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ΕΙΑΓΩΓΘ
Θ Ανεξάρτθτθ Ζνωςθ Αποςτράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.) γεννικθκε πριν από δυόμιςι
χρόνια, ςε μία δφςκολθ για τον τόπο εποχι και ςε ζνα αρνθτικό για τισ Ε.Δ περιβάλλον. ιμερα,
ζνα χρόνο μετά τισ πρϊτεσ τθσ εκλογζσ, το Νοζμβρθ του 20011, κοιτάηοντασ πίςω ςτο πολφ κοντινό
μασ παρελκόν, ανακαλφπτει κανείσ ότι ενϊ ακόμα κα ζπρεπε να «μπουςουλάει», αυτι, αντικζτωσ,
βαδίηει με μεγάλα και ςτακερά βιματα. Δραςτθριοποιείται ποικιλόμορφα, αγωνιςτικά, με υψθλό
αίςκθμα ευκφνθσ, με διαφάνεια και επαγρφπνθςθ, ςε ςυντονιςμό με τουσ μαηικοφσ φορείσ των εν
ενεργεία ςυναδζλφων και άλλων ομοειδϊν εν αποςτρατεία ςυλλογικοτιτων. Αναδεικνφει και
αντιμετωπίηει με υπευκυνότθτα πολλά από τα οξυμζνα προβλιματα των αποςτράτων των Ε.Δ,
ςυμμετζχει δε ςτον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό τρατιωτικϊν Ενϊςεων (EUROMIL), επιδεικνφοντασ τθν
αλλθλεγγφθ τθσ, κυρίωσ, ςτουσ δοκιμαηόμενουσ ςυναδζλφουσ του Ευρωπαϊκοφ νότου.
ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ
υναδζλφιςςεσ και υνάδελφοι,
Αγαπθτά Μζλθ,
Φίλεσ και Φίλοι τθσ ΑΝΕΑΕΔ,
Σο 2012 ιταν μία πολφ δφςκολθ χρονιά για τθν χϊρα μασ και ιδιαίτερα για τουσ εργαηόμενουσ και
τουσ ςυνταξιοφχουσ τθσ, μζροσ των οποίων είμαςτε και οι ςτρατιωτικοί, ε.ε. και ε.α..
Οι κυβερνιςεισ των τριϊν τελευταίων ετϊν με τισ ςυνεχείσ περικοπζσ ςτισ ςυντάξεισ μασ,
εφαρμόηοντασ πιςτά όςα επιβάλει θ τρόικα, μασ οδθγοφν ςε εξακλίωςθ και ιςοπεδϊνουν τθν
αξιοπρζπεια μασ.
Σα τρία τελευταία χρόνια οι απόςτρατοι δεχκικαμε τθ μεγαλφτερθ επίκεςθ τόςο ςε θκικό, όςο
και οικονομικό επίπεδο. Κατθγορθκικαμε ωσ δικεν προνομιοφχοι και θ δικεν ελίτ των
ςυνταξιοφχων. Μία κακόβουλθ κριτικι θ οποία επικζντρωςε τισ ςυγκρίςεισ τθσ ςτθ ςφνταξθ των
ανωτάτων αξιωματικϊν, τθ ςτιγμι που οι ανϊτατοι αποςτρατευκζντεσ αξιωματικοί αποτελοφν
ποςοςτό πολφ μικρότερο του 10% του ςυνόλου των ςτρατιωτικϊν. Αλλά και πάλι, όταν
δθμοςιεφκθκε ο κατάλογοσ των αποδοχϊν και ςυντάξεων ςτον ςτενό και ευρφτερο δθμόςιο
τομζα για μικτζσ αποδοχζσ, άνω των 5.000 Ευρϊ, μόνο οι ε. α. ςτρατιωτικοί δεν ιταν μζςα.
Θ ΑΝΕΑΕΔ ςυμμετείχε ςε κινθτοποιιςεισ με τουσ ε.ε. ςυναδζλφουσ μασ και αναγκαςκικαμε να
βγοφμε ςτο “δρόμο” για να διεκδικιςουμε δφο πράγματα.
1. Σθν αξιοπρζπεια τθσ Πατρίδασ μασ και του λαοφ τθσ και κατ’ επζκταςθ
2. Σθν αξιοπρζπεια τθ δικι μασ και των οικογενειϊν μασ
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Με ςυνεντεφξεισ ςε ΜΜΕ, με τθν διοργάνωςθ θμερίδων, με δθμοςιεφςεισ και επιςκζψεισ ςτα
πολιτικά κόμματα, που δζχκθκαν να ςυηθτιςουν μαηί μασ, ενθμερϊςαμε για όλα τα προβλιματα
που απαςχολοφν τουσ απόςτρατουσ ςιμερα και τθν απόγνωςθ που μασ φζρνει θ ανικικθ
αντιμετϊπιςθ που ζχουμε από τθν πολιτεία.
Διεκδικοφμε:
• Αξιοπρεπείσ ςυντάξεισ όπωσ διεκδικεί ο κάκε εργαηόμενοσ ζλλθνασ.
• Επιςτροφι των χρθμάτων που ζχαςαν τα Μετοχικά Σαμεία και οι ΕΑΑ των Ε.Δ., λόγω του
κουρζματοσ του χρζουσ τθσ χϊρασ.
• Κατάργθςθ του διαχωριςμοφ των αποςτράτων ςε άνω των 55 και κάτω των 55 ετϊν.
