
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2016 

Διοικητικά Πεπραγμένα 

 Ετήσια Γ.Σ - Αρχαιρεσίες. Έγιναν την χρονιά που πέρασε 37 Διοικητικά 

Συμβούλια. 

 Έγκριση εκτύπωσης των ημερολογίων της ΠΑ για το έτος 2017.  

 Αναθεώρηση Καταστατικού 

 Τέλεση επιμνημόσυνη δέησης πεσόντων αποφοίτων ΣΤΥΑ κατά την εκτέλεση 

του καθήκοντος  

Κοινωνικές Εκδηλώσεις 

 Ετήσιος χορός του ΣΑΣ στις 04/03/2016 στο Κέντρο Διασκέδασης «Το 

Αρχοντικό του Σαράντη» . 

 Απόφαση του ΔΣ του ΣΑΣ ο ετήσιος χορός θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο 

Διασκέδασης «Το Κρασάδικο» την12/02/2017 στις 13:30 . 

 Δόθηκε εφ άπαξ βοήθημα από τον λογαριασμό Αρωγής σε Οικογένεια 

αποβιώσαντος εν Υπηρεσία Συναδέλφου.  

Ηθικές  Αμοιβές 

 Πρόταση Επιτροπής Αξιολόγησης Τιμητικών Διακρίσεων με έγκριση του 

Δ.Σ για τους  :  

    α.   Αντπχο  ε.α  Γεώργιο Αυλωνίτη 

    β.   Υπγο (ΤΜΜ) Όμηρο Βαρούνη 

    γ.   Ανθσγο (ΤΗΓ) Γεώργιο Καραίσκο  

    δ.   Ασμια (ΤΕΑ) Αναστασία Ραμάκου 

    ε.   Ασμια (ΤΗΓ) Ανδρέα Κράη                                                                                                           

Επισκέψεις – Ενημερώσεις 

 Επισκέψεις του ΣΑΣ με αντιπροσωπεία στο 251 ΓΝΑ στους ασθενείς 

προελεύσεως ΣΤΥΑ παραμονές των εορτών του Πάσχα και των 

Χριστουγέννων. 

 Συνάντηση με τον τομεάρχη άμυνας των ΑΝ.ΕΛ κο Κατσίκη για την 

επίλυση του προβλήματος της 40ης και 41ης σειράς ΣΤΥΑ. 



  Συνάντηση με τον σύμβουλο του κου ΥΕΘΑ κ. Χρήστο 

Κουτσογιαννόπουλο, όπου επικαιροποίησαμε το αίτημα για την επίλυση 

του θέματος της 40ης & 41ης Σειράς ΣΤΥΑ.  

 Συνάντηση του προέδρου του ΣΑΣ με την συμμετοχή του Γ.Γ του ΣΑΣΥΔΑ 

με τον σύμβουλο του κου ΥΕΘΑ κ. Χρήστο Κουτσογιαννόπουλο για το 

υπό διαβούλευση σ/ν. 

 Συνάντηση – Συνεργασία  αντιπροσωπείας του ΣΑΣ με ΣΑΙΡ , ΣΑΣΥΔΑ με 

θέμα το υπό διαβούλευση σ/ν του ΥΠ.ΕΘ.Α με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες Διατάξεις». 

 Συναντήσεις ενημέρωσης του προέδρου του ΣΑΣ με την συμμετοχή των 

προέδρων ΣΑΣΥΔΑ και ΣΑΙΡ στους Τομεάρχες Εξωτερικών και Άμυνας 

των κομμάτων της ΒτΕ (εκτός ΣΥΡΙΖΑ και Χ.Α) με υποβολή υπομνημάτων  

με τα δίκαια αιτήματά μας για τις Σχολές ΑΣΣΥ της Π.Α και υποβολή 

τροπολογιών. 

 Συναντήσεις ενημέρωσης του προέδρου του ΣΑΣ με την συμμετοχή του 

Γ.Γ του ΣΑΣΥΔΑ με βουλευτές της Περιφέρειας (Καββαδάς ΛΕΥΚΑΔΟΣ – 

Κόκκαλης ΛΑΡΙΣΗΣ) 

 Ομιλία στην ΒτΕ του προέδρου του ΣΑΣ στην επιτροπή Εξωτερικών και 

Άμυνας και υποβολή υπομνήματος στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

 Επίσκεψη του Συλλόγου με αντιπροσωπεία ΔΣ για ενημέρωση των μελών 

του ΣΑΣ σε ότι αφορά τον τρόπο χειρισμού και τις ενέργειες που έγιναν  

από την εμφάνιση του σ/ν του ΥΠΕΘΑ μέχρι την ολοκλήρωσή του με τον 

δολοφονικό για τις σχολές προελεύσεως ΑΣΣΥ Ν.4407/16 καθώς και για 

οικονομικά – συνταξιοδοτικά -θέματα οικονομικών διεκδικήσεων κ.α σε  : 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟ – ΠΡΕΒΕΖΑ – 

ΠΑΤΡΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ και ΧΑΝΙΑ  

 Συνάντηση ενημέρωσης του προέδρου και αντιπροέδρου του ΣΑΣ με την 

συμμετοχή του προέδρου του ΣΑΣΥΔΑ με τον κο Α/ΓΕΑ κατόπιν 

επιθυμίας του , για ενημέρωσή του σε ότι αφορά τις θέσεις και τις απόψεις 

μας για την διάλυση των σχολών ΑΣΣΥ , ονοματολογία νέας Σχολής και 

θέματα ιεραρχίας με τα γνωστά αποτελέσματα (αδιαλλαξία Α/ΓΕΑ ) 

 Συμμετοχή του Συλλόγου σε Τελετές 

 Κατάθεση στεφάνου στην επιμνημόσυνη δέηση Πεσόντων Αεροπόρων 

στο όρος Όθρυς. 



 Συμμετοχή του Συλλόγου στην εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας 

λήξης  του Β Παγκοσμίου Πολέμου με Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό 

και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από τον κο 

Α/ΓΕΑ.  

 Συμμετοχή του ΣΑΣ με ΝΠΙΔ ως συνδιοργανωτού στην ημερίδα με θέμα 

«Η Κοινωνική Προσφορά της Π.Α»  στο Πολεμικό Μουσείο υπό την αιγίδα 

της ΕΑΑΑ 

 Κατάθεση στεφάνου για τους Πεσόντες Αεροπόρους  το 1951-1952 στην 

Κορέα  

 Επιμνημόσυνη Δέηση στην Κάρπαθο εις μνήμη του ήρωα Σγου ( Ι ) 

Ηλιάκη 

 Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Ελλήνων – Βρετανών Πεσόντων 

Αεροπόρων 1940-1941 στην 112 ΠΜ στην  ετήσια επιμνημόσυνη δέηση 

της RAFA. 

 Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων στο Γράμμο 

 Συμμετοχή του ΣΑΣ με αντιπροσωπεία στην Ορκωμοσία  νέων Ανθσγων 

και νέων Πρωτοετών στην Σ.Ι  

 Συμμετοχή του ΣΑΣ με αντιπροσωπεία στην Ορκωμοσία  νέων Σμηνιών  

της 66ης Σειράς ΣΤΥΑ  και Πρωτοετών Δοκίμων 68ης Σειράς ΣΤΥΑ 

 Κατάθεση στεφάνου στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση Πεσόντων 

Αεροπόρων στην Πλατεία Καραϊσκάκη. 

 Συμμετοχή του ΣΑΣ με αντιπροσωπεία στον εορτασμό της ΠΑ σε Αθήνα 

και Δεκέλεια 

 Συμμετοχή του ΣΑΣ με αντιπροσωπεία στις εορταστικές εκδηλώσεις για 

την Εθνική Αντίσταση. 

 Συμμετοχή στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 50 χρόνων από την 

θεμελίωση του 251 ΓΝΑ 

 Ετήσια επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων αποφοίτων ΣΤΥΑ κατά την 

εκτέλεση του καθήκοντος   

Συντάξεις 

Ο νόμος 4387/2016 ο οποίος ψηφίστηκε και η εφαρμογή του αρχίζει από 

1/1/2017 προβλέπει τα παρακάτω 



Αποδέσμευση της σύνταξης από τον μισθό των εν ενεργεία συναδέλφων μας 

Όλες οι συντάξεις θα ενταχθούν από 1/1/2017 στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα προβεί στον επανυπολογισμό όλων των 

συντάξεων που καταβάλλονται με το νέο τρόπο 

Η σύνταξη θα αποτελείται από 2 μέρη την Εθνική Σύνταξη η οποία έχει 

καθοριστεί στα 384,00 Ευρώ και η αναλογική σύνταξη  

Σε όλες τις συντάξεις θα υπάρχει μείωση εισοδήματος η οποία θα λέγεται 

προσωπική διαφορά και η οποία θα καταβάλλεται μέχρι τέλος του 2018 αλλά θα 

είναι ευάλωτη στον κόφτη εάν και όποτε ενεργοποιηθεί 

 

Διεκδίκηση υπόλοιπο 50% του ΣτΕ 

 

Έγινε παρακίνηση των Συναδέλφων μέσω της εφημερίδας για  διεκδίκηση 

αναδρομικών 24 ή 30 μηνών (εφόσον έγινε αίτηση στο Νομικό Συμβούλιο του 

Κράτους για αναστολή της διαγραφής) του υπόλοιπο 50% σε εφαρμογή της 

απόφασης του ΣτΕ 2192/ 2014 και 1125/2016  

 

Αναδρομικά Υγειονομικής Περίθαλψης 

 

Με το νόμο 4387/2016 αναγνωρίστηκε ο εσφαλμένος τρόπος υπολογισμού της 

κράτησης περίθαλψης Η κράτηση γινόταν στην μεικτή σύνταξη και όχι στην 

μειωμένη μετά την εφαρμογή των νόμων των μνημονίων Τον Οκτώβριο του 2016 

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναπροσάρμοσε την κράτηση περίθαλψης 

