
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΜΑΣ 

 

Η συζήτηση για την πορεία της ΕΝΩΣΗΣ μας τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί να περιορίζεται 

αποκλειστικά στις ανάγκες του σήμερα , αλλά πρέπει να επεκτείνεται στο σχέδιο, στο όραμα για 

το αύριο για την ΕΝΩΣΗ των επόμενων δεκαετιών.  

Ζητούμενο για όλους μας είναι τελικά μια αποτελεσματική ΕΝΩΣΗ επικεντρωμένη στους στόχους 

που έχουν ανάγκη τα μέλη της. Μια ισχυρή ΕΝΩΣΗ ικανή να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 

μελών της. Τα μέλη έχουν εύλογες προσδοκίες για περισσότερη αποτελεσματικότητα και 

αγωνιστικότητα και περιμένουν πάντα περισσότερα από τους αιρετούς εκπροσώπους τους.  

Με την παραδοχή ότι κανένα σύστημα αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι 

τέλειο και αλάνθαστο, η προσπάθεια για περισσότερη δημοκρατία αφορά τόσο σε αυτούς που 

εκλέγονται όσο και σε εκείνους που τους εκλέγουν.  

Σήμερα ο αναπροσδιορισμός , ο επανασχεδιασμός και η επαναθεσμοθέτηση των λειτουργιών και 

των αρμοδιοτήτων της ΕΝΩΣΗΣ αποτελούν αναγκαιότητα. Απαιτείται η ανάλογη θεσμική 

προσαρμογή και εκείνες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θωρακίζουν την αυτονομία και την 

λειτουργικότητα. Υποχρεούμαστε πλέον να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της 

συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης. Μας το επιβάλουν η δυναμική των μελών μας οι 

προοπτικές της συνοχής μας και η ανάπτυξη μις αποτελεσματικής ΕΝΩΣΗΣ.  

Η ΕΝΩΣΗ του μέλλοντος χρειάζεται μια σύγχρονη διοίκηση ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο. 

Τα Παραρτήματα πρέπει να έχουν αποφασιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της ΕΝΩΣΗΣ.  

Καλούμαστε να αποφασίσουμε αν το όραμα της ΕΝΩΣΗΣ για πρόοδο και ανάπτυξη θα περνά 

μέσα από τα μέλη της , τα Παραρτήματα και το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλοι μας πρέπει να είμαστε 

έτοιμοι να εργαστούμε με αποφασιστικότητα και εντιμότητα με δυναμική και αυτοπεποίθηση με 

όλα τα μέλη μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΩΣΗ. 

 

Συγκεκριμένα οι βασικές μου δεσμεύσεις είναι:  

 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ – ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ 

ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΥΠΑΕΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ 

 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ.  

 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.  

 Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η 

ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Α ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ.  

 

Με εκτίμηση,  

 

Υπτχος ε.α. Παύλος Χρήστου  

Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006612155616
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006612155616