• Κατάργθςθ του νόμου που ςτερεί το δικαίωμα ςτθν εργαςία ςτον απόςτρατο, με αποτζλεςμα,
αν κάποιοσ κζλει να εργαςκεί, να του κόβεται όλθ θ ςφνταξθ ι το μεγαλφτερο μζροσ αυτισ.
• Εξυγίανςθ των Μετοχικϊν μασ Σαμείων και όχι τθ μετατροπι τουσ ςε επικουρικά, που κα
οδθγιςει ςε αρπαγι τθσ περιουςίασ τουσ και ςε οικονομικό μαραςμό.
• Ανταποδοτικότθτα από τα ςτρατιωτικά νοςοκομεία.
Με τθν ευκαιρία τθσ αποδοχισ τθσ ΑΝΕΑΕΔ ωσ πλιρεσ μζλοσ του EUROMIL, ενθμερϊςαμε για τα
προβλιματα μασ τθν Ευρωπαϊκι τρατιωτικι Οικογζνεια τθν οποία και κα ζχουμε δίπλα μασ.
Και τθν χρονιά αυτι ρίξαμε γζφυρεσ για ςυνεργαςία και για κοινό αγϊνα με τισ τρεισ Ενϊςεισ
Αποςτράτων και οι οποίεσ ζπεςαν ςτο κενό. Ο κάκε ςυνάδελφοσ, φίλοσ, μζλοσ τθσ ΑΝΕΑΕΔ βγάηει
τα ςυμπεράςματα του. Θεωροφμε όμωσ, ότι είναι δικαίωμα του κάκε Απόςτρατου να επιλζγει τθν
Ζνωςθ ςτθν οποία κζλει να είναι μζλοσ και να τον εκπροςωπεί.
Σα πάντα δείχνουν πωσ ο κατιφοροσ δεν κα ςταματιςει εδϊ και μετά τα νζα μζτρα που ζχει
ψθφίςει θ κακοδθγοφμενθ από τθν τρόικα κυβζρνθςθ. Θ πατρίδα μασ δείχνει να ξεπουλιζται, τα
παιδιά μασ βλζπουν το μζλλον του μετανάςτθ και δεν είναι λίγοι αυτοί που λζνε πωσ ςτο ςθμερινό
γεωπολιτικό πεδίο, υπάρχει κίνδυνοσ ακόμθ και εκνικοφ ακρωτθριαςμοφ.
Θ ζλλειψθ ςεβαςμοφ από τθν πολιτειακι και πολιτικι θγεςία τθσ χϊρασ, ςε ανκρϊπουσ που
τιμιςανε και κα ςυνεχίςουνε να τιμοφν τον όρκο που δϊςανε ςτθν πατρίδα, θ εξακλίωςθ και θ
ιςοπζδωςθ τθσ αξιοπρζπειασ μασ, κα πρζπει να μασ προβλθματίςει και να μθν επιτρζψουμε να
ςυνεχιςκεί αυτό.
Τπθρετιςαμε τθν πατρίδα μασ για πολλά χρόνια προςθλωμζνοι ςτο κακικον μασ, αλλά θ
αδιαφορία τθσ ςτα προβλιματα μασ, ιδιαίτερα τα τρία τελευταία χρόνια, κα πρζπει να μασ ενϊςει
και όλοι μαηί να αγωνιςκοφμε μζχρι τθν επίλυςθ τουσ. Αυτό κα το κάνουμε, όχι μόνο για τουσ
εαυτοφσ μασ, αλλά και γιατί είναι χρζοσ μασ και θκικι μασ υποχρζωςθ και για τουσ ε.ε.
ςυναδζλφουσ μασ, που κάποια ςτιγμι και αυτοί κα γίνουν απόςτρατοι.
Εφχομαι υγεία και καλι χρονιά ςε όλουσ. Δφναμθ για τθν ςυνζχιςθ του αγϊνα μασ για τθν
διεκδίκθςθ των δίκαιων αιτθμάτων μασ.
Τποπτζραρχοσ (Μ) ε.α. Γεϊργιοσ Παπακωνςταντίνου
Πρόεδροσ ΑΝΕΑΕΔ
Α. Λειτουργία τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. / Οργανωτικι Δομι Δ..
1. Γενικζσ υνελεφςεισ
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α. Θ πρϊτθ Γενικι Εκλογοαπολογιςτικι υνζλευςθ των μελϊν τθσ ΑΝΕΑΕΔ ζγινε τθν Κυριακι 20
Νοεμβρίου 2011, για τθν ανάδειξθ του πρϊτου Διοικθτικοφ τθσ υμβουλίου και Ελεγκτικισ
Επιτροπισ. Κατά τθν εκλογικι διαδικαςία που διεξιχκθ με φυςικι ψθφοφορία, επιςτολικι
ψθφοφορία, αλλά και με θλεκτρονικι ψθφοφορία (για πρϊτθ φορά πανελλαδικά), με αποτζλεςμα
να καταςτεί δυνατό να ψθφίςουν μζλθ μασ από οποιοδιποτε μζροσ τθσ Ελλάδασ και του
εξωτερικοφ. Σο ποςοςτό των ψθφιςάντων άγγιξε το 80% των μελϊν που περιλαμβάνονταν ςτουσ
εκλογικοφσ καταλόγουσ τθσ 20θσ Οκτωβρίου 2011.
β. τθν Ακινα, τθν 22 Απρ. 2012, ζλαβε χϊρα θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ του ζτουσ 2012,
ςφμφωνα με το καταςτατικό. Σα κζματα τθσ Θμερθςίασ Διάταξθσ ιταν τα ακόλουκα:
(1). Απολογιςμόσ Δ
(2). Προχπολογιςμόσ ζτουσ 201
(3). Διαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. και διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων.
