβλθκζν τιμολόγιο του ΥΥ&ΚΑ, που
αφορά ςτα δθμόςια νοςοκομεία και όχι ςε μθ δθμόςια, όπωσ το ΝΛΜΤΣ και το ΝΝΑ.
Εξόφλθςθ από τθν Ρολιτεία των νοςθλίων των αναςφάλιςτων απόρων που προωκικθκαν από το
ΕΣΥ και νοςθλεφκθκαν ςτα ΝΛΜΤΣ και ΝΝΑ
Κατάρτιςθ ςυμβάςεων με τα αςφαλιςτικά Ταμεία επί του πραγματικοφ κόςτουσ νοςθλείασ,
Διακλαδικι εκμετάλλευςθ του ειδικοφ διαγνωςτικοφ εξοπλιςμοφ, πλιρθσ διοικθτικι
αναδιοργάνωςθ κ.α.
Τζλοσ, πιςτεφουμε κα πρζπει να επανεξεταςτεί θ ςκοπιμότθτα – ανταποδοτικότθτα των κρατιςεων από
τα ςτελζχθ των ΕΔ και τουσ αποςτράτουσ, υπζρ ΝΛΜΤΣ και ΝΝΑ, όταν ςτα ςυγκεκριμζνα νοςοκομεία
ζχουν δικαίωμα νοςθλείασ και άλλεσ κατθγορίεσ αςφαλιςμζνων που δεν υπόκεινται ςε καμία ανάλογθ
κράτθςθ.
ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
Με τθν ψιφιςθ του Νόμου 3865/2010 Άρκρο 10, προβλζπεται διακοπι καταβολισ ι περιςτολι τθσ
ςφνταξθσ των αυτό-απαςχολοφμενων ι απαςχολοφμενων ςτον ιδιωτικό τομζα αποςτράτων. Ραρά τισ
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αςάφειεσ του νόμου και τθσ ςχετικι ερμθνευτικισ εγκυκλίου, το κζμα παραμζνει ιδιαίτερα ςθμαντικό
κακόςον αφορά μία μεγάλθ μερίδα αποςτράτων, ιδιαίτερα των παραγωγικϊν θλικιϊν.
Ο Νόμοσ αυτόσ δίνει τθν εντφπωςθ, ότι ζρχεται να εκδικθκεί ανκρϊπουσ αναδρομικά, οι οποίοι κάνοντασ
χριςθ των δικαιωμάτων τουσ, αποςτρατεφκθκαν οικιοκελϊσ προ 1, 2, 5, 10 ακόμα και 15 ετϊν από τθν
ενεργό υπθρεςία και προγραμμάτιςαν τθ ηωι τουσ ανάλογα Σιμερα, μετά τθ λαίλαπα των περικοπϊν των
ςυντάξεων, πολλοί απόςτρατοι βρίςκονται ςε απόγνωςθ από τθ μθ φπαρξθ εναλλακτικισ λφςθσ για
αναπλιρωςθ των μεγάλων απωλειϊν του οικογενειακοφ τουσ ειςοδιματοσ. Θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. ζχει ιδθ κάνει
παρεμβάςεισ και ςυνεχίηει να κάνει, ςτθν κυβζρνθςθ και τα πολιτικά κόμματα, ϊςτε να ανατρζψει τον
παράλογο και άδικο αυτό νόμο. Ραράλλθλα, ερευνά ςοβαρά τθν προςφυγι ςτθν δικαιοςφνθ, εφόςον δεν
είναι επιτυχείσ οι παραπάνω προςπάκειεσ.
ΛΟΛΡΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ
ΠΡΟΦΤΓΕ ΣΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ
Στθν ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. δεν κα αναλάβουμε το ρίςκο τθσ «υποκριςίασ» να εμπλακοφμε ςε ανάλθψθ
ατελζςφορων νομικϊν ενεργειϊν, είτε επί φερόμενων αδικθμάτων τα οποία ζχουν παραγραφεί, είτε επί
υποκζςεων με εκ προοιμίου αρνθτικι δυναμικι.
Τθν κάκε περίπτωςθ τθν εξετάηουμε ςε βάκοσ με τθ ςυνεργαςία των ζμπειρων νομικϊν μελϊν μασ, αλλά
και καταξιωμζνων επιςτθμόνων του χϊρου.
Από τα πρϊτα μασ βιματα, προχωριςαμε ςτθν καταγραφι των αποςτράτων που επικυμοφν να
προςφφγουν μαηικά κατά των αποφάςεων μειϊςεων των ςυντάξεων (λόγω μείωςθσ του επιδόματοσ
υψθλισ ευκφνθσ), αλλά και τθσ μειϊςεωσ ι περικοπισ των δϊρων και επιδομάτων αδείασ.
