
Υποζηράηηγος (ΤΘ) ε.α.  Δρ. Ιφάννης Παρίζης 

 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων - 1973  (Ανθυπίλαρχος)  
 Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ) – 1988     
 Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) - 1997  
 Νομική Σχολή ΑΠΘ (Πολιτικές Επιστήμες)  
 Διδάκτωρ (αριστούχος) Πολιτικής Επιστήμης/Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

 Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά 

 Σχολείο ΝΑΤΟ [ΝΑΤΟ (SHAPE) School], “European Security Co-operation”, Γερμανία 
 Σχολές Τεθωρακισμένων και Τεχνικού Γερμανίας (Leopard tanks course) 

Υπηρέτησε σε θέσεις διοίκησης και επιτελείου σε Μονάδες ΤΘ σε μηχανοκίνητους και τεθωρακισμένους 
Σχηματισμούς, στο ΓΕΣ, στην Ελληνική Πρεσβεία Μαδρίτης ως Στρατιωτικός Ακόλουθος, στο ΥΠΕΘΑ ως Διευθυντής 
Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης, κ.α. Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Research and Technology Board (RTB) του 
ΝΑΤΟ (1999-2001). 

Σύμβουλος ανάπτυξης συστήματος διοίκησης και ελέγχου αρμάτων και οχημάτων μάχης (2002-03).  

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων του ΥΠΕΘΑ (2004-06). 

Διευθυντής Οργάνωσης των διεθνών εκθέσεων Άμυνας, Ασφάλειας, Τεχνολογίας “Athens International” 2008 και 
2009. 

Παρατηρητής Εκλογών του ΟΑΣΕ, σε χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. 

Εισηγητής σε πολλές διοργανώσεις (ημερίδες κλπ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρώπη, Κίνα).  

Διδάσκει θέματα στρατηγικής, διεθνών οργανισμών, ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας, 
Ευρω-μεσογειακής συνεργασίας, στη ΣΕΘΑ, την ΑΔΙΣΠΟ, τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, και σε μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα στρατηγικών και διεθνών σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα των 100 άρθρων σε ελληνικά και ξένα έντυπα.  

Έχουν εκδοθεί οκτώ (8) βιβλία του:  Φαλύβδινοι Θώρακες - Σα άρματα μάχης σε όλο τον κόσμο (1993), Η Ευρωπαϊκή 
Άμυνα και Ασφάλεια στη μεταψυχροπολεμική εποχή (1997), Η Ευρωπαϊκή αμυντική ταυτότητα στην αυγή του 21ου 
αιώνα (2000), Η αμυντική αυτονομία της ενωμένης Ευρώπης (2002), Ευρωπαϊκή Άμυνα – Λεξικό όρων και 
διαδικασιών (2003), Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια στο ύνταγμα της Ευρώπης (2005), Διάστημα και Ευρωπαϊκή 
Ασφάλεια (2006), Η Ευρώπη της Άμυνας (2010). 

Συμμετοχή σε εκδόσεις: ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΑ ΚΑΙ ΑΜΤΝΑ - Σο δημογραφικό πρόβλημα και οι επιπτώσεις του στην εθνική 
άμυνα (Ακαδημία Αθηνών, 2009).  “The South and ESDP – Greece, Italy, Portugal and Spain”, Bertelsmann Stiftung 
(Γερμανία, 2007), 

 Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών χέσεων (ΕΕΔΔΔ) 
 Μέλος του Δ.Σ. του υνδέσμου Επιτελών Εθνικής Άμυνας (ΕΕΘΑ)  
 Πρόεδρος του υνδέσμου Μακεδόνων & Θρακών Παπάγου-Φολαργού 

 

  

Επισκεφθείτε το ιστολόγιο που μόλις δημιουργήσαμε:  http://parisis-eaas.blogspot.com 

Με Όραμα τη νζα Ε.Α.Α..  
ΒΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΗ 

Όλοι μπορούν να επιζκέπηονηαι ηο ιζηολόγιο ασηό, για να ενημερώνονηαι και να διαησπώνοσν ηις απόυεις ηοσς. 