(4). Σρόποι διεκδίκθςθσ των δικαιωμάτων μασ μζςα από τθν ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
(5). υμμετοχι των μελϊν ςτον ςχεδιαςμό, τθν ςτρατθγικι και τθν ανάπτυξθ των βαςικϊν
κεμάτων οργάνωςθσ, λειτουργίασ και υλοποίθςθσ των ςτόχων μασ, ςτα πλαίςια του καταςτατικοφ
τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
(6). Ενϊςεισ Αποςτράτων. Κακεςτϊσ λειτουργίασ των.
(7). Θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. και θ αναγκαιότθτα ςυμμαχιϊν ςτον αγϊνα για τθν διαφφλαξθ και
διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων των μελϊν τθσ.
(8). Και τζλοσ τζκθκαν νζοι ςτόχοι για το ζτοσ 2012
2. Ελεγκτικι Επιτροπι
α. τισ 10 Οκτωβρίου 2012 κατατζκθκε, προσ το Δ, Πρακτικό τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ, λόγω
ξαφνικοφ κανάτου του Σαμία τθσ Ζνωςθσ, τθν 12 Ιουλ. 2012 και τθσ αντικατάςταςθσ του Προζδρου
τθσ Ζνωςθσ, τθν 28 Ιουνίου 2012. το Πρακτικό προτάκθκαν ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ προσ το Δ,
για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
3. Ιςτοςελίδα - Forum
α. τισ 14 επ. 2012, ζγινε θ επίςθμθ παρουςίαςθ / παραλαβι τθσ νζασ ιςτοςελίδασ τθσ
ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. (www.aneaed.gr), που είχε ανατεκεί για ςχεδιαςμό ςε ςχετικι τεχνικι εταιρεία.
β. τισ 4 Ιουλίου 2012, επανεργοποιικθκε (από 13 Δεκ. 2011) το forum τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
(http://an-e-a-e.2313237.n4.nabble.com/), με ςκοπό τθν ανταλλαγι απόψεων για κζματα
αμοιβαίου ενδιαφζροντοσ, μεταξφ των μελϊν τθσ ΑΝΕΑΕΔ και των μελϊν του forum.
γ. τισ 13 Νοε. 2012, με απόφαςθ του Δ, ορίςκθκαν διαχειριςτζσ τθσ ιςτοςελίδασ, κακϊσ και
υντακτικι Ομάδα.
Β. Διεκδίκθςθ Καταςτατικϊν Δικαιωμάτων
Με τθν ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ Νο. 1/2012, θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. προχϊρθςε ςτθ ςφςταςθ Νομικισ Ομάδοσ
Τποςτιριξθσ του ζργου του Δ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και τθ διεκπεραίωςθ νομικϊν κεμάτων
που απαςχολοφν τα μζλθ τθσ ΑΝΕΑΕΔ, αλλά και μθ μζλθ που ενδιαφζρονται, (αποςτράτουσ
ςτρατιωτικοφσ, αςτυνομικοφσ, λιμενικοφσ κλπ.).
1. Οικονομικζσ Διεκδικιςεισ
Από τθν 12θ Νοεμβρίου 2011 θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. ξεκίνθςε τθν ςυηιτθςθ με μεγάλο δικθγορικό γραφείο,
για νομικζσ ενζργειεσ επί τθσ μθ καταβολισ του ΒΟΕΑ. τισ 17 Νοεμβρίου 2011, με τθν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ Νο. 39/2011, θ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. παίρνει πρωτοβουλία για νομικζσ διεκδικιςεισ επί
περικοπϊν δϊρων για τουσ κάτω των 60 ετϊν, ΕΑ (πρϊθν ΛΑΦΚΑ) 1 και ΕΑ 2, διεκδίκθςθ ΒΟΕΑ
ΜΣ, περικοπι ςυντάξεων 20% και 40% για τουσ κάτω των 55 ετϊν κλπ.
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τισ 2 Μαρτίου 2012, θ Ζνωςθ ςυντάςςει πίνακεσ ενδιαφερομζνων για δικαςτικι διεκδίκθςθ
οικονομικϊν αιτθμάτων διαχωριςμοφ των αποςτράτων ςε άνω και κάτω των 55 ετϊν και τουσ
αποςτζλλει ςε δικθγόρουσ. Επίςθσ ςυντάςςει και πίνακεσ ενδιαφερομζνων, που αφορά ςτισ
προςφυγζσ για Επαναφορά ςτθν Τπθρεςία. Σθν 22 Νοεμβρίου 2012 γίνεται ενθμζρωςθ από
δικθγορικό γραφείο επί κεμάτων τθσ απαςχόλθςθσ των ςυνταξιοφχων.
2. Εργαςιακό
τθ ςυνζχεια των επιςτολϊν του 2010 & 2011, ςτισ 28 Ιουνίου 2012 θ ΑΝΕΑΕΔ αποςτζλλει, για μία
ακόμθ φορά, επιςτολζσ προσ τθν θγεςία του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, τα
κόμματα του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου κακϊσ και τθν θγεςία του ΤΕΘΑ. τισ επιςτολζσ αυτζσ ηθτάει
ςυνάντθςθ με τουσ αποδζκτεσ για να εκτεκοφν τα βαςικά προβλιματα που ταλανίηουν τα ε.α.
ςτελζχθ των Ε.Δ, κακϊσ και ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ – λφςεισ επ’ αυτϊν. τισ 26 επτεμβρίου
2012, επανζρχεται με επιςτολι προσ τον Τπουργό Εργαςίασ & Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ κ. Ι. Βροφτςθ
για το εργαςιακό.