Σε αναμονι των αποφάςεων του Σ.τ.Ε. επί των προςφυγϊν που ζχουν υποβλθκεί κατά του μνθμονίου,
μελετϊνται οι επόμενεσ νομικζσ κινιςεισ, τόςο για τισ παραπάνω υποκζςεισ, όςο και για όλεσ τισ άλλεσ
που ηθμιϊνουν τουσ αποςτράτουσ με τθν εφαρμογι των νόμων ςτα πλαίςια του Μνθμονίου, όπωσ π.χ.
Ε.Α.Σ. και άλλεσ.
ΧΕΕΙ ΜΕ ΣΙ ΕΝΩΕΙ – ΤΝΔΕΜΟΤ - ΚΙΝΗΕΙ ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ
Ριςτεφουμε ότι λόγω τθσ μορφισ που ζχουμε, μποροφμε να λειτουργιςουμε παράλλθλα και επικουρικά
με όλεσ τισ κλαδικζσ Ενϊςεισ Αποςτράτων, κακόςον θ Ζνωςι μασ μπορεί να αναλάβει τον ρόλο που, λόγω
τθσ φφςεωσ τουσ, δεν μποροφν αυτζσ να αναλάβουν.
Αναφορικά με τισ υπόλοιπεσ Ενϊςεισ, Συνδζςμουσ, Κινιςεισ κλπ, διαφωνοφμε με οποιαδιποτε μορφι
κατακερμάτιςθσ των διεκδικθτικϊν δράςεων των αποςτράτων ςτρατιωτικϊν, μζςω τθσ ίδρυςθσ τοπικϊν,
κλαδικϊν ι άλλθσ μορφισ ενϊςεων, ςυνδζςμων, ομοςπονδιϊν κλπ., διότι πιςτεφουμε ότι τα προβλιματα
των αποςτράτων είναι κοινά για όλουσ και οποιαδιποτε τζτοια κίνθςθ προκαλεί διαςπαςτικζσ τάςεισ και
ρωγμζσ ςτο απαραίτθτο ενωτικό αγωνιςτικό μασ μζτωπο.
Ραρόλα αυτά, εμείσ κα προςπακιςουμε να μθν οδθγθκοφμε ςε διαςπαςτικζσ αντιπαρακζςεισ και να
ςυνεργαςκοφμε με οποιονδιποτε ςυγκλίνει ςτισ αρχζσ και κζςεισ μασ. Για τον λόγο αυτό, ζχουμε
επιδιϊξει και επιδιϊκουμε ςυνεχϊσ ςυναντιςεισ με το ςφνολο των υπαρχόντων εξ αυτϊν, ϊςτε να
ανταλλάξουμε απόψεισ για τουσ τομείσ που μπορεί να υπάρξει κοινι δράςθ.
ΔΗΜΟΙΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ
Ζχει ιδθ ξεκινιςει και κα ςυνεχιςτεί, θ επαφι με το ςφνολο των κοινοβουλευτικϊν κομμάτων με ςκοπό
να παρουςιαςτοφν τα προβλιματα των Αποςτράτων ςτελεχϊν των ΕΔ και να προτακοφν λφςεισ για τθν
αντιμετϊπιςι τουσ. Ραράλλθλα με παρεμβάςεισ ςτον τφπο, ςυνεντεφξεισ τφπου, επιςτολζσ προσ τα
κόμματα κ.α. θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. κα τοποκετείται για χρόνια ι ςτιγμιαία κζματα που κα απαςχολοφν τθν
κοινωνικι μασ ομάδα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΗ
Βαςικι πθγι ενθμζρωςθσ αυτι τθ ςτιγμι, αποτελεί θ επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
www.aneaed.gr, που αναρτά κάκε πλθροφορία που είναι ενδιαφζρουςα για τα μζλθ τθσ. Επιπλζον
φιλοξενεί κάκε άποψθ, παρζμβαςθ, πρόταςθ οποιουδιποτε μζλουσ ι φίλου που δεν παραβιάηει φυςικά
τθσ βαςικζσ αρχζσ ευπρζπειασ και ελευκερίασ του λόγου.
Σφντομα κα αναπτυχκεί περαιτζρω ϊςτε να καλφψει και τισ βραχυπρόκεςμεσ, αλλά και μακροπρόκεςμεσ
απαιτιςεισ, όπωσ είναι π.χ. θλεκτρονικι ψθφοφορία μζςω διαδικτφου, forum ανταλλαγισ επαφϊν με τθν
λογικι του «Ηθτείται – Ρροςφζρεται» κ.α.
