ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Απτχου (Μ) εα Γεωργίου Βορρόπουλου
Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή ΓΕΑ
Ο Απτχος (Μ) εα Γεώργιος Βορρόπουλος γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1960 στη Λάρισα.
Το 1978 εισήχθη στο Τμήμα Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και αποφοίτησε το 1982,
ονομασθείς Ανθσγος Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτρονικών. Αποστρατεύθηκε τον Μάρτιο του
2016 ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, στον κατεχόμενο καταληκτικό βαθμό
του Αντιπτεράρχου και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή ΓΕΑ
Κατά την σταδιοδρομία του στη ΠΑ υπηρέτησε :
 Στην 114 ΠΜ, διαδοχικά στη 342 ΜΠΚ, ΜΣΒ, ΣΕΕΠ (F/S) και ΣΟΣΜΕ με καθήκοντα
αντίστοιχα του βαθμού και της ειδικότητας του.
 Στο ΚΕΤΑ-ΕΤΗΜ, ως επιτελής και ως Τμηματάρχης Ηλεκτρονικών ΚΕΤΑ
 Στο ΓΕΑ, ως προϊστάμενος γραφείου μεταθέσεων τεχνικών στη Διεύθυνση Στρατιωτικού
Προσωπικού.
 Στην NC3A (Βρυξέλλες), ως εθνικός αντιπρόσωπος.
 Στο ΓΕΑ, ως Τμηματάρχης Επικοινωνιών στη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών –
Ηλεκτρονικών.
 Στην 128 ΣΕΤΗ, ως Διοικητής.
 Στο ΓΕΑ, ως Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής
 Στη ΔΑΕ, ως Διευθυντής Γ Κλάδου.
 Στο ΑΤΑ, ως Διευθυντής Γ Κλάδου.
 Στη ΔΑΥ, ως Επιτελάρχης
 Στο ΓΕΑ, ως Διευθυντής Γ Κλάδου και ως Γενικός Επιθεωρητής
Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Κατωτέρων, της
Προγραμματιστών Η/Υ του ΓΕΕΘΑ και των Σχολείων Εκπαιδευτών Εδάφους και
Επιτελών Εκπαίδευσης. Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Σχολής

Του έχουν απονεμηθεί όλα τα παράσημα που αντιστοιχούν στον βαθμό και ειδικότητά του.
Είναι παντρεμένος και πατέρας δυο παιδιών.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
.
καταθέτοντας την υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του ΔΣ, αισθάνομαι απόλυτα
έτοιμος να ανταπεξέλθω στις σύγχρονες προκλήσεις, να συνεισφέρω στη βελτίωση της
λειτουργίας της ΕΑΑΑ και να φανώ αντάξιος στις προσδοκίες σας
Στόχος μου εφόσον εκλεγώ, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της ένωσης με
προσαρμογή της στις σημερινές απαιτήσεις και τις ανάγκες των μελών της, ώστε να
αποτελέσει ένα σύγχρονο οργανισμό αρχών και αξιών προς ωφέλεια της οικογένειας των
αποστράτων αλλά και της ευρύτερης αεροπορικής οικογένειας.
Τηλ 6983502800
e-mail : gvorop@gmail.com