3. Μετοχικά Σαμεία / Ενϊςεισ Αποςτράτων
α. Σθν Κυριακι 13 Φεβρουαρίου 2011, ςτθν Αίκουςα «Αντϊνθσ Σρίτςθσ» του Πνευματικοφ
Κζντρου του Διμου Ακθναίων, θ ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ διοργάνωςε με επιτυχία ςυγκζντρωςθ, Ενθμζρωςθσ –
Διαμαρτυρίασ τελεχϊν των Ε. Δ. με κζμα, «Σα Μετοχικά Σαμεία Ε.Δ. ςτθ ςθμερινι
πραγματικότθτα».
β. τισ 18 Ιουλίου 2011, θ ΑΝΕΑΕΔ αποςτζλλει προσ τον Τπουργό Εκνικισ Άμυνασ κ.
Μπεγλίτθ επιςτολι με κζμα: Χρθματοοικονομικόσ – Διαχειριςτικόσ Ζλεγχοσ Μετοχικοφ Σαμείου
τρατοφ
γ. τισ 8 και 15 Μαρτίου 2012, θ ΑΝΕΑΕΔ αποςτζλλει επιςτολζσ προσ τα: MT-ΜΣΝ-ΜΣΑΕΑΑ-ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ με κζμα τθν άμεςθ ενθμζρωςι τθσ, για τθν απόφαςθ του Δ του Μετοχικοφ
Σαμείου Ναυτικοφ να ςυμμετάςχει ςτο PSI. Επίςθσ ηθτάει να ενθμερωκεί και για τισ ενζργειεσ
που ζχουν λάβει ι είναι διατεκειμζνοι να λάβουν αντίςτοιχα, οι υπόλοιποι ΝΠΔΔ ςτρατιωτικοί
οργανιςμοί, ςχετικά με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα εκελοντικισ ανταλλαγισ ομολόγων
(PSI). Σθν 1 Απριλίου 2012, θ ΑΝΕΑΕΔ ενθμζρωςε τα μζλθ τθσ, αλλά και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ,
με ανακοίνωςι τθσ, για τισ ςοβαρότατεσ επιπτϊςεισ του PSI ςτα ΝΠΔΔ των ΕΔ και τουσ κάλεςε «να
διεκδικιςουμε με ότι μζςο μασ παρζχουν το φνταγμα και οι Νόμοι, τθν αξιοπρζπειά μασ».
δ. τισ 2,6 και 11 Ιουλίου 2012, επιδόκθκε ιδιοχείρωσ από επιτροπι εκπροςϊπων κοινι
ανακοίνωςθ φορζων ΠΜ/ΑΤ/ΠΝ, ΑΜΤΝ, ΚΕΘΑ, ΤΜΕΔ, ΑΝΕΑΕΔ προσ ΜΣΝ, ΜΣΑ και ΜΣ
αντίςτοιχα, με κζμα: Επιπτϊςεισ από το P.S.I., που αφορά ςτθ δεινι οικονομικι κατάςταςθ ςτθν
οποία ζχει περιζλκει το ΜΣΝ, όπωσ και τα υπόλοιπα δφο Μετοχικά Σαμεία, και τισ αντιδράςεισ –
ενζργειεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να προβοφμε, ϊςτε να επιτευχκεί θ αναπλιρωςθ των απολεςκζντων
κεφαλαίων και θ βιωςιμότθτα – ανάπτυξθ των Μετοχικϊν μασ Σαμείων
ε. τισ 17 επτεμβρίου 2012 αποςτζλλεται επιςτολι με τισ απόψεισ τθσ Ζνωςθσ για τθν
επικείμενθ ςφςκεψθ υπό τον κ. ΤΕΘΑ (τθν18/9), με κζμα το μζλλον των Μετοχικϊν Σαμείων των
ΕΔ και επαναιτικθκε ςυνάντθςθ με το ΤΠΕΘΑ. τθν ίδια επιςτολι γίνεται μνεία και για τον
οικονομικό και διαχειριςτικό ζλεγχο που διατάχκθκε ςτο ΜΣ. τισ 28 επτεμβρίου 2012 ζγινε θ
ςυνάντθςθ με τον ΤΦΕΘΑ κ.Καράμπελα ςτον οποίο επιδόκθκε ενθμερωτικό ζγγραφο με τισ
απόψεισ τθσ ΑΝΕΑΕΔ για τα ΜΕΣΟΧΙΚΑ ΣΑΜΕΙΑ – Ε.Κ.Ο.Ε.Μ. των Μετοχικϊν μασ Σαμείων.
ςτ. τισ 25 επτεμβρίου 2012, υλοποιϊντασ τθν απόφαςθ τθσ τελευταίασ Γενικισ τθσ
υνζλευςθσ τθσ ΑΝΕΑΕΔ, αποςτζλλεται επιςτολι προσ τον ΤΕΘΑ κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο (με
κοινοποίθςθ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ) με τα κάτωκι κζματα :
• Να δοκεί θ δυνατότθτα διαγραφισ των επικυμοφντων από τισ Ενϊςεισ Αποςτράτων και
μθ υποχρεωτικισ ςυμμετοχισ ςε αυτζσ.
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• Να διακοποφν άμεςα οι κρατιςεισ ςε όςουσ επικυμοφν να διαγραφοφν. Δεν μπορεί οι
κρατιςεισ από τισ ςυντάξεισ, να πθγαίνουν ςτουσ τραπεηίτεσ για τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου
χρζουσ.
