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 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Α’ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
• ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ, 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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1. Ν.1301/82 Τροποποίηση. εναρμόνιση Υπουργικών Αποφάσεων 
(Βαβούσκος) 
 

2. Κίνητρα Εφέδρων Αξιωματικών 
 

  
I. Προτάσεις 

II. Συμμετοχή σε ασκήσεις – Έκτακτες ανάγκες – Παλλαϊκή άμυνα – 
Κοινωνικές εκδηλώσεις 
(Τσινταβής) 
 

III. Οικονομική Ενίσχυση ΣΕΑΝ- Ειδικά κατά περίπτωση των ΣΕΑΝ μετά από 
συνεργασία ΑΠΟΕΑ - ΔΕΠΑΘΑ 

ΙV. Ημέρα γιορτής για τον  Έφεδρο Αξιωματικό 
(Κιοσές) 

V. Προαγωγές Εφέδρων Αξιωματικών – Απονομή επί Τιμή Βαθμού ή 
Βαθμών, στους ΕΦ ΑΞ/ΚΟΥΣ 
(Δημητρέλλος) 

 

3. Η Γενοκτονία των Ποντίων 
 
4. Παρεμβάσεις Συνέδρων 
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ΘΕΜΑ: Ν.1301/82 Τροποποίηση. εναρμόνιση Υπουργικών Αποφάσεων 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Κ. Βαβούσκος 

 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν: 

1. Στην κατοχύρωση της επωνυμίας και των σκοπών ιδρύσεως των Ενώσεων 
Εφέδρων Αξιωματικών (Α.Π.Ο.Ε.Α. και Σ.Ε.Α.Ν), μέσω της θεσπίσεως περιορισμών 
ως προς την σύσταση ομοειδών ενώσεων με τους αυτούς σκοπούς και την αυτή ή 
παρεμφερή επωνυμία. 
 

2. Στην αριθμητική σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω Ενώσεων. 

Καταρχήν κρίνεται αναγκαία η μεταβολή της αριθμητικής συνθέσεως του Δ.Σ. των 
Σ.Ε.Α.Ν. από άρτιο αριθμό, που είναι τώρα, σε περιττό είτε αυτή θα οδηγεί σε 
αύξηση των μελών (π.χ. έντεκα) είτε σε μείωση (π.χ. εννέα). 

Θα μπορούσε ίσως, περαιτέρω, να εξετασθεί και η μείωση του αριθμού των μελών 
του Δ.Σ. της Α.Π.Ο.Ε.Α από εικοσιπέντε που είναι τώρα σε δεκαπέντε, με στόχο την 
ενδυνάμωση και ενίσχυση της ευελιξίας του, καθώς και να συζητηθεί ο 
επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 

3. Στον τρόπο εκλογής των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Α.Π.Ο.Ε.Α. και 
των Σ.Ε.Α.Ν., ζήτημα το οποίο διακρίνεται στα κάτωθι επιμέρους θέματα: 

α. στην αναγνώριση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι μόνον στους 
εκλέκτορες. 

β. στην αύξηση των σταυρών προτιμήσεως για τους υποψήφιους για το Δ.Σ. των 
Σ.Ε.Α.Ν. 

γ. στην αναδιάρθρωση του συστήματος εκπροσωπήσεως των περιφερειών της Χώρας 
στο Δ.Σ. της Α.Π.Ο.Ε.Α.. 
 

4. Στην επαναδιατύπωση των αρμοδιοτήτων των Δ.Σ. των Σ.Ε.Α.Ν. και της 
Α.Π.Ο.Ε.Α. και την αναβάθμιση του ρόλου της Α.Π.Ο.Ε.Α. και των Σ.Ε.Α.Ν., μέσω 
της διευρύνσεως του φάσματος των δραστηριοτήτων των. 
 

5. Στην επιλογή των εκπροσώπων για τα διεθνή συνέδρια των Εφέδρων 
Αξιωματικών. 
 

6. Στη θεσμοθέτηση τουλάχιστον μιας συνελεύσεως των μελών των Σ.Ε.Α.Ν. ανά 
τριετία και δη προ της εκλογικής διαδικασίας. 



