
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22/20-06-2019 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΑΑΑ 

Θέμα 1ο: Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών της υπαρ. 21/11-06-2019 Τακτικής 
Συνεδρίασης Δ.Σ. της ΕΑΑΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικυρώθηκαν τα πρακτικά της υπ’ αριθμ. 21/11-06-2019 Τακτικής 
Συνεδρίασης Δ.Σ. 

Θέμα 2ο: Εγγραφή Ορφανικών Μελών 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίθηκαν ομόφωνα, οι Αιτήσεις εγγραφής Ορφανικών μελών : 

 α)  Της κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, χήρας του Ασμχου ε.α. ΔΟΒΑΝΙΔΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 

 β)  Της κ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, χήρας του Επγού ε.α. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Θέμα 3ο: Λειτουργία Γραφείων ΕΑΑΑ κατά τη θερινή περίοδο 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποφασίστηκε ομόφωνα, η διακοπή λειτουργίας των Γραφείων της Ένωσης 
κατά το χρονικό διάστημα από 22/07 έως και 30/08/2019, πλην του Γραφείου Παραθερισμού 
που θα συνεχίσει τη λειτουργία του, με ωράριο από ώρα 09:00 έως και ώρα 13:00. 

Θέμα 4ο: Τράπεζες Αίματος Παραρτημάτων 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποφασίστηκε ομόφωνα, η δημιουργία κοινής Τράπεζας Αίματος - Κεντρικής 
Ένωσης και Παραρτημάτων της, για τον καλύτερο και άμεσο έλεγχο των διαθέσιμων φιαλών 
που θα εξασφαλισθούν στο μέλλον, από τις διενεργούμενες Αιμοδοσίες της ΕΑΑΑ και των 
Παραρτημάτων της. 

Θέμα 5ο: Οικονομική Αρωγή Συναδέλφου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποφασίστηκε ομόφωνα, η οικονομική αρωγή λόγω προβλημάτων υγείας 
συναδέλφου τακτικού Μέλους, με το ποσό των Πεντακοσίων ευρώ (500€). 

Θέμα 6ο: Έγκριση χορήγησης Φ.Π 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποφασίστηκε ομόφωνα, η χορήγηση Φ.Π.  για την πόλη της Χαλκίδας στον 
Προϊστάμενο Λογιστηρίου, για παροχή οδηγιών στο Τ.Σ. του Παραρτήματος επί 
οικονομικών θεμάτων. Η δαπάνη θα βαρύνει την ΕΑΑΑ. 

Θέμα 7ο: Οικονομικά θέματα αποστράτων 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποφασίστηκε ομόφωνα, η ΕΑΑΑ να θέσει προς συζήτηση-εκδήλωση 
ενεργειών στο Συντονιστικό Συμβούλιο Ενώσεων Αποστράτων, τις κατωτέρω προτάσεις και 
σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτές, να προχωρήσει σε δικές της ενέργειες προς τους 
αρμόδιους φορείς : 

"Λαμβάνοντας υπόψη μας πλήθος παραπόνων Μελών της ΕΑΑΑ, σχετικά με τη 
μακροχρόνια καθυστέρηση - χορήγησης - αναπροσαρμογής - επανυπολογισμού των 
στρατιωτικών συντάξεων καθώς και χορήγησης - επανυπολογισμού αναδρομικών 
δικαιωμάτων μας, παρά τις αλλεπάλληλες επισκέψεις αρμοδίων Μελών του Δ.Σ  ΕΑΑΑ στον 
ΕΦΚΑ (ΓΛΚ), με σκοπό την ενημέρωση τους όσον αφορά την εξέλιξη των ανωτέρων 
προβλημάτων σας πληροφορούμε ότι : 

 Α.  Η γενική διεύθυνση χορήγησης συντάξεων Δημοσίου του Γ.Λ.Κ. αντικαταστάθηκε 
μετά την εφαρμογή των  διατάξεων του ν.4512/18, από τη διεύθυνση χορήγησης Συντάξεων 
Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ, με τέσσερα τμήματα , στα οποία μεταφέρθηκαν, κατ’ 
αντιστοιχία, οι αρμοδιότητες των τεσσάρων διευθύνσεων της ανωτέρω καταργηθείσας 
Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. 

 Β.  Μετά την λειτουργία της νέας διεύθυνσης, δυστυχώς έχουν προκύψει πολλά 
προβλήματα και παρουσιάστηκαν πολύ περισσότερες εκκρεμότητες από αυτές που είχαν 
παρουσιασθεί με την παλιά μορφή της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ., οι κυριότερες των 
οποίων είναι οι κατωτέρω : 



  1. Οι μη χορηγήσεις αναδρομικών κατόπιν αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
μετά την κατάθεση σχετικών αγωγών στο Ε.Σ από το 2007, σχετικά με τις μισθολογικές 
προαγωγές του ν.2838/2000 και 3016/2002 που είχαν κατατεθεί στο Ε.Σ από το 2007, 
εκδικάστηκαν, θετικά, και έχουν σταλεί στο ΕΦΚΑ(ΓΛΚ) για εκτέλεση. 