Σηοιτεία επαθής:  Λάρνακος 10, Παπάγοσ 15669.   Τηλ. 210 6512407, 6947 001213.   E-mail:  yiannis@parisi.gr 
Προζφπικό ιζηολόγιο: «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ»  http://parisis.wordpress.com 

 

Στις εκλογές αυτές οφείλουμε να προσέλθουμε, όχι ως μέλη κάποιων  παρατάξεων,  
όπως συμβαίνει σε άλλους επαγγελματικούς ή κοινωνικούς χώρους, αλλά  

ως μέλη του Σώματος των Αξιωματικών που μας συνδέουν ψυχικοί και ηθικοί δεσμοί και 
αναλλοίωτες αξίες που καμία εκλογική αντιπαράθεση δεν μπορεί να τα καταλύσει.  

Πρώτιστος στόχος είναι η ενότητα και η συναδελφικότητα.  
 

         
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Σώμα των Αξιωματικών και αποτελούν την ειδοποιό διαφορά 
μας έναντι άλλων κοινωνικών ομάδων της Πατρίδας μας, είναι το υψηλό αίσθημα τιμής και 
αξιοπρέπειας καθώς επίσης και ο σεβασμός στις αξίες του Έθνους μας. Τα στοιχεία αυτά, μαζί με τον 
ψυχικό δεσμό που μας συνδέει, αποτελούν τη ΔΥΝΑΜΗ μας. Μια δύναμη που δυστυχώς είτε δεν την 
συνειδητοποιούμε είτε δεν την χρησιμοποιούμε κατά τρόπο κατάλληλο και αποτελεσματικό. 

Οι εκλογές της Ε.Α.Α.Σ. συνιστούν πρόκληση αλλά παράλληλα και ευθύνη για όλους μας. Οι 
προσπάθειες υποβάθμισης και αμφισβήτησης του ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας και απαξίωσης του Σώματος των Αξιωματικών, σε συνδυασμό με την οικονομική τους 
απίσχναση και, κυρίως, η προϊούσα κατάρρευση του ΜΤΣ, αποτελούν θέματα που δεν μπορούν να 
μας αφήνουν αδρανείς.  

Η διοίκηση που θα προκύψει από τις εκλογές αυτές θα επωμισθεί μεγάλες ευθύνες και θα πρέπει να 
ανταποκριθεί σε υψηλές απαιτήσεις και στόχους. Οφείλει καταρχήν να βγάλει την Ένωση από την 
εσωστρέφεια, να προβάλει ένα σύγχρονο πρόσωπο και δυναμική παρουσία, να συγκρουστεί με 
κατεστημένες καταστάσεις και να αναλάβει δυναμικές δράσεις για τη διεκδίκηση εκείνων που 
δικαιούμαστε.  

Εδώ και καιρό, μαζί με μια ομάδα συναδέλφων συνεργατών μου, μεταξύ των οποίων 
συμπεριλαμβάνονται έμπειροι και καταξιωμένοι επιστήμονες, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
επισημάνσεις, προβληματισμούς και υποδείξεις πολλών συναδέλφων από όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο 
μιας άτυπης διαβούλευσης, διαμορφώνουμε το όραμά μας για την αυριανή Ε.Α.Α.Σ. Κύριοι στόχοι 
μας είναι η ανανέωση σε όλους τους τομείς, η διαφάνεια, η αποτελεσματική δράση, η άμεση και 
συνεχής επικοινωνία και η μέριμνα για όλα τα μέλη.  

Μέσα από ένα Σχέδιο Δράσης, παρουσιάζουμε το όραμά μας για τη νέα Ε.Α.Α.Σ. Μακριά από 
συνθηματολογικού τύπου εκφράσεις και αόριστες υποσχέσεις, θέτουμε σαφείς στόχους και 
διατυπώνουμε συγκεκριμένες ενέργειες και τρόπους επιδίωξης λύσεων. Πιστεύουμε ότι οι στόχοι δεν 
επιτυγχάνονται με συνθήματα και ευχολόγια αλλά με σοβαρή και μεθοδική προεργασία, γνώση των 
θεμάτων, οργάνωση, ισχυρή επιχειρηματολογία και δυναμική παρέμβαση.  