7ο ΠΑΣΕΦΑ - ΧΙΟΣ 30 & 31 Μαρτίου 2002  Πρώτη Επιτροπή 

Εισηγήσεις 
4 

 
ΘΕΜΑ: Προτάσεις 

 

• ΣΕΑΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 

Καθολικό Αίτημα των Συνδέσμων και πάγιο αίτημα του Συνδέσμου ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
είναι η προστασία των απολυομένων Εφ. Αξκών για την εύρεση εργασίας ανάλογα με 
τα προσόντα τους δηλαδή η Μοριοδότηση η αρχή αρχή έγινε ίσως από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης (Φύλακες, Φρουροί κλπ). 

Προμηθευτικοί Συν/σμοί Στρατού (Πρατήρια) να έχουν το δικαίωμα αγορών και οι 
Εφ. Αξκοί όπως και οι Μόνιμοι Αξκοί με την επίδειξη της ταυτότητάς τους (V 
Μεραρχίας, Βάσεις Ηρακλείου). 

Να απονέμεται ο επόμενος βαθμός στους άνω των 65 ετών όπως γίνεται παντού 
στους Εφ. Αξκούς αλλά στην Ελλάδα μετά την αποστράτευσή τους (Δεν έχει κόστος 
σε κανένα). 

Να προσκαλούνται οι Εφ. Αξκοί από τις πλησιέστερες μονάδες σε ειδικώς 
ενδιαφέρουσες ομιλίες, εκδηλώσεις, σκοποβολή κλπ υψηλού ενδιαφέροντος 
ενημερώσεις. 

Να γίνουν συνεννοήσεις με Δήμους και Νομαρχίες και να καλούνται οι Εφ. Αξκοί για 
τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις. 

Νομίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης να το συστήσει με 
εγκύκλιό του. 

 

Τοπικά του ΣΕΑΝΡ 
Τώρα και 40 χρόνια στεγαζόμαστε σε οικίσκο του Στρατού (πρώην φυλακές 
Στρατοπέδου, Στρ/γου Κονδουράκη το εν λόγω στρατόπεδο παρεχωρήθη στο Δήμο 
Ρεθύμνης 24½ στρέμματα ο οικίσκος 50 m2). 

Ο Δήμος Ρεθύμνης απειλεί με κατεδάφιση του οικίσκου, πλην όμως με διάφορες 
ενέργειες παραμένουμε σ' αυτό προς το παρόν. 

Σε περίπτωση έξωσης, αδυνατούμε στην ενοικίαση ακινήτου από ιδιώτη μη 
δυνάμενοι να αντεπεξέλθουμε στην καταβολή ενοικίου κλπ. 

Διεξάγουμε αλληλογραφία με το Δήμο για εξεύρεση λύσης. 

Ότι είμαστε Ν.Π.Δ.Δ. οι Νομαρχίες το ξέρουν; 

Στέλνουμε εγκάρδιους και αδελφικούς χαιρετισμούς από το Ρέθυμνο Κρήτης. 

Και ευχή μας, όλες οι Υπηρεσίες να μας βλέπουν σαν ενεργούς οργανισμούς και να 
μας υπολογίζουν σε κάθε περίπτωση. 
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• ΣΕΑΝ ΞΑΝΘΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΦ. ΑΞΚΩΝ κ.ά. 

Προς το Προεδρείο του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

Κύριες Πρόεδρε, κύριοι Συνάδελφοι, 
Α. Για το δέσιμο των Εφέδρων Αξιωματικών 

1. Το Πανελλήνιο Συνέδριο να γίνεται κάθε δύο χρόνια, να ψηφίζεται από το 
συνέδριο ο επόμενος τόπος με δύο αναπληρωματικούς νομούς. 

2. Στα δεκάδες στρατόπεδα που καταργούνται εντός σχεδίων και πλησίων 
πόλεων και μεταβιβάζεται η κυριότητά τους στην Τοπική Αυτ/ση, να 
δίνονται εκτάσεις στους ΣΕΑΝ για δημιουργία οικισμών. 

3. Να καλούνται οι ΣΕΑΝ σ' όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις του Στρατού. 

4. Οι προαγωγές Εφέδρων Αξκών να γίνονται κατόπιν αιτήματος των ΣΕΑΝ, 
οι οποίοι θα ελέγχουν τα απαιτούμενα προσόντα του εφέδρου. 

