ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΕΑΑΝ
Αγαπητές Κυρίες και Κυρίοι συνάδελφοι
Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ), διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας η οποία ασκείται από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Με την
με την σημερινή της μορφή λειτουργεί από το 1972 σύμφωνα με το ΝΔ 1171/1972 (ΦΕΚ 82
τΆ από 2-6-1972) «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» και από
το 1990 σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ Α΄ 166), τα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ
αποτελούν οι πλειοψηφήσαντες ύστερα από διενέργεια εκλογικής διαδικασίας κατόπιν
μυστικής ψηφοφορίας ανά τριετία, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Φ. 940.1/2/218204/Σ. 2152
(ΦΕΚ 1227 Β΄ 2019 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)».
Η ΕΑΑΝ έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.eaan.gr την οποία μπορεί να επισκέπτεται
ελεύθερα κάθε ενδιαφερόμενος, όπου μπορεί να βρει χρήσιμα στοιχεία, πληροφορίες, καθώς
και τα τεύχη του περιοδικού «Θαλασσινοί Απόηχοι» σε ψηφιακή μορφή, που εκδίδει ανά
δίμηνο, το οποίο εμπεριέχει, πέρα από διάφορα ενημερωτικά άρθρα συναδέλφων και
ενδιαφέροντα άρθρα στρατιωτικού, ναυτικού, ιστορικού, κοινωνικού, ιατρικού και
θρησκευτικού περιεχομένου, φωτογραφικό ρεπορτάζ, καθώς και συνταξιοδοτικές,
ενημερωτικές πληροφορίες για τους απόστρατους.
Τακτικά μέλη της ΕΑΑΝ είναι όλοι οι Απόστρατοι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές του
Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ).
Προαιρετικώς δύνανται να καταστούν μέλη της ΕΑΑΝ τα μέλη των ορφανικών οικογενειών
που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΝ, κατόπιν αιτήσεώς τους στην ΕΑΑΝ . Μέλος της ΕΑΑΝ
δυνητικά είναι κάθε απόστρατος Αξιωματικός και Ανθυπασπιστής του ΠΝ και ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.
αλλά για να γίνει και ουσιαστικό μέλος πρέπει να προβεί σε εγγραφή μετά από αίτησή του
(δείτε σχετικά στην ιστοσελίδα μας) και να του εκδοθεί δελτίο ταυτότητας ΕΑΑΝ, ώστε να έχει
την δυνατότητα να :








Εισέρχεται στα Ναυτικά Νοσοκομεία, σε στρατιωτικές λέσχες και καταστήματα των
ΕΔ (ΠΟΝ, ΕΚΕΜΣ κτλ.) με την επίδειξή της.
Συμμετέχει σε παραθερισμό τους καλοκαιρινούς μήνες κατόπιν αιτήσεως σε ειδική
ηλεκτρονική πλατφόρμα με μοριοδότηση (η διαδικασία είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε
να μπορεί κάποιος να παραθερίσει κάθε 4 με 5 έτη) - Για περισσότερες επιλογές
υπάρχει και δυνατότητα επιδότησης για διαμονή σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία για
όσους επιθυμούν περιοχές που δεν υπάρχουν παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ.
Συμμετέχουν τα παιδιά των μελών σε παιδικές κατασκηνώσεις.
Συμμετέχει στον παραθερισμό, ΘΑΝ Αγίας Μαρίνας για την περίοδο του Πάσχα καθώς
και στον χειμερινό παραθερισμό στα διατιθέμενα από ΓΕΝ παραθεριστικά κέντρα.
Συμμετέχει στην ηλεκτρονική διαδικασία εκλογής ΔΣ/ΕΑΑΝ ανά τριετία.
Υποβάλει στην ΕΑΑΝ μέσω της ιστοσελίδας, ερωτήματα, προτάσεις ή παράπονα ή
και να συγγράψει άρθρα τα οποία μπορούν να δημοσιευτούν στο περιοδικό
«Θαλασσινοί Απόηχοι».