Στην προσπάθειά μας καλούμε όλους τους συναδέλφους που επιθυμούν την ανανέωση και τη 
δημιουργία μιας διαφορετικής Ε.Α.Α.Σ., πρωτοπόρου, ανοικτής σε όλους, με σύγχρονη αντίληψη, 
δυναμισμό και υγιή συνδικαλιστική σκέψη. Μιας Ε.Α.Α.Σ. που θα είναι κοντά στα μέλη της και θα 
μπορεί να προσφέρει σε πολλούς τομείς. Μιας Ε.Α.Α.Σ. που θα φέρει το Σώμα των Αξιωματικών και τις 
αξίες που εκπροσωπεί στη θέση που του αρμόζει και που όλοι επιθυμούμε. 

Εύχομαι σε όλους και όλες, Καλή και Ευτυχισμένη Χρονιά.  

Υποστράτηγος ε.α. Ιωάννης Παρίσης 
Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης 

Υποψήφιος Πρόεδρος Ε.Α.Α.. 

«...αυτήνη η πατρίδα δε λευτερώθη με παραμφθια. Λευτερώθη με άρματα και θυςίεσ»  
τρατηγός Μακρυγιάννης  

http://parisis-eaas.blogspot.com 



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για τη νέα ΕΑΑΣ

Υποστράτηγος ε.α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ – Υποψήφιος Πρόεδρος

 
 
 

Νέες πρωτοβουλίες υποστήριξης των οικονομικών συμφερόντων  των μελών 

 
Μ Σ  

υνταξι-
οδοτικά 

Οι αιτίες κατάρρευσης είναι πολλές. Ωστόσο αποσιωπώνται οι διαχρονικές ευθύνες των πολιτικών 
ηγεσιών. Άμεση ενημέρωση επιτροπής της ΕΑΑ επί της πραγματικής καταστάσεως του ΜΣ, αλλά 
και των δυνατοτήτων σήμερα και στο μέλλον, προς ενημέρωση και διερεύνηση μέτρων που θα 
πρέπει να ληφθούν.  Απόδοση στην ΕΑΑ των οφειλομένων από κρατήσεις μελών. 

Διευκόλυνση διαδικασιών λήψης σύνταξης-εφάπαξ. Επιδίωξη (κατόπιν συνεργασίας με ΓΕ/ΔΟΙ) 
ώστε η συμπλήρωση και διαβίβαση των δικαιολογητικών στη ΔΟΙ να γίνεται μέσω της ΕΑΑ και 
των Παραρτημάτων, για να μην απαιτείται τα μέλη να μεταβαίνουν στην Αθήνα. 
Καθιέρωση διαδικασίας θεσμικής διαρκούς αλληλοενημέρωσης της ΕΑΑ από το ΣΜΗΜΑ 
ΤΝΣΑΞΕΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ. Επιδίωξη συμμετοχής μέλους της ΕΑΑ σε 
συσκέψεις του ΓΛΚ για συνταξιοδοτικά θέματα. 

 
υνεργασία – επικοινωνία – ενημέρωση. Τποβοήθηση εκ μέρους της ΕΑΑ για εξεύρεση λύσεων. 
Εκμετάλλευση των ευεργετημάτων που παρέχει στον ΑΟΟΑ ο νόμος 2745/99 περί ΤΑΜ, για τα 
αποδεσμευόμενα στρατόπεδα – χέση με περιουσία ΣΕΘΑ. 

Α Ο Ο Α 

Απαίτηση ώστε 
η ΕΑΑ να έχει 
λόγο στην 
επιλογή από το 
ΤΠΕΘΑ, ως 
προς την 
καταλληλότητα
των προσώπων 
που θα 
αναλαμβάνουν 
επικεφαλής 
στο ΜΣ, τον 
ΑΟΟΑ τον 
ΟΜΑΕ και 
την ΤΑΜ.  