5. Στις προσλήψεις στρατιωτικού πολιτικού προσωπικού καθώς και στις 
προμήθειες του Στρατού να προτιμούνται οι Έφεδροι Αξιωματικοί. 

 

Β. Υποβάλλουμε υποψηφιότητα το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο να διεξαχθεί στην 
Ξάνθη. 

Το επιβάλλουν άκρως εθνικοί λόγοι: 

α) Παραμεθόρια περιοχή (Θράκη) 

β) Βορειοανατολική απειλή (Τουρκία - Βουλγαρία) 

γ) Μειονοτικά στοιχεία (Μουσουλμάνοι - Πομάκοι) 

Στα υπέρ: 

α) έδρα Δ.Σ.Σ. 

β) έδρα Δημοκρ. Πανεπιστ. Θράκης 

γ) άψογη ξενοδοχειακή και συνεδριακή υποδομή 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ 

1) Διαμαντίδης Διαμαντής, Αντιπρόεδρος 

2) Αράπης Αθανάσιος, Γραμματέας 

3) Βαμβακίδης Μιχαήλ, Ταμίας 
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• ΣΕΑΝ ΚΙΛΚΙΣ 
 

1) Θα παρακαλέσω το Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ να ενεργήσει τα δέοντα ώστε οι Εφ. Αξκοί 
να έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα - κίνητρα κυρίως σε υπηρεσίες, όπως π.χ. 
υπάρχουν Έφεδροι Αξκοί που υπηρετούν ως συνοριοφύλακες με βαθμό 
κατώτερο του Εφέδρου Αξκού που έχουν. 

Γιατί να μην έχουν τον αντίστοιχο βαθμό του Εφέδρου και στην υπηρεσία που 
υπηρετεί; 

2) Το ίδιο συμβαίνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Ελληνική Αστυνομία κ.ά. 

 

Παντελίδης Λάζαρος 

Αντ/δρος ΣΕΑΝ Κιλκίς 

 

 

 

• ΣΕΑΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 

Προτάσεις στο 7ο Συνέδριο της ΑΠΟΕΑ 

1) Σε όλους τους χάρτες της Ελλάδος να συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέρη της 
Πατρίδος μας. Π.χ. παρατηρούμε ότι σε όλους τους χάρτες η νήσος Καστελόριζο 
εμφανίζεται στο περιθώριο. 

Είναι απαραίτητο για τα σχολεία της Χώρας. 

2) Εθνικά και Αμυντικά θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Χώρας, να μη 
συζητούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

3) Να συνταχθεί Επίτομη Ιστορία της Πατρίδας για να λάβουν γνώση ή να 
λαμβάνουν γνώση οι Έφεδροι έτσι ώστε να έχουν γνώση της Εθνικής τους 
αυτογνωσίας. 

4) Να δημιουργηθούν στις 13 περιφέρειες της Χώρας Περιφερειακοί Σύνδεσμοι οι 
οποίοι θα συνεργάζονται με τους ΣΕΑΝ της περιοχής τους και θα διατηρούν 
διαρκή την επικοινωνία με την ΑΠΟΕΑ και να συζητούν τα όποια θέματα 
τοπικώς προκύπτουν και να ενημερώνουν άμεσα την ΑΠΟΕΑ. 
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• ΣΕΑΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
 

- Ταυτότητες 

Ο τύπος του δελτίου ταυτότητας έχει καθοριστεί με τις διατάξεις 
Φ.493/109/287090/10-8-93 απόφαση του κ. ΥΦΕΘΑ, το οποίο εκδόθηκε βάσει των 
διατάξεων της υπ'αριθ 22/16-1-59 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου και αναφέρει 
ρητώς ότι χορηγείται σε όλους τους Εφέδρους εξ Εφέδρων Αξκούς. Σήμερα πράγματι 
χορηγείται σε όλους κατόπιν της ηγεσίας ΑΠΟΕΑ και ΔΕΠΑΘΑ. 
Καθώς επίσης και ειδικό τιμητικό σήμα που καθιερώνει και ως έμβλημα των 
ενώσεων (ΑΠΟΕΑ - ΣΕΑΝ) με το άρθρο 10 του καταστατικού των ενώσεων 
Φ.454.1/14/167090/17-8-92 απόφαση του κ. ΥΦΕΘΑ. 