Ραρά τθν δυςκολία χριςθσ του διαδικτφου από τα μεγαλφτερα θλικιακά μζλθ μασ, καταβάλλεται
προςπάκεια για περιοριςμζνθ ι και ολικι αποφυγι ζκδοςθσ περιοδικοφ εντφπου, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ
διαμόρφωςθ οικολογικισ ςυνείδθςθσ.
Στα πλαίςια ενθμερϊςεωσ των ςυναδζλφων για τθν δθμιουργία, τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τθσ
ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., ζχουν ξεκινιςει επιςκζψεισ ςε πόλεισ τθσ επαρχίασ, που παρουςιάηουν ικανοποιθτικι
ςυγκζντρωςθ αποςτράτων. Ιδθ ζχουμε επιςκεφκεί τθν Κεςςαλονίκθ, Κριτθ, Λάριςα, Κζρκυρα,
Αλεξανδροφπολθ, Εφβοια, Αγρίνιο. Ρρογραμματίηονται, το επόμενο διάςτθμα επιςκζψεισ και ςε άλλεσ
βαςικζσ περιοχζσ, όπωσ Ιπειρο, Ρελοπόννθςο και μεγάλα νθςιά του Αιγαίου και του Λονίου.
Τρείσ μινεσ μετά τθν Λδρυτικι ςυγκζντρωςθ, πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν
τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., όπου ζγινε απολογιςμόσ και παρουςίαςθ των προγραμματιηόμενων ενεργειϊν μζχρι τθν
διεξαγωγι των εκλογϊν για ανάδειξθ του 1ου ΔΣ μετά τθν ζγκριςθ του καταςτατικοφ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΟΓΑΝΩΣΕΛΣ
Βριςκόμαςτε ςε ςυνεχι επαφι με τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Στρατιωτικϊν Συνδζςμων (EUROMIL),
Ευρωπαϊκοφ ςυνδικαλιςτικοφ οργάνου των ΕΔ και Σωμάτων Αςφαλείασ και κα εξετάςουμε τθν ζνταξθ
μασ ςε αυτόν, αμζςωσ μετά τθν πλιρωςθ των απαραιτιτων προχποκζςεων.
ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ
Ξεκίνθςε ιδθ μια προςπάκεια εξεφρεςθσ επιχειριςεων, εταιρειϊν που κα παρζχουν προνόμια ςτα μζλθ
τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. Εςτιάηοντασ κατ’ αρχιν ςτο χϊρο τθσ υγείασ, ζχουν ζρκει τα πρϊτα αποτελζςματα με
μεγάλο εργαςτθριακό κζντρο να παρζχει ςθμαντικζσ εκπτϊςεισ ςε μία ςειρά υπθρεςιϊν. Ακολοφκθςαν
και μερικζσ άλλεσ επιχειριςεισ, ενϊ προφανζσ είναι ότι όςο αυξάνεται ο αρικμόσ των μελϊν κα αυξάνεται
και το ενδιαφζρον τουσ. Ρλιρθσ ενθμζρωςθ υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα με τίτλο ‘Ραροχζσ μζςω ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
των επιχειριςεων.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ
Εξετάηεται θ δθμιουργία «Τράπεηασ Ρλθροφοριϊν» με ςχετικό ςφνδεςμο ςτθν ιςτοςελίδα μασ για τθν
ενθμζρωςθ των ςυναδζλφων ςε εργαςιακζσ – επαγγελματικζσ ευκαιρίεσ. Κεωρϊντασ ότι μεταξφ μασ
πρζπει να εντακοφν οι δεςμοί και να υπάρχει αλλθλοχποςτιριξθ, κα υπάρχει ενθμζρωςθ για μζλθ μασ
που ζχουν τθν ανάγκθ τθσ ςτιριξισ μασ.
ΚΑΤΕΣ ΜΕΛΟΥΣ
Ζχουν ιδθ διανεμθκεί οι κάρτεσ μζλουσ τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. οι οποίεσ, ςε μορφι πιςτωτικισ κάρτασ,
αποτελοφν μία εφχρθςτθ και λειτουργικι λφςθ.
ΕΠΙΛΟΓΟ
Μζςα ςε λίγο ςχετικά χρόνο αποδείξαμε, ότι θ ςυλλογικι προςπάκεια και θ δφναμθ που αποκτοφμε
ενωμζνοι όλοι μαηί οι απόςτρατοι των ΕΔ, μασ κακιςτοφν γριγορα μία υπολογίςιμθ δφναμθ και αφινουν
χαραμάδα φωτόσ για να είμαςτε αιςιόδοξοι για ζνα καλφτερο μζλλον. Και είναι μόνο το ξεκίνθμα!
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