Εκπτώσεις – Παροχές - Διευκολύνσεις 
 
 
 
 

Δημιουργία κατάλληλης δομής Δημοσίων χέσεων:  Καθορισμός Εκπροσώ-
πων Σύπου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Προέδρου ή άλλου μέλους, 
στα ΜΜΕ, σε εκπομπές κύρους. Δημοσιεύσεις άρθρων σε μεγάλες εφημερίδες.  
Οργάνωση συνεντεύξεων Σύπου. Παρεμβάσεις στα ΜΜΕ και δια του διαδικτύου 
προς υποστήριξη του κύρους και του ρόλου των ΕΔ και των Α και των ε.ε. συναδέλ-
φων. Επιδίωξη η ΕΑΑ να αποκτήσει τέτοιο κύρος ώστε να ζητείται η γνώμη της 
κάθε φορά που προκύπτουν θέματα στρατιωτικής φύσεως, εθνικής αμύνης και 
γενικότερα εθνικού ενδιαφέροντος. 

Δραστηριότητες:  Οργάνωση επιστημονικών ημερίδων, σε συνεργασία ή όχι με 
άλλους επιστημονικούς χώρους. Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (πχ. εκθέσεις 
ζωγραφικής, παρουσιάσεις βιβλίων, διαλέξεις) με ευρεία συμμετοχή της ελληνικής 
κοινωνίας, για την προβολή συναδέλφων (ε.ε & ε.α.) ή μελών οικογενειών τους που 
έχουν ανάλογα ταλέντα και δραστηριότητες και εξύψωση του γοήτρου των ΕΔ και 
των Α. υμμετοχή και προβολή ανάλογων δραστηριοτήτων στην επαρχία.  

 
Διεθνείς χέσεις:  Επαφή – συνεργασία με αντίστοιχες ενώσεις του εξωτερικού. 
Φρησιμοποίηση μελών με ανάλογη εμπειρία και γλωσσομάθεια. 
 Ήδη μέλη της Ομάδας των συνεργατών μου έχουν αναπτύξει σε προσωπικό 
επίπεδο τέτοιες σχέσεις που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση. 

Εξύψωση του κύρους και προβολή της ΕΑΑ 
και του ώματος των Αξιωματικών 

 

ΑΝΑΝΕΩΗ  -  ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  -  ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΦΟ 
ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ  -  ΡΕΑΛΙΜΟ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΗ 
 

Με Όραμα 

τη νέα ΕΑΑΣ 

Διερεύνηση για επίτευξη ειδικών συμφωνιών και ανταγωνιστικών τιμών–εκπτώσεων με 
εμπορικούς ομίλους–εταιρίες καταναλωτικών αγαθών ευρείας χρήσης (ένδυση, υπόδηση, 
διατροφή, κλπ) και υπηρεσίες (διαγνωστικά κέντρα, ξενοδοχεία, ασφαλιστικές καλύψεις, κλπ). 
Έκδοση εκπτωτικών καρτών για τα Μέλη. Έκδοση εκπτωτικών καρτών υγείας. Ήδη έχουμε 
προβεί σε προκαταρκτικές επαφές και διαπιστώσαμε τη δυνατότητα υλοποίησης.  
 
Καταγραφή σε ειδικό αρχείο κατά κατηγορία των δραστηριοποιημένων στον ιδιωτικό τομέα 
μελών της ΕΑΑ. Διαφήμιση υπηρεσιών και αγαθών που προσφέρουν. Διευκόλυνση 
συνεργασίας μεταξύ τους. Μέσα από κατάλληλες επαφές και οργάνωση είναι δυνατόν να 
βοηθηθούν μέλη ή τέκνα τους στην εξεύρεση εργασίας ή στην υποστήριξη των σπουδών τους. 

 

Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της εσωτερικής λειτουργίας 

Αρχείο - Μηχανοργάνωση – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παραρτημάτων. Εξυπηρέτηση μελών μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου. Δυνατότητα απόκτησης ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τα μέλη, με βάση τον ιστότοπο της ΕΑΑ.   
Εκσυγχρονισμός του θεσμικού και νομικού πλαισίου οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της ΕΑΑ.  
τόχος η έκδοση νέου νόμου – Κανονισμού λειτουργίας, εκλογική διαδικασία, κλπ. – ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις. Μέριμνα για το ιστορικό αρχείο της Ένωσης. 
Εξέταση εφαρμογής ηλεκτρονικής ψήφου. Περιορισμός αριθμού θητειών προέδρου και μελών Δ. 
 