 

- Σήμα 

Το έμβλημα αυτό (δηλαδή το σήμα μας) κάνω πρόταση και παροτρύνω όλες τις 
διοικήσεις των ΣΕΑΝ αλλά και σας όλους να ενημερώσετε και παροτρύνετε τους 
συναδέλφους μας να το φέρουν με την πολιτική τους περιβολή. 
Αυτό το σήμα είναι ένα ωραίο σύμβολο που εκφράζει με γοητευτική απλότητα και 
μίαν λαμπράν σύνδεση αρετών και ιδανικών: Ηρωισμό - Αυτοθυσία - Δόξα και 
Αρετή. 

Δεν είναι το σήμα αυτό μία συνήθης διάκρισης. Είναι έμβλημα πίστεως ως ένα 
καθήκον, που δεν έχει ούτε όρια ούτε τέλος, αλλά περικλείει παν ότι αποτελεί το 
ασάλευτο βάραθρο του Ελληνικού Μεγαλείου. 

Δύο αρετές: την αυτοθυσία και των ηρωισμό και δύο ιδανικά: την δόξαν και την 
ειρήνην. 

 

Οι αρμοδιότητες των ΓΥΕΝ να μεταβιβαστούν στη διοίκηση του ΣΕΑΝ, ως πλέον 
αρμόδιοι, καθότι αυτή γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα των 
Εφέδρων και των εφεδροπολεμιστικών οργανώσεων στο Νομό τους. 

Σε αυτή την περίπτωση ο ΣΕΑΝ θα αποτελεί στρατιωτικό κατάστημα. Και ως εκ 
τούτου δύναται να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα στεγάσεως των ΣΕΑΝ με την 
παραχώρηση ενός γραφείου σε στρατιωτική Μονάδα από τον Ανώτερο Δκτή αυτής. 
Έτσι θα δύναται να μειωθεί και η οικονομική ενίσχυση από τη ΔΕΠΑΘΑ. 

Εγώ στο Νομό μου μέχρις στιγμής έχω επιλύσει αυτό το πρόβλημα (της στέγασης). 

 

Εφ. Τχης Κιώλιας Παναγιώτης 

Πρόεδρος ΣΕΑΝ Πρεβέζης 

Μέλος 25μελούς ΚΔΣ ΑΠΟΕΑ 
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• ΣΕΑΝ ΑΧΑΪΑΣ 
 

• Μητρώο Εφέδρων Αξιωματικών 

• Ορισμός καθηκόντων Εφέδρων Αξιωματικών 

• Συμμετοχή Εφέδρων Αξιωματικών των ΣΕΑΝ σε όργανα κρίσεων στις κατά 
τόπους εποτροπές κρίσεων εκάστου Νομού. 

Ιωάννης Σ. Καζάκης 
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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε ασκήσεις – Έκτακτες ανάγκες – Παλλαϊκή άμυνα 
– Κοινωνικές εκδηλώσεις 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσινταβής 

 

Η χρησιμοποίηση (σε πρωταγωνιστικό ρόλο) των ΣΕΑΝ στο θεσμό της Παλλαϊκής 
Άμυνας θα εξυπηρετούσε πλήρως το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και που 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2646/98 είναι και σε καιρούς ειρήνης οργάνωση και 
προετοιμασία για τοπική άμυνα σε περιόδους έντασης, επιστράτευσης και πολέμου 
πολιτική άμυνα και πολιτική προστασία, ενώ σε καιρό ειρήνης για πολιτική άμυνα 
και πολιτική προστασία και συγχρόνως θα εκπληρώνονταν και οι σκοποί δημιουργίας 
των ΣΕΑΝ που σύμφωνα με το αρ. 2 του Ν.1301/82 είναι: 

α) Η ενημέρωση των Εφ. σε εφεδρεία Αξκών για τις τεχνολογικές εξελίξεις στην ΕΔ, 

β) Η βελτίωση της ετοιμότητας εφεδρειών δυνάμεων, 

γ) Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των Εφ. Αξκών και 

δ) Η διατήρηση της επαφής με τις Ε.Δ. 
 



