
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO 

Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α Παναγιώτη Δημητριάδη         

Υποψήφιο μέλος για το ΔΣ της ΕΑΑΑ. 

Ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης Δημητριάδης 

αποφοίτησε το 1979, από το τμήμα Ιπταμένων της Σχολής 

Ικάρων και τερμάτισε  ευδοκίμως την καριέρα του το 

2010. Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του 

υπηρέτησε σε πλειάδα διοικητικών και επιτελικών θέσεων 

κάθε βαθμίδας Αρχικά υπηρέτησε στην 110ΠΜ /348Μ/F-

84 και στην συνέχεια στην 116ΠΜ/335Μ/F-104, 111 ΠΜ 

330Μ και 346Μ αεροσκαφών F-16. Διετέλεσε Διοικητής 

της 346Μ, Υποδιοικητής στην 110ΠΜ, Υποδιοικητής και Διοικητής στην 111ΠΜ, 

επιτελής στο ΑΤΑ, Διευθυντής Διεύθυνσης και Διευθυντής κλάδου. Επίσης 

υπηρέτησε στην Άγκυρα ως Αεροπορικός Ακόλουθος, Έχει καταθέσει προσωπικές 

μελέτες για την μείωση των αεροπορικών ατυχημάτων και την Διερεύνηση αυτών 

στα πρότυπα της USAF, την επιχειρησιακή αναβάθμιση της ΠΑ , για το προσωπικό , 

κ.α, ενώ συμμετείχε σε επιτροπές του εσωτερικού και εξωτερικού. Είναι παντρεμένος 

και έχει δύο παιδιά . 

Θέσεις για το μέλλον της ΕΑΑΑ. 

Αγαπητοί συνάδελφοι και ορφανικές οικογένειες. 

Τιμώντας τους ήρωες πεσόντες συναδέλφους μας, τις ορφανικές οικογένειες 

που στερήθηκαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και όλους τους εν αποστρατεία 

συναδέλφους που υπηρέτησαν επάξια την ΠΑ και την πατρίδα, δηλώνω την 

υποψηφιότητά μου ως απλό μέλος για το ΔΣ της ΕΑΑΑ. 

Μέσα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αλλά και με μελλοντικές 

συναντήσεις μας, επιθυμώ να σας κάνω κοινωνούς των θέσεών μου για την Ένωση 

Αποστράτω Αξιωματικών Αεροπορίας. 

Μιας Ένωσης που θα έπρεπε να είναι συνέχεια του οράματος Αίεν 

Υψικρατείν του Άμες δέ γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες του «Σωφρονείν τε και 

ευτακτείν», του «Γένοιο οίος έσσι μαθών» και του Άστροις την οδόν ετεκμαίρου» 

σε συνέχεια των ειλικρινών δεσμών που αποκτήσαμε καθ όλη τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας μας, μετά την έξοδό μας από τις στρατιωτικές σχολές. Μια Ένωση 

που να τιμά και να σέβεται τα μέλη της. 

Δεν μπορεί στις πίστες των αεροσκαφών, στις Μονάδες και στα επιτελεία να 

ήμασταν μια γροθιά και στην αποστρατεία χώρια. Δεν μπορεί να μιλάμε για 

δημοκρατικούς θεσμούς με αποκλεισμούς, πράγμα που το επιδιώκει μια μειοψηφία 

που δεν έζησε τίποτα απ όσα έζησε η πλειοψηφία των συναδέλφων μας. 

Οι θέσεις μου έχουν κύριο σύνθημα τη Διαύγεια και Διαφάνεια σε όλες της 

δραστηριότητες της Ένωσης ως Ένωσης εν αποστρατεία Αξιωματικών και ως 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Συγκεκριμένα σας αναφέρω. 

Την στήριξη όσων ορφανικών οικογενειών και συναδέλφων έχουν ανάγκη με 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. 



Τη αναδιοργάνωση της Ένωσης με συγκρότηση επιτροπής και συμμετοχή 

όλων των ΝΠΙΔ και άλλων φορέων ώστε η λέξη ΕΝΩΣΗ να μας ενώνει και να μας 

εκπροσωπεί και όχι να μας χωρίζει. Να καθίσουμε στην πίστα αεροσκαφών, να 

κοιτάξουμε γύρω μας και να πάρουμε απόφαση με κύριο στόχο το νέο ΔΣ που θα 

προκύψει από τις εκλογές να δώσει νέο όραμα, νέους στόχους με πλήρη διαφάνεια 

που να ικανοποιεί τις σημερινές απαιτήσεις αλλά και τις απαιτήσεις του αύριο. 

Την πρόταση για κατάργηση εισφοράς στο ΝΙΜΤΣ το οποίο είναι 

περιουσιακό στοιχείο του ΜΤΣ και στο οποίο πληρώνουμε το 3% του μερίσματος 

ήτοι 1.600.000 ευρώ ετησίως και την απόδοση του στο ΓΝΑ. 

