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Η Ε.Α.Α.Α. που οραματίζομαι για την επόμενη ημέρα
Με το σκεπτικό πως πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ακόμη και σε έναν φαινομενικά άριστα καλοστημένο και λειτουργικό οργανισμό,
εκτιμώ ότι η Ένωσή μας, 73 χρόνια μετά την ίδρυσή της, χρήζει εκτεταμένης αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του τρόπου
λειτουργίας της, αναβάθμισης της ποιότητας και του πλήθους των παρεχόμενων υπηρεσιών / ευκολιών της και επαναπροσδιορισμού των
στόχων / σκοπών ύπαρξής της, προς όφελος των ιδίων των Μελών της, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Πατρίδας, των Εθνικών
Στόχων και του Έθνους.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, απαιτούνται κατ' ελάχιστο και άμεσα :
 Η ενσωμάτωση και χρήση στη λειτουργία της, όλων των σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογικών μέσων, που ως μόνιμα και
καταρτισμένα στελέχη της Π.Α. γνωρίζουμε άριστα και είναι αδικαιολόγητη η μή πλήρης αξιοποίησή τους έως σήμερα.
 Η είσοδος περισσότερων νέων Μελών στο Δ.Σ. - εδώ να διευκρινίσω ότι δεν χρησιμοποιώ τον όρο "νέος" με ηλικιακά κριτήρια.
 Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου.
 Η πλήρης διαφάνεια στο τρόπο διοίκησης και λήψεως αποφάσεων.
 Η αναζήτηση / καθιέρωση νέων ουσιαστικών υπηρεσιών - ευκολιών - δράσεων - εκδηλώσεων και η δημιουργία / λειτουργία
κατάλληλων δομών υποστήριξης των υπερηλίκων Μελών.
 Η στοχευμένη βελτίωση / τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων, της εκλογής
και όχι διορισμού των Τοπικών Συμβουλίων Παραρτημάτων.
 Η ίδρυση νέων Παραρτημάτων, πρωτίστως στις ακριτικές περιοχές - υπενθυμίζω τη μή ύπαρξη Παραρτήματος στο ν. Έβρου.
 Η αναβάθμιση το ρόλου των Παραρτημάτων - ως καθ' εικόνα και ομοίωση εκπροσώπων της Ένωσης ανά την επικράτεια, με ταυτόχρονη
παρότρυνση των Τοπικών Συμβουλίων αυτών, για την ανάληψη περαιτέρω δράσεων προς όφελος των Μελών και κατ' επέκταση των
τοπικών κοινωνιών - ήδη, συγκεκριμένα Παραρτήματα με τις επιτυχημένες δράσεις/πρωτοβουλίες τους, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν
λαμπρά παραδείγματα για τα υπόλοιπα.
 Η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου δικτύου αδιαλείπτου συνεργασίας της ΕΑΑΑ (ΝΠΔΔ), με τους Συλλόγους Αποφοίτων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
Π.Α (ΝΠΙΔ) καθώς και οποιοδήποτε άλλο σωματείο ιδρυθεί στο μέλλον.
 Η συγκρότηση εντός του Γραφ. Μελετών, εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας από Μέλη της ΕΑΑΑ (πέραν αυτών του Δ.Σ.) και των
Συλλόγων, σε ρόλο think-tank, με σκοπό τη μελέτη/σύνταξη/εισήγηση στο Δ.Σ., Εκθέσεων-Προτάσεων-Υπομνημάτων που άπτονται
Εθνικών, συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών, υγειονομικών και άλλων σοβαρών θεμάτων, προκειμένου προωθηθούν στην
Πολιτική/Στρατιωτική Ηγεσία Ε.Δ., σε συναρμόδια Υπουργεία-Φορείς ή στη Δικαιοσύνη. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνεία
στην ανάγκη εκδήλωσης κατεπειγουσών ενεργειών για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων ανάλογων των ειδικοτήτων, μέσα
από την ισοτιμία των πτυχίων ΑΣΣΥ με αυτά των ΤΕΙ, οπωσδήποτε πριν την ολοκλήρωση ενσωμάτωσης των τελευταίων στα ΑΕΙ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι και μέλη Ορφανικών Οικογενειών, σας Καλώ να συμμετάσχετε στις επερχόμενες
αρχαιρεσίες της ΕΑΑΑ, προσερχόμενοι μαζικά την Κυριακή 25 Νοε 2018 στα κατά τόπους Εκλογικά Κέντρα και

εάν πιστεύετε ότι δύναμαι να προσθέσω το δικό μου λιθαράκι στο οικοδόμημα της ΕΑΑΑ

Ζητώ να με τ ι μ ή σ ε τ ε με την Ψήφο σας