7ο ΠΑΣΕΦΑ - ΧΙΟΣ 30 & 31 Μαρτίου 2002  Πρώτη Επιτροπή 

Εισηγήσεις 
10 

 
ΘΕΜΑ: Οικονομική Ενίσχυση ΣΕΑΝ- Ειδικά κατά περίπτωση των 

ΣΕΑΝ μετά από συνεργασία ΑΠΟΕΑ – ΔΕΠΑΘΑ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Το συμβούλιο μας που προέκυψε από τις εκλογές του Μαρτίου 2000 στο νέο του 
αυτό ξεκίνημα έθεσε ορισμένους στόχους μεταξύ των οποίων την αναδιοργάνωση 
του ΣΕΑΝ αλλά και την έντονη παρουσία του στο Νομό μας. 

Απέστειλε, σύμφωνα με τους πίνακες της επιστράτευσης του ΚΕΜΧ Μηχανικού στο 
Ναύπλιο, επιστολές-προσκλήσεις προς όλους τους εφέδρους του νομού μας, νέους 
και παλαιούς, καλώντας τους εάν επιθυμούν να γίνουν μέλη του Συνδέσμου μας . 

Η ανταπόκριση ήταν θεαματική, πλέον των 155 εφέδρων έχουν εγγραφεί και πλέον 
των 84 απέκτησαν και δελτίο ταυτότητος, θέλω να σημειώσω ότι στις εκλογές 
εψήφισαν μόνο 35, Έφεδροι αφού πλήρωσαν τη συνδρομή ή εγγραφή των. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια διαπίστωσε ότι ο σύνδεσμος μας, από τα 
λιγοστά στοιχεία που βρέθηκαν φαίνεται ότι είχε επιχορηγηθεί με ποσό δρχ, 200,000 
όπως προκύπτει και από τον απολογιστικό πίνακα που συντάχθηκε από το συμβούλιο 
μας χρονικής περιόδου 1996-1999, ενώ θα έπρεπε να είχε επιχορηγηθεί με ποσό δρχ.: 
2.100.000 - 200.000 = 1.900.000. 

Το συμβούλιο κάνοντας χρήση της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 4 της υπ'αριθμ. Φ 
454.1/14/167090/1992 απόφασης του Υ.ΕΘ.Α, απέστειλε το υπ'αριθμ. 184/23-10-
2000 έγγραφο με το οποίο ζητούσαμε να κατατεθεί στο λογ/σμό μας το αναφερόμενο 
συνολικό ποσό των δρχ. 1.900.000, άλλως αισθάνεται ότι τιμωρείται ένας ΣΕΑΝ που 
αποτελεί και θεσμό του Κράτους. 

Στην απάντηση του το Υπ.ΕΘ.Α. μας γνώρισε ότι ο Σύνδεσμός μας έχει αποκλεισθεί 
από τις επιχορηγήσεις για το λόγο ότι τα προηγούμενα Δ. Συμβούλια δεν είχαν 
αποστείλει τα γραμμάτια είσπραξης, τούτο όμως δεν προβλέπεται από νόμο αλλά 
ούτε και από υπουργικές αποφάσεις του Υ.ΕΘ.Α.. Κατά την άποψη μου ή και από την 
εμπειρία μου στο Δημόσιο, και μάλιστα σε Ν.Π.Δ.Δ. έπρεπε το Υπουργείο να 
καταθέτει τα ποσοστά αυτά στο λογ/σμό του ΣΕΑΝ στην Εθνική Τράπεζα και στη 
συνέχεια να ζητήσει από το Δ.Σ. την αποστολή των σχετικών Γραμματίων 
Είσπραξης. 

Επισκέφθηκα το Δ/ντη της ΔΕΠΑΘΑ και ανέπτυξα όλους μας του στόχους, όπως 
αναδιοργάνωση του συνδέσμου, έντονη και αξιοπρεπή παρουσία του ΣΚΑΝ στο 
νομό μας, την ενοικίαση γραφείου, την επίπλωση του, για επικοινωνία με τα μέλη μας 
κ.λ.π. 

Ο Δ/ντης της ΔΕΠΑΘΑ εκτιμώντας αυτή μας την προσπάθεια εκτός του ότι μας 
χορήγησε έκτακτη οικονομική ενίσχυση δρχ. 300.000, δεσμεύτηκε επίσης ότι σε 
περίπτωση που θα χρειασθούν και επί πλέον χρήματα θα τα αναζητήσει από το 
Υπουργείο ώστε να καλυφθούν τα τυχόν έξοδα. Αυτή η δέσμευση όμως δεν 
πραγματοποιήθηκε. 

