
 
 
Αγαπητές/οί συνάδελφοι και αγαπητά ορφανικά μέλη της Ένωσης, 

έχοντας την εμπειρία της τριετούς θητείας, ως Γραμματέας στο παρόν ΔΣ/ΕΑΑΑ 
και κάνοντας ένα μικρό απολογισμό, τολμώ να πω ότι επανήλθε το κύρος, ο 
σεβασμός και η αποτελεσματικότητα της Ε.Α.Α.Α. βάζοντας τέλος σε ταξικά και 

διχαστικά διλήμματα του παρελθόντος. Πιστεύοντας πως η ΕΑΑΑ έχει πολλά 
περιθώρια βελτίωσης, αποφάσισα να θέσω ξανά υποψηφιότητα για την εκλογή 
μου ως Μέλος ΔΣ στις επερχόμενες εκλογές. 

 
Σε μια εποχή που ισοπεδώνονται οι αξίες, η εθνική φυσιογνωμία του 

λαού μας, τα ήθη, τα έθιμα, η ιστορία και ο πολιτισμός μας,  
επιβάλλεται 

η σύνεση και η ομόνοια, 
επιβάλλεται 

το πνεύμα της συναδελφοσύνης και της αλληλεγγύης, 
τόσο για το καλό της ΠΑ, όσο και για το καλό της ΕΑΑΑ. 

Οι στόχοι του νέου ΔΣ που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες της 25ης 
Νοεμβρίου 2018, επιβάλλεται να είναι: 

α. Η αναβάθμιση του ρόλου του Συντονιστικού των 3 ΕΑΑ. 

β. Η επένδυση του αποθεματικού της ΕΑΑΑ, που είναι 
κατατεθειμένο στην ΤτΕ: 

(1). Με την αγορά ιδιόκτητων γραφείων σε όλα τα 
Παραρτήματα. 

(2). Με την ανακαίνιση των υπαρχόντων οικημάτων και 
την κατασκευή νέων οικημάτων στα ΚΕΔΑ. 

(3). Με τον εκσυγχρονισμό των ιατρικών εργαστηρίων 
και των κλινικών του 251 ΓΝΑ.  

(4). Με τη δημιουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
σε χώρο που θα υποδείξει το ΓΕΑ. 

γ. Η μη αποδοχή καμίας τροποποίησης του άρθρου 1 της 
Φ.454/ ΑΔ. 452352, παρ.3, (ΦΕΚ 1142/2002), που αναφέρει ότι οι θέσεις των 
υπολοίπων εννέα (9) τακτικών μελών, (πλην προέδρου και αντιπροέδρου), 



καλύπτονται από τους πλειοψηφίσαντες κατά τις εκλογές για την ανάδειξη του 
ΔΣ υποψηφίους, ανεξάρτητα βαθμού, ειδικότητας ή προέλευσης αυτών.  

δ. Η δέσμευση για την αλλαγή του ονόματος της νέας Σχολής 
(ΣΜΥΑ) με ένα νέο όνομα (π.χ. Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας) που θα 
αναβαθμίζει και θα εναρμονίζει αυτή με αντίστοιχες ειδικότητες των ΑΤΕΙ. 

Στις επικείμενες εκλογές το Νοέμβρη του 2018 ας βγάλουμε την ΕΑΑΑ 
δυνατή. Απευθύνω λοιπόν έκκληση προς όλους/ες μας, και ειδικά στους νέους 
απόστρατους συναδέλφους, να δείξουμε ενδιαφέρον και να ψηφίσουμε στις 
αρχαιρεσίες της Ένωσης.  

Εάν δεν υπάρχει άλλη υποχρέωση, θα επιθυμούσα την υποστήριξή σας 
και εάν είναι δυνατόν και των φίλων σας!  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και σας περιμένω στις 25 του Νοέμβρη.  
Με εκτίμηση 
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