• Να γίνει πλιρθσ διαχειριςτικόσ ζλεγχοσ και απογραφι-καταγραφι τθσ κινθτισ και
ακίνθτθσ περιουςίασ των ΕΑΑ.
η. τισ 28 επτεμβρίου 2012, με ανακοίνωςι τθσ προσ τουσ ςυναδζλφουσ των ΕΔ & Α,
ζκανε γνωςτό ςε όςουσ επικυμοφν τθν διακοπι τθσ υποχρεωτικισ εγγραφισ και ειςφοράσ των
Αποςτράτων Αξιωματικϊν και Ανκυπαςπιςτϊν υπζρ των ΕΑΑ (ΝΠΔΔ), να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν
υποβολι ομαδικισ αίτθςθσ διαγραφισ από μία των ενϊςεων, μζςω τθσ ΑΝΕΑΕΔ, ανεξάρτθτα αν
είναι μζλθ τθσ.
4. Τγειονομικι Περίκαλψθ
Διαρκισ ςτόχοσ τθσ ΑΝΕΑΕΔ είναι «Θ κατοχφρωςθ και βελτίωςθ δικαιωμάτων ιατρικισ και
φαρμακευτικισ περίκαλψθσ» των μελϊν τθσ.
ε όλεσ τισ ςυναντιςεισ με τα Κόμματα του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου, αλλά και με το ΤΠΕΘΑ και
άλλουσ υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ, θ ΑΝΕΑΕΔ, πρόταξε τα προβλιματα των ςτρατιωτικϊν
Νοςοκομείων και των τρατιωτικϊν Φαρμακείων. Καυτθρίαςε τθν απαξίωςθ τθσ δθμόςιασ
ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, τθν ζλλειψθ πρόνοιασ, τθ ςυρρίκνωςθ ι κατάργθςθ των
υπθρεςιϊν υγείασ για τισ ειδικζσ κατθγορίεσ αςκενϊν, τθν αφξθςθ ςυμμετοχισ των κρατιςεων για
τθν υγεία, τθν ζλλειψθ φαρμάκων, τθ ςυρρίκνωςθ και εν τζλει τθν αποδόμθςθ των υπθρεςιϊν
υγείασ που οδθγοφν, για όςουσ ζχουν χριματα, ςτθν αγκαλιά τθσ ιδιωτικισ αςφάλειασ.
Ειδικά για το Ν.Ν.Α. με δφο επιςτολζσ προσ τθν θγεςία του Π.Ν. τισ 28/6/2012 & 10/10/2012,
εκκζτει τα προβλιματα οργανϊςεωσ και λειτουργίασ του Νοςοκομείου κακϊσ και ςειρά
προτάςεων για εξεφρεςθ βιϊςιμθσ λφςθσ.
Γ. Κινθτοποιιςεισ / υντονιςτικζσ Ενζργειεσ
1. Σθν Σετάρτθ 22 Αυγοφςτου 2012, πραγματοποιικθκε κοινι ςφςκεψθ εκπροςϊπων
φορζων εν ενεργεία και εν αποςτρατεία ςτελεχϊν των Ενόπλων Δυνάμεων. υμμετείχαν οι
ΤΜΕΔ, Ζνωςθ τρατιωτικϊν Περιφζρειασ Αττικισ (ΕΠΕΑ), Α/Α, ΕΑΑ, ΕΑΑΝ, ΑΝΕΑΕΔ, ΑΚι,
ΚΕΘΑ, Α/ΜΤΝ, ΠΜ/ΑΤ/ΠΝ. το κοινό Δελτίο Σφπου που εκδόκθκε, εκφραηόταν θ αγανάκτθςθ
για τισ περικοπζσ που ζχουν ιδθ γίνει ςτισ αποδοχζσ των ςτρατιωτικϊν. Εκφραηόταν θ ζντονθ
διαμαρτυρία των φορζων για τθ λεθλαςία των Μετοχικϊν Σαμείων ςυνεπεία του PSI. Σζλοσ
καλοφςαν τα μζλθ των φορζων, εν ενεργεία και εν αποςτρατεία, ςε όλθ τθν Ελλάδα, να
ςυμμετάςχουν ςτισ κατά τόπουσ εκδθλϊςεισ που κα ανακοινωκοφν το επόμενο διάςτθμα. «Εν
αναμονι των νζων εξαγγελιϊν, δεν είμαςτε πλζον διατεκειμζνοι να υποκφψουμε ςε κανζνα
περαιτζρω μζτρο που κα μασ επιβλθκεί», τονιηόταν ςτθν ανακοίνωςθ
2. Σθν Σετάρτθ 12 επτεμβρίου 2012 και ϊρα 16.30ϋ ςτθν πλατεία Κολοκοτρϊνθ, οι φορείσ:
ΤΜΕΔ, ΕΠΕΑ, ΕΠΕΘ, ΕΠΕΚ, Α/ΜΤΝ, ΑΣΤΑ, ΑΤΔΑ, ΠΜ/ΑΤ/ΠΝ, ΑΝΕΑΕΔ και ΚΕΘΑ,
οργάνωςαν κοινι ςυγκζντρωςθ και πορεία. Θ κινθτοποίθςθ διαμαρτυρίασ ςτρατιωτικϊν με ςτολι,
χωρίσ ςτολι και αποςτράτων των Ενόπλων Δυνάμεων ιταν πρωτοφανισ και ανεπανάλθπτθ. Πάνω
από 2.500 ςυνάδελφοι είχαν ςυγκεντρωκεί για να βροντοφωνάξουν τα δίκαια αιτιματά τουσ και
να διαδθλϊςουν κατά τθσ πολιτικισ τθσ απαξίωςθσ, τθσ εξακλίωςθσ και τθσ εκνικισ
αποδιάρκρωςθσ που αςκείται από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ και τουσ τροϊκανοφσ εταίρουσ τθσ.