Η ΕΑΑΝ εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες της τεχνολογίας και για την καλύτερη επικοινωνία
αλλά και διευκόλυνση των μελών της προέβη στα παρακάτω :


Για την ηλεκτρονική και καλύτερη διαχείριση των μελών από το 2009 υλοποιήσαμε
σχετική μηχανογραφική εφαρμογή. Έτσι η έκδοση των ταυτοτήτων των μελών, η
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άμεμπτη και αξιοκρατική διαδικασία του παραθερισμού και η διατήρηση του ιστορικού
του
παραθερισμού
των
μελών
γίνονται
εύκολα
και
χωρίς
λάθη.
Διευκρινίζεται ότι τα τηρούμενα από την ΕΑΑΝ προσωπικά δεδομένα των
μελών, τηρούνται σύμφωνα με τα πρότυπα GDPR και για αποκλειστική χρήση
από την ΕΑΑΝ και δεν διατίθενται σε κανέναν τρίτο ούτε δημοσιεύονται στο
Διαδίκτυο.
Για την υποβολή αίτησης των μελών προς παραθερισμό, από το 2014 υλοποιήθηκε
μηχανογραφική εφαρμογή μέσω διαδικτύου. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους από το σπίτι τους και χωρίς να προσέλθουν
στην ΕΑΑΝ, όλες δε οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της ΕΑΑΝ.
Για τους παραθερίσαντες σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία που δικαιούνται σχετική
«επιδότηση», το ΔΣ ενέκρινε την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών προς
διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
Για την τροποποίηση και ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας των μελών, ώστε η
ΕΑΑΝ να έχει τα πρόσφατα και ενημερωμένα στοιχεία αυτών, δημιουργήσαμε σελίδα
τροποποίησης προσωπικών στοιχείων μέσω διαδικτύου, ώστε να μπορεί ο
ενδιαφερόμενος να ενημερώσει ο ίδιος τα στοιχεία του. Αυτό διευκολύνει τόσο στην
επικοινωνία με τα μέλη μας, αλλά και στη διαδικασία παραθερισμού ή άμεση
αποστολή ενημερώσεων μέσω e-mail (που ενδείκνυται για άμεση και ΜΟΝΟ
προσωπική ενημέρωση).
Για την εγγραφή των μελών στην ΕΑΑΝ, δημιουργήσαμε σελίδα μέσω διαδικτύου
όπου ο ενδιαφερόμενος (μόνο για αποστράτους ΠΝ και ΛΣ) μπορεί να συμπληρώσει
την αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά, ενώ τυχόν δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν
σε ψηφιακή μορφή μέσω e-mail. Μετά την εγγραφή του νέου μέλους, η ΕΑΑΝ του
αποστέλλει την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΑΑΝ. Έτσι δεν απαιτείται η επίσκεψη
στα γραφεία της ΕΑΑΝ και όλα μπορούν να επιτευχθούν «από το σπίτι» και συνεπώς
μπορούν πλέον να εγγραφούν στην ΕΑΑΝ και αυτοί που διαμένουν εκτός Αθηνών
(ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές ή τη νησιωτική Ελλάδα και το εξωτερικό).
Για την προσωπική επαφή με κάποιον από εμάς, έχουμε δημιουργήσει
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ (δείτε σχετικά στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑΝ) σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδος και σε Κύπρο - ΗΠΑ.
Για την επικοινωνία με την ΕΑΑΝ έχουμε δημιουργήσει φόρμα επικοινωνίας μέσω της
ιστοσελίδας της ΕΑΑΝ, για την αποστολή προτάσεων, παρατηρήσεων, ιδεών ή
παραπόνων και κάποιος αρμόδιος πάντοτε απαντά σε σοβαρά και επώνυμα θέματα.
Για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης ΔΣ/ΕΑΑΝ, από τις εκλογές του 2019
δημιουργήσαμε ηλεκτρονικούς εκλογικούς καταλόγους on-line (δηλαδή ο εκλογικός
κατάλογος ήταν διαθέσιμος στις επιτροπές των εκλογικών κέντρων άμεσα μέσω
διαδικτύου και έτσι η διαδικασία και ο έλεγχος ήταν άμεσος και ασφαλής επέτρεπε την
προσωπική
και
μοναδική
ψήφο
κάθε
μέλους.
Για την ίδια διαδικασία των επερχόμενων εκλογών ΔΣ/ΕΑΑΝ την 20 Μαρτίου
2022, ήδη έχουμε λάβει έγκριση από το ΥΕΘΑ και θα υλοποιηθεί η ηλεκτρονικής
ψηφοφορία (από το χώρο σας μέσω διαδικτύου μέσω Η/Υ –Tablet-Smartphone)
παράλληλα με την κλασική αυτοπρόσωπη ή επιστολική ψήφο.
Για την ακόμα μεγαλύτερη ωφέλεια των μελών της, η ΕΑΑΝ προτίθεται στο άμεσο
μέλλον να έλθει σε επαφή με Ελεύθερους Επαγγελματίες και Εταιρείες για την
απόκτηση προνομίων (εκπτώσεις επί αγορών, Κάρτες υγείας κλπ) για τα μέλη της με
την επίδειξη της Ταυτότητας μέλους ΕΑΑΝ