Πράγματι προβήκαμε στην ενοικίαση ενός γραφείου δρχ. 400.000 κατ' έτος και με τι 
συνδρομές μας μέχρι σήμερα σχεδόν καλύπτουμε τα γνωστά έξοδα ΔΕΗ - ΕΛΤΑ - 
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ΥΔΡΕΥΣΗ - ΟΤΕ, Γραφικής ύλης και λοιπές λειτουργικές ανάγκες. Ως προς την 
επίπλωση αναζητήσαμε από κάποια ξενοδοχεία, πρόχειρα φυσικά, μέχρι να βρεθούν 
οι αναγκαίες πιστώσεις για την αγορά τους. 

Όμως η ζητιανιά δεν αποτελεί μέσον για αξιοπρεπή παρουσία στο Νομό ενός ΣΕΑΝ 
με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. 

Η ΔΕΠΑΘΑ με το υπ'άριθ. Φ 800/7/140825/11-2-2002 έγγραφο της, όπως και εσείς 
γνωρίζετε ζήτησε μέσω του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ερευνήσουν οι Επίτροποι κατά 
νομό εάν έχουν υποβληθεί οι απολογισμοί - ισολογισμοί από το 1982, σύμφωνα με το 
Ν.Δ.496/19-7-74 για κατασταλτικό έλεγχο καθ' όσον με τον Ιδρυτικό νόμο 1301/82 
ΑΠΟΕΑ-ΣΕΑΝ αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ, για τακτοποίηση και απαλλαγή των 
Δ.Συμβουλίων εφ' όσον φυσικά κριθεί η νομιμότητα των ενεργειών-πληρωμών, 
άλλως να έλθουν σε απ'ευθείας επαφή μαζί τους προς ρύθμιση των εκκρεμοτήτων, 

Από τον πίνακα κατανομής των ποσοστών σε χρηματικά ποσά κατά τα τελευταία 7 
χρόνια (1993-2000) φαίνεται ότι για λειτουργικά έξοδα ο Σύνδεσμος μας είχε 
εισπράξει ποσό δρχ. 200.000. 

Ο Σύνδεσμος μας, που συμπλήρωοε 24 μήνες δεν έτυχε καμίας συνδρομής μέχρι 
σήμερα και αγωνίσθηκε για να επιβιώσει, είτε ζητιανεύοντας κάποια καρέκλα ή για 
κάποιο γραφείο που τα συρτάρια του μετά δυσκολίας ανοίγουν, είτε παρακαλώντας 
τα μέλη του για τη συνδρομή τους. Κατα τα άλλα όμως είναι μέλος σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του Κανονισμού Οργάνωσης και λειτουργίας της ΑΠΟΕΑ. 

Τα λειτουργικά μας έξοδα κατ' έτος, ενοίκιο, τέλη ΔΕΗ - ΕΛΤΑ - ΔΕΥΑΝ κ.λ.π. 
ξεπερνούν τις 800.000 δρχ. 

Κύριοι αφού σας περιγράψαμε με λίγα λόγια σε ποια κατάσταση είχε βρεθεί ο ΣΕΑΝ 
όταν τον παραλάβαμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε μέχρι να τον θέσουμε 
σε λειτουργία θα σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες που αναπτύξαμε ώστε να 
πετύχουμε έναν από τους στόχους που είναι η παρουσία μας στο Νομό και θα κλείσω 
με τις προτάσεις μας που εσείς σαν Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο θα τις 
αξιολογίσετε. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Πρόταση 1η. Πρέπει να εξοικονομηθούν επί πλέον πόροι από το Υπουργείο Εθ.Α. 
ώστε να αυξηθεί η οικονομική ενίσχυση προς τους ΣΕΑΝ, όσοι 
φυσικά έχουν ανάγκη, για να προβούμε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις στην ενοικίαση ενός γραφείου σε κεντρικό σημείο της πόλης 
μας με την επίπλωση του και γιατί όχι και ενός ΗΎ. 