Σα παραρτήματα της ΕΑΑ πρέπει να τύχουν μεγαλυτέρου ενδιαφέροντος. Σα μέλη τους αισθάνονται από το Κέντρο 
αποκομμένα, χωρίς ενημέρωση και χωρίς μέριμνα.  
Μέριμνα για τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία τους, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δυνατότητα παρέμβασης και 
διαβούλευσης. Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με τα παραρτήματα. Με μια λέξη να ακούγεται η φωνή τους.  
υνεχής και άμεση ενημέρωση επί όλων των θεμάτων ενδιαφέροντος. Εξέταση δυνατότητας εκλογών και στα 
παραρτήματα. Επιδίωξη συμμετοχής στο Δ της ΕΑΑ εκπροσώπων των Παραρτημάτων ως παρατηρητών.  

Πρόσκληση για εγγραφή νέων μελών. Οι νεώτεροι κυρίως συνάδελφοι απέχουν λόγω της αποκοπής της ΕΑΑ από τη 
βάση της αλλά και της λειτουργικής γήρανσής της, γεγονός που την κάνει να βρίσκεται εκτός εποχής. ύνδεση της 
εγγραφής ως μέλους, ΣΑΤΣΟΦΡΟΝΑ με την κατάθεση δικαιολογητικών συντάξεως και απονομής μερίσματος. Ο στόχος 
αυτός θα επιτευχθεί μόλις οι συνάδελφοι πεισθούν ότι η ΕΑΑ έχει καταστεί χρήσιμη και αποτελεσματική.  
 

Η κοινωνία της πληροφορίας καθώς και η αξιοποίηση καταξιωμένων συναδέλφων σε διάφορους 
επιστημονικούς ή επιχειρηματικούς χώρους είναι ένα ισχυρό αλλά μέχρι τώρα αναξιοποίητο κεφάλαιο. 
Ο χώρος μας έχει αξιόλογες προσωπικότητες - επιστήμονες, επιχειρηματίες κλπ - υψηλού επιπέδου και 
κύρους. Η αξιοποίησή τους αποτελεί κύρια προτεραιότητα και επιδίωξη. 

 Εκτός από τα μέλη του Δ, θα προσκληθούν να συνδράμουν στην όλη προσπάθεια, μεμονωμένως ή 
μέσω Ομάδων Εργασίας, μέλη της ΕΑΑ που επιθυμούν. Ιδιαίτερα εκείνοι που λόγω ιδιαίτερων προ-
σόντων και γνώσεων μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων μας. τις Ομάδες 
αυτές μπορούν να μετέχουν και μέλη από την επαρχία, με χρήση του διαδικτύου. 
. 

 

Κατάλληλη αξιοποίηση μελών 

 

Επικοινωνία / πλήρης ενημέρωση των μελών 
Διαφάνεια διαδικασιών,  αποφάσεων και ενεργειών – Διαβούλευση 

 

 

Η ενημέρωση των μελών επί όλων των θεμάτων λειτουργίας, αποφάσεων, οικονομικών της ΕΑΑ 
αποτελεί υποχρέωση της διοίκησής της. Ειδικότερα τα παραρτήματα της επαρχίας και τα μέλη 
τους δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να νοιώθουν απομονωμένα.  
Λήψη μέτρων διαφάνειας και διαβούλευσης. Σηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης των μελών. 