  2. Η μη επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών από τις 
συντάξεις, υπέρ Ε.Α.Σ, από το 2010 (ν.3865/2010), κατόπιν αποφάσεων του Ε.Σ μετά την 
κατάθεση σχετικών ενστάσεων, μέσω του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) από το 2010, που εκδικάστηκαν 
θετικά το 2017, και έχουν σταλλεί στο ΕΦΚΑ(ΓΛΚ) από το 2017 για εκτέλεση. 

  3. Η μη επιστροφή των αχρεωστήτως μειώσεων του ν.4093/2012, κατόπιν 
αποφάσεων του Ε.Σ, μετά την κατάθεση σχετικών ενστάσεων μέσω του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) από 
το 2013, που εκδικάστηκαν θετικά από το 2017, και έχουν σταλεί στο ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) από το 
2017 για εκτέλεση. 

  4. Η μη επιστροφή Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας. 

  5. Ο μη επανυπολογισμός από ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) των αναδρομικών που μας έχουν 
χορηγηθεί στις 20/12/2018. 

  6. Η μη έκδοση νέων συνταξιοδοτικών πράξεων, από το ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) μετά την 
εφαρμογή από την 1/1/2019 του ν.4387/2016. 

  7. Η μη έκδοση Ενημερωτικών σημειωμάτων, μηνιαίων συντάξεων από το ΕΦΚΑ 
(ΓΛΚ). 

  8. Η καθυστέρηση εκδίκασης σχετικών αγωγών από το Ε.Σ, λόγω μη έγκαιρης 
αποστολής από το ΕΦΚΑ (ΓΛΚ)  των  οικονομικών στοιχείων που το Ε.Σ έχει ζητήσει 
εγγράφως από το ΕΦΚΑ (ΓΛΚ), προκειμένου να προβεί στον προσδιορισμό των δικαστικών 
αγωγών λόγω έλλειψης προσωπικού. 

  9.  Η μη επιστροφή από το Μ.Τ.Α των προσωπικών παρακρατηθέντων ποσών, 
από το μέρισμα, από 1/1/2019 κατόπιν κατάργησης της μείωσης του ν.4093/2012. Κατά 
πληροφορίες το Μ.Τ.Α έχει υποβάλλει στο ΓΔΟΣΥ σχετικό έγγραφο. 

  10.  Για τα υπάρχοντα (3),(4),(5) και (10) δικαιώματα που εκκρεμούν έχουμε 
αναγκαστεί να προβούμε και σε καταθέσεις αγωγών μέσω δικηγόρων.  

 Γ.  Οι κυριότεροι λόγοι οι οποίοι δημιούργησαν τις ανωτέρω αναφερόμενες εκκρεμότητες 
είναι : 

  1. Η υποστελέχωση της διεύθυνσης και , των εισηγητών κανονισμού , πληρωμής 
ή μεταβολής σύνταξης , οι οποίοι σήμερα αριθμούν 42 μόνο άτομα. 

  2. Ο πάρα πολύ μεγάλος όγκος των υποθέσεων που αυξάνονται. 

  3. Η πολυπλοκότητα και αντιφατικότητα των διατάξεων που αυξάνουν κατά πολύ 
τον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων. 

  4. Η μη δυνατότητα αντιμετώπισης όλων των υποθέσεων από το υπάρχον 
προσωπικό, καθώς, κοντά στην επιλογή των υπαλλήλων , δεν ελήφθη υπόψη η ανάγκη 
κάλυψης όλων των κατηγοριών των συνταξιούχων. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, φρονούμε ότι με το υπάρχον προσωπικό η διεύθυνση του ΕΦΚΑ 
(ΓΛΚ) δεν μπορεί να ανταποκριθεί εγκαίρως προς το ανατεθέν σε αυτή έργο.  

 Σε πρώτο βαθμό θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον υπολογισμό 
από το ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) και πλέον τις  χορηγήσεις των δικαιωμένων αναδρομικών στους 
δικαιούχους μηχανογραφικά, λύση η οποία θα συντομεύσει σημαντικά τις χορηγήσεις και 
σχετικό έγγραφο επισημάνσεων - παραπόνων να υποβληθεί στο Υ.Ο – Υ.Εργασίας – ΥΕΘΑ 
(ΓΔΟΣΥ) – ΓΕΑ με κοινοποίηση στον ΕΦΚΑ (ΓΛΚ). " 

Θέμα 8ο: Έγκριση Εσόδων - Εξόδων ΕΑΑΑ μηνών Μαρτίου - Απριλίου 2019 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποφασίστηκε ομόφωνα, η έγκριση των Εσόδων και Εξόδων της Ένωσης, για 
τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2019, ως εξής : 

 



 



 



 

 

 

Ο Πρόεδρος     O  Διευθύνων Σύμβουλος      Τα Μέλη 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο - Απόσπασμα 

 

Σγός (ΤΥΤ)ε.α. Ευστ. Καρβουνιάρης 
Γραμματέας Δ.Σ. 