Πρόταση 2η. Να τύχουμε και εμείς του ευεργετήματος της Ιατρικής περίθαλψης στα 
Στρατιωτικά Νοσοκομεία, όπως συμβαίνει και με τους Απόστρατους 
Αξκους. 

Πρόταση 3η. Να πραγματοποιούνται προσυνέδρια στις Διοικ. Περιφέρειες της 
Χώρας που στόχο να έχουν τη γνωριμία, την επικοινωνία αλλά και την 
αλληλεγγύη, δηλαδή τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
συνόλου. 

Πρόταση 4η. Την παρουσία των Εφέδρων Αξκών στον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ του 2004. 

Πρόταση 5η. Τη ρύθμιση του θέματος που αφορά τους απολογισμούς - 
ισολογισμούς των ΣΕΑΝ γιατί θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα 
και θα κληθείτε πλέον να βρείτε τη λύση του. Κατά την άποψη μου 
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πρέπει η ρύθμιση να γίνει μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και με 
αιτιολογία «ότι ουδέποτε συντάχθηκαν προϋπολογισμοί από τους 
ΣΕΑΝ κατά το δεκαδικό κωδικό σύστημα αλλά ούτε και εγκρίθηκαν 
από τον εποπτεύοντα Υπουργό ΕΘΝΙΚΗΣ Άμυνας όπως προβλέπεται 
από το άρθρο 4 του Ν.Δ. 496/74. 

Η παραπάνω εισήγηση εγκρίθηκε από το Διοικητικό μας Συμβούλιο της 23 Μαρτίου 
2002. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος ο Αντ/δρος ο Γραμματέας ο Ταμίας Τα μέλη 

Αθ.Κοτίτσας Φ.Νάσσος Ν.Τόμρας Β.Μπιμπίκος Α.Παναγιωτόπουλος 

 Ν.Νικολάου 

 Γ.Παιβανάς 
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ΘΕΜΑ: Ημέρα γιορτής για τον  Έφεδρο Αξιωματικό 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Κιοσσές 
Πρόεδρος ΣΕΑΝ Λαρίσης, Μέλος ΚΔΣ 

 
Προτείνεται όπως γίνουν ενέργειες προκειμένου να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα 
καθιερώσεως εορτής Εφέδρων Αξιωματικών και ως ημερομηνία προτείνεται η ημέρα 
θανάτου του πρώτου πεσόντος Εφέδρου Αξιωματικού στο ελληνοαλβανικό έπος του 
1940, Αλεξάνδρου Διάκου. 
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ΘΕΜΑ: Προαγωγές Εφέδρων Αξιωματικών 

Απονομή επί Τιμή Βαθμού ή Βαθμών, στους ΕΦ ΑΞ/ΚΟΥΣ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεώργιος Δ. Δημητρέλλος 
ΕΦ ΑΝΘΛΓΟΣ 

 
Απονομή βαθμού ή βαθμών, επί τιμή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στους 
έφεδρους Αξ/κους Γ’ σειράς εφεδρείας με αντικειμενικά κριτήρια και πολλαπλώς 
αξιολογημένη και ελεγχόμενη διαδικασία πολλών βαθμίδων ( ΣΕΑΝ-ΑΠΟΕΑ –
ΔΕΠΑΘΑ) με στόχο: 
 
α. Τη δημιουργία κινήτρων για τους Αξ/κούς και φερέλπιδες νέους εφέδρους 
αξιωματικούς που δυστυχώς δεν επιθυμούν την κατάταξή τους στο 
δαφνοστεφανωμένο   σώμα του εφεδρικού κινήματος, με επιπτώσεις ενδεχομένως και 
στο αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων που ίσως αγγίζει και τα όρια κάποιας 
αναγκαίας ισορροπίας ευαίσθητων συνεκτικών ιστών της κοινωνίας και για την 
αναγκαία περαιτέρω σύσφιξη των εφέδρων με τους Αξ/κους του στρατεύματος, γιατί 
μαζί φυλάττουν   Θερμοπύλες. 
 
β. Την αναγνώριση της προσφοράς των εφέδρων Αξ/κων και στον πόλεμο και στην 
ειρήνη, γιατί είναι η καλλίτερη πρεσβευτές της προσφοράς των μονίμων Αξ/κών για 
την  προάσπιση των ιδανικών της πατρίδας και τη διαφύλαξη της ακεραιότητάς της. 
 
