ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Δ/νση οικίας:
Ν. Ηλιοπούλου 39 Αυλώνας Αττικής τ.κ. 19011
τηλ. 22950-41737, 698 35125

Γεννήθηκα στο Δροσοχώρι Φωκίδος το 1955. Εισήλθα στη Σχολή
Ικάρων το 1973 και ονομάσθηκα Ανθυποσμηναγός το 1977.
Εκπαίδευση :
Είμαι απόφοιτος:
- του Σχολείου όπλων Τακτικής (ΚΕΑΤ/ΣΟΤ).
- του Σχολείου εκπαιδευτών Ασφάλειας Πτήσεων.
- του Σχολείου εκπαιδευτών εδάφους.
- του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου.
- της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων (ΣΠΑ/Κ).
- της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α).
Τοποθετήσεις:
Αρχικά τοποθετήθηκα στην 117 ΠΜ/338 Μ
Κατόπιν στην 110 ΠΜ/337Μ
Στην 120 ΠΕΑ/362 Μ και 363ΜΣ
Στο Τατόι 360 Μ όπου διετέλεσα Α.Ε. (Αξκός Εκπαίδευσης) και
(Δκτής Μοίρας)
Στην Σ.Ι./Επιτελείο
Στο ΓΕΑ/ΤΜΗΜΑΤΆΡΧΗΣ Α2
Στην ΔΑΕ/(Τ.Α. Τυποποίηση Αξιολόγηση)
Στην Σ.ΕΝΤ (Σχολή Εκπαίδευσης Ναυτικής Τακτικής)
Στην Σ.Ι./(Δ.Ε.Ε.)
Στην 123 ΠΤΕ (Διοικητής και Στρατοπεδάρχης Τατοΐου)
Στην ΣΕΘΑ (Δντής Εκπαίδευσης) απ' όπου και αποστρατεύθηκα.
Πτητικά Καθήκοντα:
Έχω Ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, Τ-37Β/C, T-33A/B, T-2E και F-4Ε.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Όσα σας υποσχέθηκα με τις δύο επιστολές μου στις εκλογές του 2015
έχουν υλοποιηθεί πλήρως. Επιπρόσθετα στη τριετία που πέρασε
πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

 Αποκαταστάθηκαν, σε άριστο βαθμό, οι σχέσεις μεταξύ του ΔΣ
της ΕΑΑΑ με τα ΔΣ των παραρτημάτων.
 Η δημιουργία γραφείου Αποστράτων στο 251ΓΝΑ.
 Η δημιουργία τράπεζας αίματος.
 Η καθιέρωση Δικαιότερου τρόπου μοριοδότησης στον
παραθερισμό και διαφάνεια στον προγραμματισμό του.
 Έγιναν όλε οι ενδεδειγμένες ενέργειες , σε συνεργασία με το
Νομικό μας σύμβουλο και το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων ,
για τη δικαίωση όλων των εκκρεμών οικονομικών διεκδικήσεων
όλων των συναδέλφων
Πιστεύω ακράδαντα ότι όποτε οι Έλληνες ήταν ενωμένοι, με
πνεύμα αλληλεγγύης, σεβασμού, εκτίμησης και αγάπης ο ένας
για τον άλλον και όλοι μαζί για την προάσπιση των Αρχών και
Αξιών, μένοντας προσηλωμένοι στον Αντικειμενικό Σκοπό, προόδευσαν και μεγαλούργησαν σε όλα τα επίπεδα.
Εμπνεόμενος από τα παραπάνω και με παρακαταθήκη την
ιστορία μου, υπόσχομαι ότι εάν εκλεγώ θα είμαι υπηρέτης των
δίκαιων αιτημάτων όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων,
ανεξαρτήτως φύλου, βαθμού και ειδικότητας, τηρώντας επακριβώς το
Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους.