μόνο για αυτό το μήνα. Σύμφωνα με το νόμο που άρχιζε η ισχύ του από 1 Ιουλίου 

του 2016 θα έπρεπε να δοθούν αναδρομικά 3 μηνών Ιουλίου Αυγούστου 

Σεπτεμβρίου Ο Σύλλογος μέσω της εφημερίδας τα Νέα του ΣΑΣ να υποβάλλουν 

υπόδειγμα αιτήσεως προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μετά την υποβολή 

των αιτήσεων το ΓΛΚ αναγκάστηκε να επιστρέψει αναδρομικά 3 μηνών με την 

σύνταξη του Ιανουαρίου του 2017. Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους  μετά από 

πρόταση του Νομικού Συμβούλου μας μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά 

περίθαλψης 24 μηνών με ομαδική αγωγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αναλυτικές 

διαδικασίες στα Νέα του ΣΑΣ Φ 248 

 

Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων 

 

Με το νόμο 4387/2016 σε όλους τους συνταξιούχους έγινε παρακράτηση μηνιαία 

εισφορά 0,20 Ευρώ για ενίσχυση Ομοσπονδιών Σωματείων και 

Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων 

Με την υποβολή της αιτήσεως σταμάτησε η μηνιαία παρακράτηση 



 

Αναδρομικά 

 

Οι Συνάδελφοι δεν θα πρέπει να λησμονούν ότι από 1/1/2016 έως 31/12/2016 

έλαβαν αναδρομικά του 50% του νόμου 4307/2015 για τα οποία θα πρέπει να 

υποβάλουν  τροποποιητική δήλωση. Το εισόδημα από τα αναδρομικά θα 

ενημερωθούν από την μερίδα τους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων όπως συνέβη και για τα αναδρομικά του 2014 

 

Πληροφορίες 

 

Ο Δκτης του 251 ΓΝΑ δεσμεύθηκε για την άμεση λειτουργία του Γραφείου 

Εξυπηρέτησης Αποστράτων . Ο Σύλλογος δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλει για την 

επάνδρωση με εθελοντάς αποστράτους  

Ο Δκτης του 251 ΓΝΑ αποδέχτηκε την εμφάνιση ενδο νοσοκομειακών λοιμώξεων 

και το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με διαλέξεις προς τους αποστράτους από 

ειδικούς γιατρούς στο αμφιθέατρο του 251 ΓΝΑ 

Ο Δντης Υγειονομικής του ΓΕΑ αναγνώρισε την ύπαρξη προβλήματος ραντεβού 

των αποστράτων και δεσμεύτηκε να δημιουργήσει προτεραιότητα γι αυτά μετά 

τους εν ενεργεία   

 

Εφημερίδα «Τα Νέα του ΣΑΣ» 

 Τυπώθηκαν τα φύλλα 243 ,244 , 245 , 246 , 247 και 248 

 Συνολικά δημοσιεύτηκαν 79 άρθρα   

 

 ΣΤΟΧΟΙ 2017 

 Πραγματοποίηση της Ετήσιας Χοροεσπερίδας 
 Ψηφιοποίηση του αρχείου του ΣΑΣ  
 Ενημερωτικές Ημερίδες με Θέματα του κλάδου μας  
 Επισκέψεις προς την Ηγεσία της Π.Α προς Ενημέρωση και επίλυση 

προβλημάτων του κλάδου μας  
 Επισκέψεις στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον 

Υπουργό Οικονομικών, στους τομεάρχες Άμυνας των Πολιτικών Κομμάτων και 
Αρχηγούς Κομμάτων προς Ενημέρωση και επίλυση προβλημάτων του κλάδου 
μας  
 Συνάντηση με Επιτίμους Α/ΓΕΑ. 
  Επίσκεψη στο Διοικητή της ΣΤΥΑ για κατάθεση απόψεων σχετικά με 

θέματα που αφορούν την Σχολή μας 



 Προγραμματισμός εκδρομών (μονοήμερες και διήμερες) καθώς και μία 
εκδρομή εξωτερικού 
 Επισκέψεις σε Μονάδες με έγκριση του ΓΕΑ για ενημέρωση των ε.ε 

Μελών μας σε θέματα του κλάδου μας. 
 Επισκέψεις στην περιφέρεια (όπου υπάρχει αντιπρόσωπος) για 

επικοινωνία –επαφή -ενημέρωση των μελών μας σε κρίσιμα θέματα του κλάδου 
μας  
 Εμπλουτισμός της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ» με θέματα ποικίλης 

ύλης όπως σταυρόλεξα –ευθυμογραφήματα-ιατρικά θέματα -επαναφορά της 
Στήλης του Δοκίμου κ.α. 
 Προετοιμασία πραγματοποίησης Γενικής Συνέλευσης 2018.  

 

 