Μθνφματα αλλθλεγγφθσ από ςυναφι ςυνδικαλιςτικά ωματεία και Ενϊςεισ διαβιβάςτθκαν και το
γεγονόσ καλφφκθκε από τον ευρωπαϊκό, αλλά και τον παγκόςμιο δθμοςιογραφικό Σφπο. Μετά απ’
αυτι τθν κινθτοποίθςθ, θ ελπίδα που δίνει ο αγϊνασ για νίκθ, άρχιςε να αχνοφαίνεται ςτον
ορίηοντα. «…Θα μασ βρείτε απζναντί ςασ. Θα μασ βρείτε ςτο πλάι του Ελλθνικοφ λαοφ, απ’ όπου
και προερχόμαςτε», κατζλθγε το ψιφιςμα των ςυντονιςτικϊν φορζων.
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3. Σθν Σρίτθ 30 Οκτωβρίου 2012, θ ΑΝΕΑΕΔ ςυμμετείχε ςε κακιςτικι διαμαρτυρία, ζξω από
το κτίριο του ΜΣ. Σο Δ αποφάςιςε τθ ςυμμετοχι ςτθν κινθτοποίθςθ διότι, όπωσ ανακοίνωςε, θ
υπόκεςθ «ΜΣ» είναι υπόκεςθ όλων των εν ενεργεία και αποςτρατεία ςτελεχϊν των ΕΔ. Θ
διοργάνωςθ κεωρικθκε επιτυχθμζνθ.
4. Σθν Πζμπτθ, 1 Νοεμβρίου 2012, θ ΑΝΕΑΕΔ ςυμμετείχε ενωτικά και ειρθνικά ςτθν
ςυγκζντρωςθ των ε.ε. και ε.α. ςτρατιωτικϊν, μπροςτά ςτθ ΛΑΕΔ. Οι ςυμμετζχοντεσ πορεφτθκαν
μζχρι τθ Βουλι των Ελλινων και επζδωςαν ψιφιςμα ςτο οποίο τονιηόταν θ αντίκεςι τουσ ςτθν
κυβερνθτικι πολιτικι τθσ διάλυςθσ και τθσ καταςτροφισ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ. Επίςθσ διλωνε
ότι «Δεν αναγνωρίηουμε καμία τρόικα και δανειςτζσ επικυρίαρχουσ» και ότι θ ςτοχευμζνθ και
κακοδθγοφμενθ από τθν κυβζρνθςθ και τα διαπλεκόμενα παπαγαλάκια τθσ καλλιζργεια φόβου, θ
εκτόξευςθ απειλϊν, τρομοκρατίασ, θ επιδίωξθ διχόνοιασ, διάςπαςθσ και ότι θ χειραγϊγθςθσ των
εργαηομζνων και ειδικότερα των ςτρατιωτικϊν με ςκοπό τθν αναςτολι των δυναμικϊν,
διεκδικθτικϊν κινθτοποιιςεων τουσ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΕΙ

5. τισ κινθτοποιιςεισ 6 & 7 Νοεμβρίου 2012, θ ΑΝΕΑΕΔ, μαηί με άλλουσ ομοειδείσ φορείσ,
κατζβθκε ςτουσ δρόμουσ, για να διαδθλϊςει και να ανάδειξθ τα προβλιματα των αποςτράτων, να
ενϊςει αγωνιςτικά και να ςυςπειρϊςει τουσ ςυναδζλφουσ, ςε αλλθλεγγφθ με τον υπόλοιπο
αγωνιηόμενο λαό, που είχε πλθμμυρίςει τουσ δρόμουσ, παρά τισ αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
Δ. EUROMIL
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1. τισ 4 επτεμβρίου 2012, ανταποκρινόμενθ, θ ΑΝΕΑΕΔ, ςε κάλεςμα των Ιςπανϊν
ςτρατιωτικϊν για επίδειξθ αλλθλεγγφθσ ςτον κοινωνικό τουσ αγϊνα, ςυντάςςει επιςτολι
αλλθλεγγφθσ προσ τουσ ευρωπαίουσ ςυναδζλφουσ ςτθν Ιςπανία, αλλά και ςτθν Πορτογαλία Κφπρο και Ιταλία, ςτζλνοντασ τουσ αγωνιςτικοφσ τθσ χαιρετιςμοφσ.
2. τισ 20 Οκτωβρίου 2012, μετά από ζκκλθςθ του Βουλγαρικοφ τρατιωτικοφ υνδζςμου Legia”Rakovski” για ςυμπαράςταςθ ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηει, θ ΑΝΕΑΕΔ,
ανταποκρίκθκε ςτζλνοντασ επιςτολι που μεταξφ άλλων ζγραφε. «…υμμεριηόμαςτε τθν ανθςυχία
ςασ για τθν απαξίωςθ των δθμοκρατικϊν ςασ δικαιωμάτων εκ μζρουσ τθσ Βουλγαρικισ
κυβζρνθςθσ. Εκφράηουμε τθ βακιά αγανάκτθςι μασ για τον εκφοβιςμό επιβολισ περιοριςμοφ του
δικαιϊματοσ του «ςυνεταιρίηεςκαι» των ςτρατιωτικϊν και του δικαιϊματόσ ςασ να υπεραςπίηεςτε
και να διεκδικείτε τα δίκαια αιτιματα των εν ενεργεία και αποςτρατεία ςυναδζλφων ςασ».