γ. Την επαναφορά του συστήματος της απονομής των Ανθλγών μετά την αποφοίτησή 
τους από τις στρατιωτικές σχολές και τη διατήρηση στο στράτευμα με τον ίδιο βαθμό, 
με αυστηρώς στρατιωτικά κριτήρια όταν κρίνεται αναγκαίο. Αυτό το σύστημα 
συνδέεται και με τους νικηφόρους  πολέμους που δόξασαν τη χώρα διεθνώς και 
πρέπει να επαναφερθεί σε ισχύ. 
 
δ. Διατήρηση των βαθμών στους εφέδρους Αξ/κούς που τους απονέμονται για τη 
συμμετοχή τους σε διεθνή συνέδρια, αφού η πολιτεία δεν επιβαρύνεται οικονομικά 
και για να αποφευχθεί ο ευτελισμός της αποκαθήλωσης μετά τη λήξη των συνεδρίων. 
 
Να εξεταστεί  σε βάθος το θέμα των ανυπόταχτων ίσως από κάποια επιτροπή με 
συμμετοχή και εκπροσώπων του εφεδρικού κινήματος για να μη χάνει ο στρατός μας 
άξια και πολύτιμα στελέχη. 
 
Σε περίπτωση θανάτου εφέδρου Αξ/κού σε πόλεμο να έχει την ίδια μεταχείριση με το 
μόνιμο συνάδελφό του αφού μαζί έπεσαν για την πατρίδα στο πεδίο των μαχών. 
 
Ανανέωση του εφεδρικού κινήματος με νέους Αξ/κούς, με συμπαράσταση της νέας 
ηγεσίας της ΔΕΠΑΘΑ, που μας την υποσχέθηκε ο ρηξικέλευθος στρατηγός κ. 
Κοσούλης, εγνωσμένης στρατιωτικής συγκρότησης και ανθρωπιάς, που οι έφεδροι 
Αξ/κοί με ευγνωμοσύνη το αναγνωρίζουν και πανελλήνια εκφράζουν την εκτίμηση 
και το σεβασμό τους προς το άξιο αυτό τέκνο της πατρίδας και του στρατεύματος  
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ΘΕΜΑ: Η Γενοκτονία των Ποντίων 

 
Μαζί με τους αδελφούς Κυπρίους και το Κυπριακό να αναφέρεται πάντα και η 
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού (ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο 
με ειδικό ψήφισμα με καθιέρωση την 19ην Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης). 

Διότι η αλληλοκατανόηση και η φιλία των λαών πρέπει να στηρίζεται στο σεβασμό 
της Ιστορίας και την αναγνώριση της Αλήθειας. Δυστυχώς στο θέμα της Γενοκτονίας 
του Πόντου που είναι γερό χαρτί για την Ελληνική Κυβέρνηση, παίζουμε το παιχνίδι 
της Τουρκίας με την υποβάθμισή της. Εμείς οι Έφεδροι θα πρέπει πάντα να το 
υπενθυμίζουμε. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παρεμβάσεις Συνέδρων 

 

• Από τον ΣΠΥΡΟ ΚΟΛΥΒΑ, ΣΕΑΝ Ζακύνθου, 

• Από τον ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΤΣΑΝΤΑΛΗ, 

• Από τον ΝΕΟΦΥΤΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Πρόεδρο ΣΕΑΝ Λεμεσού, 

• Από τον ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΩΣΤΑΡΑ, Πρόεδρο ΑΠΟΕΑ, 

• Από τον ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΑΡΙΝΟ, ΣΕΑΝ Αθηνών, μέλους 25μελούς Δ.Σ 
ΑΠΟΕΑ, 

• Από τον ΚΥΠΡΟ ΜΑΝΟΥΛΟ, Πρόεδρο ΠΟΕΑ, 

• Από τον κο ΒΕΓΚΥΡΗ, ΣΕΑΝ Θεσσαλονίκης, 

• Από τον κο ΘΕΟΔΩΡΑΤΟ, 

• Από τον κο ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟ, 

• Από τον κο ΕΥΘΥΜΙΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ, 

• Από τον Δ. ΜΗΛΙΟ. 
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