Νέο μηνιαίο έντυπο: Άμεση πλήρης αλλαγή της μορφής και της αντίληψης ως προς το ύφος 
και το περιεχόμενο, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εποχή και στα πραγματικά 
ενδιαφέροντα των μελών. Ένα έντυπο που θα προασπίζει τα εθνικά θέματα και το κύρος και το 
γόητρο των ΕΔ, μαχητικό και αιχμηρό όπου απαιτείται. Ένα έντυπο που όχι απλά θα 
διαβάζεται, αλλά θα είναι ενδιαφέρον ακόμη και στα παιδιά των μελών. Η έκφραση γνώμης 
μέσα από τη νέα «ΕΘΝΙΚΗ ΗΦΩ» δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο μόνο της διοίκησης και του 
περιβάλλοντός της.  
 Νέα ιστοσελίδα: Η υπάρχουσα ιστοσελίδα της ΕΑΑ θα αντικατασταθεί άμεσα από μία νέα, 
δυναμική και λειτουργική που θα παρέχει πλήρη  και άμεση ενημέρωση, όχι μόνο για τα στενά 
πλαίσια της ΕΑΑ αλλά και πολλά άλλα αντικείμενα άμεσου ή έμμεσου ενδιαφέροντος των 
μελών. Διεξαγωγή δημοσκοπήσεων μέσω της ιστοσελίδας. 
Θα υπάρχει ιδιαίτερη σελίδα για κάθε Παράρτημα, με πλήρη στοιχεία (διοίκηση, δραστηριότη-
τες, φωτογραφίες, κλπ). Όλα τα μέλη, από όλη την Ελλάδα θα  μπορούν να «εισέρχονται» και 
είτε να ζητούν πληροφόρηση είτε να διατυπώνουν θέσεις στο πλαίσιο μια διαδικασίας διαβού-
λευσης. Έτσι, όλα τα μέλη, από όλη τη Φώρα θα μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους.. 

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑ υποχρεούται να παρέχει πλήρη ενημέρωση για κάθε συμμετοχή του σε 
συλλογικά όργανα – ΜΣ, ΜΙΜΣ, Γεν. Σράπεζα - (θέματα που συζητήθηκαν, θέσεις που 
υποστήριξε ή διαφώνησε, κλπ).   
Ενημέρωση-δημοσίευση οικονομικής καταστάσεως της ΕΑΑ (έσοδα-έξοδα-ισολογισμοί κλπ). 
Καθορισμός – προγραμματισμός τακτικών ενημερώσεων όχι μόνο στην Αθήνα.  
 

Δημιουργία νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των μελών 
Μέριμνα για θέματα υγείας και κοινωνικής φύσεως  

 
O ΤΝΑΔΕΛΥΟ είναι πρόσωπο ιερό όπως και η οικογένειά του και έτσι πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται. Αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της ΕΑΑ να μεριμνά για κάθε θέμα που 
αφορά στα μέλη της και τις οικογένειές τους. Σα θέματα υγείας είναι τα σημαντικότερα για 
τα οποία η ΕΑΑ θα πρέπει να λαμβάνει μέριμνα. Για το σκοπό αυτό δημιουργούνται αντί-
στοιχα τμήματα εντός της ΕΑΑ, στα οποία θα μπορούν να απευθύνονται τα Μέλη από όλη 
τη Φώρα, με προσωπική προσέλευση ή κάθε άλλο μέσο (τηλέφωνο, ταχυδρομείο, e-mail).  
Φρησιμοποίηση της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης των μελών. 

Γραφείο Νομικών Θεμάτων:  
Παρέχει ενημέρωση και συμβουλές νομικής φύσεως στα μέλη. ε ειδικές περιπτώσεις, 
ανάληψη χειρισμού ομαδικών προσφυγών για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος  

 Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων: 
Παρέχει ενημέρωση και συμβουλές για οικονομικά θέματα και ειδικώς για 
συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά. 
 

 

Γραφείο Κοινωνικής υμπαραστάσεως: 
Σο γραφείο αυτό θα μεριμνά για τη διευκόλυνση όλων των μελών και των οικογενειών 
τους, σε περιπτώσεις υγείας (πχ. εξεύρεση κλίνης σε στρατιωτικά νοσοκομεία), 
θανάτου (υποβοήθηση στην τακτοποίηση των διαδικαστικών θεμάτων λήψης σύνταξης 
των ορφανικών οικογενειών, κλπ) και άλλων ειδικών καταστάσεων κοινωνικής φύσης. 
Ιδιαίτερη μέριμνα για τους συναδέλφους της Περιφέρειας. 

 Εξέταση από ειδική επιτροπή της καταστάσεως και των παροχών υγείας του ΝΙΜΣ καθώς 
και των στρατιωτικών νοσοκομείων. Λήψη μέτρων ελέγχου των δικαιωμάτων των μελών μας.  

 
Μέριμνα και ενδιαφέρον για τα προβλήματα των ε.ε. συναδέλφων.  
Παρεμβάσεις προς τους αρμοδίους και ενημέρωση του ελληνικού λαού δια παντός μέσου.  