3. τισ Βρυξζλλεσ 26 και 27 Οκτωβρίου ζλαβε χϊρα το 4ο υνζδριο και θ 106θ υνάντθςθ
του Προεδρείου του EUROMIL. υμμετείχε ο Πρόεδροσ τθσ ΑΝΕΑΕΔ, Τποπτζραρχοσ (Μ) ε.α.
Γεϊργιοσ Παπακωνςταντίνου. το υνζδριο εξετάςκθκε θ αίτθςθ τθσ ΑΝΕΑΕΔ για πλιρεσ μζλοσ
του EUROMIL και θ οποία ζγινε ομόφωνα δεκτι από το ϊμα των υνζδρων. Ζτςι είναι θ μόνθ
ςυνδικαλιςτικι Ζνωςθ Αποςτράτων ςτθν Ελλάδα που εκπροςωπείται ωσ πλιρεσ μζλοσ του
EUROMIL. Με τθν ομιλία του, ο κοσ Παπακωνςταντίνου, ενθμζρωςε το ϊμα για τισ δράςεισ τθσ
ΑΝΕΑΕΔ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηει το ςτρατιωτικό προςωπικό ςτθν Ελλάδα, ςαν
αποτζλεςμα των μζτρων απαξίωςθσ και εξακλίωςθσ που λαμβάνει θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ
εναντίον τουσ, λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ.
4. τισ 14 Νοεμβρίου 2012, με τθν ευκαιρία τθσ Ευρωπαϊκισ Θμζρασ Δράςθσ και
Αλλθλεγγφθσ απζςτειλε επιςτολι ςτον EUROMIL με ςυνδικαλιςτικζσ δράςεισ των ωματείων των
Ελλινων τρατιωτικϊν, εν ενεργεία και εν αποςτρατεία, των δφο τελευταίων μθνϊν. Θ επιςτολι
δθμοςιεφτθκε ςτθν ιςτοςελίδα του EUROMIL.
Ε. Εκδθλϊςεισ / Θμερίδεσ
1. τθν Δευτζρα 26 Μαρτίου 2012, ςτο Ξενοδοχείο Σιτάνια, το Δ τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.,
διοργάνωςε θμερίδα με κζμα:«Οι Ζνοπλεσ Δυνάμεισ ςε ςυνκικεσ βακιάσ οικονομικισ κρίςθσ»
2. τισ 18 Οκτωβρίου 2012, ςυμμετείχε ςτθν εκδιλωςθ τθσ Εταιρείασ Ελλινων Λογοτεχνϊν,
με κζμα: «Ζλλθνεσ τρατιωτικοί υγγραφείσ – Λογοτζχνεσ».
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3. Σθν Κυριακι 2 Δεκ.2012, Θ Ζνωςθ τρατιωτικϊν Περιφζρειασ Αττικισ (Ε..ΠΕ.Α.) μαηί με
τθν ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., διοργάνωςαν θμερίδα με κζμα: "Θ ηωι των ςτρατιωτικϊν μετά τον οικονομικό
Αρμαγεδδϊνα και οι επιπτϊςεισ του ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ. Σρόποι αντίδραςθσ."
Σ. Ενθμζρωςθ / Ανακοινϊςεισ
Θ ΑΝΕΑΕΔ με τα ςτελζχθ τθσ, ςυμμετείχε και ςυμμετζχει ςε αρκογραφία ςτον Ακθναϊκό,
αλλά και ςτον τοπικό επαρχιακό Σφπο με κζματα που αφοροφν τον Καταςτατικό ςκοπό τθσ
Ζνωςθσ, αλλά και γενικότερα παρεμφερι κζματα. υμμετείχε ςε ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ
ςυνεντεφξεισ και τζλοσ διοργάνωςε και ςυμμετείχε ςε ειδικοφ κζματοσ ςυνεντεφξεισ Σφπου.
1. τισ 21 Ιουνίου 2011 απάντθςε με ανακοίνωςι τθσ, επί τθσ ομιλίασ του ΤΕΘΑ κου
Μπεγλίτθ ςτθ Βουλι, ςαν δικεν - οι απόςτρατοι - ςυντεχνιακοφσ, κομματικά κακοδθγοφμενουσ
παράγοντεσ, που ςυνθγοροφν άφρονα ςτθν αποδόμθςθ του αιςκιματοσ αςφαλείασ του Ελλθνικοφ
Λαοφ ςε ότι αφορά ςτθν Εκνικι μασ Άμυνα.
2. τισ 2 Φεβρουαρίου 2012, το Δ.. τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., εξζδωςε ψιφιςμα για τθν διεκδίκθςθ
των Γερμανικϊν Αποηθμιϊςεων προσ τθν χϊρα μασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ Ετιςιασ Γενικισ
υνζλευςθσ τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., το ςφνολο των μελϊν τθσ εξζδωςε ομόφωνα νζο ψιφιςμα για τισ
Γερμανικζσ οφειλζσ προσ τθ Χϊρα μασ, το οποίο διαβιβάςτθκε τθν 9 Οκτωβρίου 2012 προσ τθν
Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, μζςου του "Εκνικοφ υμβουλίου διεκδίκθςθσ των οφειλϊν τθσ Γερμανίασ
προσ τθν Ελλάδα".
3. τισ 12 Φεβρουαρίου 2012 με ανακοίνωςι τθσ, μεταξφ άλλων, θ ΑΝΕΑΕΔ, καλεί τουσ
Βουλευτζσ του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου, να αναλογιςτοφν τισ ευκφνεσ τουσ και να καταψθφίςουν
τθ δανειακι ςφμβαςθ και να μθν υποδουλϊςουν με τθ ψιφο τουσ τθν Πατρίδα μασ και τουσ
πολίτεσ τθσ.