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η ΕΑΑΝ γνωρίζοντας ότι τα μέλη της δεν βρίσκονται
συγκεντρωμένα σε κάποιες περιοχές, εκμεταλλευόμενη τα μέσα που διαθέτει η σύγχρονη
τεχνολογία, αποβλέποντας στην αποκέντρωση των διαδικασιών, στην επικοινωνία και
2

ενημέρωση των μελών της, την αλληλοκάλυψη και υποστήριξη αυτών, φροντίζει συνεχώς
στην εξέλιξη των διαδικασιών ώστε σχεδόν όλα να γίνονται μέσω διαδικτύου και χωρίς την
ταλαιπωρία που θα επέφερε η προσωπική μετακίνηση στα Γραφεία μας ή σε κάποιο από τα
Παραρτήματά μας.
Αυτό που θέλουμε από εσάς που είστε ήδη εγγεγραμμένοι (ενεργά μέλη της ΕΑΑΝ) είναι :


















Μείνετε σε επαφή μαζί μας, ενημερωθείτε επισκεπτόμενοι συχνά την ιστοσελίδα της
ΕΑΑΝ και βοηθήστε το έργο μας στέλνοντας προτάσεις και παρατηρήσεις. Η ΕΑΑΝ
είναι ο δικός σας χώρος και σας αφορά.
Ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (μέσα από την σχετική ψηφιακή σελίδα-δείτε
σχετικά στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ) και αν υπάρχουν αλλαγές, ενημερώστε τα στοιχεία
σας. Ειδικά το e-mail που αφορά την άμεση, εύκολη και προσωποποιημένη
πληροφόρηση για κάθε τι που μπορεί να σας ενδιαφέρει όπως πχ οικονομικά θέματα
ή η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νέου τεύχους του περιοδικού μας.
Όσοι διαθέτετε παλαιού τύπου ταυτότητες (ο αριθμός ταυτότητας πρέπει να είναι της
μορφής 1-12345-0) επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail για την έκδοση νέας
ταυτότητας. Μπορεί να γίνει και από το σπίτι.
Εκμεταλλευθείτε
τα
προνόμια
που
προσφέρει
η
ΕΑΑΝ
όπως
Παραθερισμός, πρόσβαση στα Ναυτικά Νοσοκομεία, σε στρατιωτικές λέσχες,
στρατιωτικά καταστήματα και παραθεριστικά κέντρα των ΕΔ. Όσοι δεν ενδιαφέρεστε
να παραθερίσετε σε ΘΑΝ, Φάρους, ΝΑΣΚΕ, ΚΕ-Πόρος δείτε την εκδοχή
παραθερισμού σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία.
Διαβάστε το περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι» που αναρτάται σε ψηφιακή μορφή στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ κάθε δύο (2) μήνες, διαθέσιμο για όλους. Εκεί θα βρείτε χρήσιμες
πληροφορίες σε οικονομικά θέματα που μας αφορούν όλους, ιστορικά άρθρα, άρθρα
που έχουν συντάξει συνάδελφοι, μικρές αγγελίες και πολλά άλλα.
Με την περιστολή αποστολής του περιοδικού στα κάτω των 65 ετών μέλη μας,
αυξήσαμε τον αριθμό των παραθεριζόντων στα ιδιωτικά ξενοδοχεία και συμβάλουμε
στην προστασία του περιβάλλοντος .
Αν επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντικές υπηρεσίες τόσο προσερχόμενοι στα
Γραφεία ή στα Παραρτήματα της ΕΑΑΝ, όσο και από το σπίτι, στείλτε μας e-mail με
σχετική πρόταση, μέσα από την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα
της ΕΑΑΝ και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Προσκαλέστε συναδέλφους που γνωρίζετε και παροτρύνετέ τους να γίνουν και αυτοί
ενεργά μέλη της ΕΑΑΝ. Μεγαλώστε την οικογένειά μας, την δύναμή μας και την φωνή
μας. Ενημερώστε τους ότι δεν κοστίζει και ότι μπορεί να γίνει από «το σπίτι» διότι
κάποιοι δεν έχουν ίσως ενδιαφερθεί, σκεπτόμενοι την ταλαιπωρία και το μηδέν
όφελος. Δεν υπάρχει ταλαιπωρία και υπάρχει τεράστιο όφελος, το να έχεις συνέχεια
στην οικογένεια των Αποστράτων Αξιωματικών ΠΝ και ΛΣ.
Ήδη όσοι ενημερώθηκαν για τις ψηφιακές ευκολίες, τις διέδωσαν και σε άλλους και
υπάρχει
θετική
ανταπόκριση.
ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ!
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