Σε περίπτωση απόρριψης της ανωτέρω πρότασης την εισήγηση για 

θεσμοθέτηση ελεύθερης επιλογής των ασφαλισμένων για κράτηση εκ του μερίσματος 

μετά την αποστρατεία υπέρ του 251 ΓΝΑ η του ΝΙΜΤΣ με σκοπό την αναβάθμιση 

της περίθαλψης των μελών με συγκεκριμένες εφικτές διαδικασίες. 

Την απόδοση των τελών που παρακρατεί η εκάστοτε κυβέρνηση παρά τον 

νόμο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προσωπικού της ΠΑ στην πολιτική 

αεροπορία καθώς και από την έρευνα και διάσωση. Διαδικασία που ισχύει σχεδόν σε 

όλες της ΠΑ του χωρών μελών του ΝΑΤΟ ώστε το ΜΤΑ να αποκτήσει ένα επιπλέον 

πάγιο έσοδο. Εκτιμώμενο ποσό 7.000.000 ευρώ ετησίως. 

Επιπλέον συγκεκριμένες προτάσεις για αύξηση των εσόδων του ΜΤΑ ώστε 

και τα μέλη μας να έχουν προσδόκιμο όφελος. 

Χρήση κατά κύριο λόγο και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

Δημοσιοποίηση όλων των σοβαρών θεμάτων και διαβούλευση πριν τη λήψη 

απόφασης με πλήρη Διαφάνεια. 

Δημιουργία ανεξάρτητης ελεγκτικής επιτροπής. Είναι ηθική υποχρέωση της 

Ένωσης απέναντι στα χιλιάδες μέλη να ενημερώνει τον τρόπο που διαχειρίζεται τα 

χρήματα των συναδέλφων..  

Καθιέρωση επιστολικής ψήφου ή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Δεν είναι 

δυνατόν από τα 14.500 μέλη να ψηφίζουν λιγότερα από 3.000 λόγω μη πρόσβασης σε 

εκλογικά κέντρα. Οι αριθμοί δυστυχώς δείχνουν ότι παρά τις τροποποιήσεις του 

νόμου ίδρυσης, η ΕΑΑΑ δεν πέτυχε ως ΝΠΔΔ. αλλά απαξιώθηκε και διασύρθηκε 

από μια μειοψηφία χάνοντας έτσι την θέση που της αξίζει. 

Έκδοση ετήσιου προγράμματος μνήμης όλων των Ηρώων πεσόντων στην 

επικράτει και όχι επιλεκτική, με συμμετοχή εκπροσώπων και των παραρτημάτων. 

Ριζική αναδιοργάνωση των οικονομικών της Ένωσης και εισήγηση για 

παροχή οικονομικών ευκολιών στα μέλη με επιτόκιο 1,5%, σε συνεργασία με το 

ΜΤΑ. 

Ένταξη σε παράλληλο πρόγραμμα του ΑΟΟΑ και των συναδέλφων 

προερχομένων από τις σχολές ΑΣΣΥ και μη, προκειμένου να τύχουν αντίστοιχων 

ευεργετικών διατάξεων με ξεχωριστή επετηρίδα για λόγους διαφάνειας. 

Κατάθεση προτάσεων για τις συντάξεις αντίστοιχα των προγραμμάτων που 

εφαρμόζουν στο ΝΑΤΟ για τους μελλοντικούς ε.α συναδέλφους. 

Οι λύσεις στα καθημερινά αυξανόμενα προβλήματα του κλάδου μας απαιτούν 

δυναμικό πρόγραμμα από ανθρώπους που έχουν δύναμη και θέληση  να προσφέρουν 

ανιδιοτελώς για τον συνάδελφο και τον συνάνθρωπο. 

Καλώ όλους τους συναδέλφους και τις ορφανικές οικογένειες να ψηφίσουν 

νέα πρόσωπα, που έχουν θέσεις, όραμα, αλλά και πίστη. Να έχουν την θέληση να 

αλλάξουν το κατεστημένο δεκαετιών, την αλαζονεία, την έλλειψη πληροφόρησης, 

την έλλειψη διαφάνειας και διαύγειας και τις αρνητικές συμπεριφορές μιας 

μειοψηφίας που μας οδήγησαν εδώ. 



Να δώσουμε στους συναδέλφους όλης της χώρας, όπου και αν βρίσκονται να 

καταλάβουν ότι η Ένωση είναι δίπλα τους. Να βρει η Ένωση νέους ορίζοντες, πέρα 

από τα σύννεφα που μας περιόρισαν την ορατότητα. 

Με σύνθημα την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέχρι και το τελευταίο ευρώ 

του συναδέλφου, που το σημερινό ΔΣ το υποβάθμισε, ζητώ να με τιμήσετε με την 

ψήφο σας . 

Με συναδελφικού Χαιρετισμούς 

Παναγιώτης Δημητριάδης 

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α 

Τηλ 6983500142 

e-mail deltafalcon@hotmail.com 
  

 

 

 