4. τα πλαίςια ενθμζρωςθσ των κοινοβουλευτικϊν κομμάτων, αντιπροςωπείεσ τθσ
ΑΝΕΑΕΔ, ςυναντικθκαν και ενθμζρωςαν τα Κόμματα του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου ωσ κάτωκι:
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α. Σθν Σετάρτθ 25 Ιουλίου2012, αντιπροςωπεία του Δ τθσ ΑΝΕΑΕΔ επιςκζφκθκε ςτα
γραφεία των ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΩΝ ΕΛΛΘΝΩΝ, τον Πρόεδρο του Κινιματοσ, κ. Πάνο Καμμζνο και
επιτελείσ του.

β. Σθν Σρίτθ 16 Οκτωβρίου 2012, αντιπροςωπεία του Δ τθσ ΑΝΕΑΕΔ επιςκζφκθκε τον
Πρόεδρο του ΤΡΙΗΑ – ΕΚΜ κ. Α. Σςίπρα ςτο γραφείο του ςτθ Βουλι. Προθγικθκε ςυνάντθςθ με
αντιπροςωπεία του Σομζα Άμυνασ αποτελοφμενθ από τουσ επικεφαλισ Βουλευτζσ κκ Θ. Δρίτςα &
Β. Χατηθλάμπρου, και αρμόδια ςτελζχθ.
γ. Σθν 23 Οκτωβρίου 2012, ςυνάντθςθ με το κόμμα των Ανεξαρτιτων Ελλινων.

δ. Σθν 25 Οκτ. 2012, ςυνάντθςθ του Κοινοβουλευτικοφ Εκπροςϊπου τθσ Δθμοκρατικισ
Αριςτεράσ, Βουλευτι Αττικισ Βαςίλθ Οικονόμου, με αντιπροςωπεία του Δ τθσ ΑΝΕΑΕΔ.
ε. Σθν 31 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ με το κόμμα τθσ Χρυςισ Αυγισ.
Κατά τισ ςυηθτιςεισ με τα Κόμματα του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου, ετζκθςαν τα βαςικά προβλιματα
που αντιμετωπίηουν οι απόςτρατοι και παραδόκθκαν φάκελοι που περιελάμβαναν λεπτομερι
ανάλυςθ και ανάλογεσ ειςθγιςεισ για τα ακόλουκα κζματα:
Μετοχικά Σαμεία
Εργαςιακό
Επιπλζον μειϊςεισ για κάτω των 55
τρατιωτικά Νοςοκομεία
ΕΑ (πρϊθν ΛΑΦΚΑ)
ΕΑΑ (ΝΠΔΔ)
5. τισ 3 Οκτωβρίου 2012, το Δ τθσ ΑΝΕΑΕΔ εκδίδει το ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Νο 5, ςτο οποίο,
μεταξφ άλλων αναφζρονται τα παρακάτω:
…τα 3 τελευταία χρόνια θ κοινωνία μασ υποβάλλεται ςτθν άςκθςθ τθσ πολιτικισ του «φόβου»…,
που ςυνκλίβει τα ιδθ χαμθλά ειςοδιματα εργαηομζνων και ςυνταξιοφχων με αλλεπάλλθλα
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κφματα επικζςεων, τόςο ςε κοινωνικό όςο και οικονομικό επίπεδο. Μιασ πολιτικισ που χτυπάει
ςτθν καρδιά τθσ ςυνοχισ του κοινωνικοφ μασ ιςτοφ… και που προμθνφει απευκταίεσ καταςτάςεισ
κοινωνικϊν αυτοματιςμϊν. Οι Ζνοπλεσ Δυνάμεισ μασ παραδίδονται κι αυτζσ, ζρμαιο ςτισ ςτενά
λογιςτικζσ πρακτικζσ τθσ τρόικασ.
… θ τροποποίθςθ τθσ ςφνκεςθσ των ΕΔ ςε ζμψυχο δυναμικό, εξοπλιςμό και υποδομζσ, όχι ωσ
απόρροια εςωτερικισ μελζτθσ, αλλά αποδιδόμενθ ςε πίεςθ εξωγενϊν παραγόντων. …Επειδι θ
ιςτορία μασ, οφείλει να είναι ο μεγαλφτεροσ ςφμβουλόσ μασ, οι πολιτικζσ δυνάμεισ τθσ χϊρασ μασ
αυτι τθ φορά, δεν κα πρζπει να μετακυλιςουν τισ ευκφνεσ των πράξεων τουσ που κα οδθγιςουν
ςε οποιαςδιποτε μορφι κοινωνικισ ι κυριαρχικισ αποτυχίασ, ςτον ελλθνικό λαό ι ςτισ ΕΔ του.
Επίλογοσ
Για να μθ μοιραςτοφμε τθν απόλυτθ καταςτροφι, κα πρζπει να μοιραςτοφμε τϊρα τον αγϊνα. Κι
αν επικυμοφμε μια ιςχυρι παρουςία τθσ ΑΝΕΑΕΔ, δεν είναι για να μοιράςουμε προνόμια, αλλά
γιατί διεκδικοφμε τθ κζςθ μασ ςτα επερχόμενα. Σα πιο ςπουδαία είναι μπροςτά.
ΚΑΛΘ ΑΓΩΝΙΣΙΚΘ ΧΡΟΝΙΑ!
Ακινα 8/12/12
Σο Δ.. τθσ ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.
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