
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΘΜ. 33 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Δ.Σ. / ΕΑΑΑ ΤΗΣ 17-10-2019 

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών Προηγούμενης Συνεδρίασης Δ.Σ.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικυρώθηκαν τα πρακτικά της υπ’ αριθμ. 32/09-10-2019 
Τακτικής Συνεδρίασης. 
 
Θέμα 2ο: Εγγραφή Ορφανικών – Προαιρετικών Μελών 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποφασίστηκε Ομόφωνα η εγγραφή ως Ορφανικών Μελών: α) 

Βακαλά Αγαθής χήρα Σμχου ε.α Παναγιώτη Βακαλά β) Κύρτσου Αικατερίνης 

χήρα Ασμχου ε.α Γεωργίου Σφυρή  γ) Σκουφάκη Ειρήνης χήρα  Ασμχου ε.α 

Αριστομένη Καή και ως Προαιρετικού Μέλους: τον Ανθστή (ΤΤΗ) Γεωργάκη 

Νικόλαο για Τρία (3) έτη η για όσο πληρωθεί η συνδρομή. 

Θέμα 3ο: Εισηγήσεις στη ΜΕΓΕ για τον Παραθερισμό έτους 2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποφασίστηκε Ομόφωνα η αύξηση των διατιθέμενων στην 

Ε.Α.Α.Α. δωμάτια και οικήματα,  δεδομένου ότι ο αριθμός των μελών της 

αυξήθηκε δυσανάλογα τα τελευταία χρόνια όπως παρακάτω:                                

• Για το ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ, να αυξηθούν από είκοσι τρία (23) σε τριάντα 

πέντε (35) οικήματα και από τριάντα τρία (33) σε σαράντα (40)   δωμάτια 

(Μοτέλ) για κάθε περίοδο παραθερισμού.                                                           

• Για το ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ, να αυξηθεί ο αριθμός των διατιθέμενων 

δωματίων από είκοσι (20) σε είκοσι πέντε (25) για κάθε περίοδο 

παραθερισμού.                                                                                                                  

• Για το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ να αυξηθούν από δύο (2) σε τέσσερα (4) & από 

τέσσερα (4) σε πέντε (5) δωμάτια στις αντίστοιχες περιόδους παραθερισμού.  

• Για το ΚΕΔΑ/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ να αυξηθούν από δύο (2) σε τρία (3) 

δωμάτια  για κάθε περίοδο παραθερισμού.                                                        

• Για το ΚΕΔΑ/ΑΚΤΙΟΥ να αυξηθούν από τρία (3) σε τέσσερα (4) 

δωμάτια για κάθε περίοδο παραθερισμού.                                                     

Για το  δρομολόγιο του C-130 προς και από  ΚΕΔΑ/Ρόδου, Α/Απ Σαντορίνης, 

είναι επιβεβλημένη η αύξηση σε δεκαοκτώ (18) θέσεις, επίσης να δίνονται 

έγκαιρα στην ΕΑΑΑ όλα τα κενά δωμάτια και οικήματα όλων των κατηγοριών 

προκειμένου να διατίθενται αυτά στα δικαιούμενα μέλη της. 

Θέμα 4ο : Έγκριση εκ των υστέρων δαπάνης ποσού Διακοσίων 
Πενήντα Έξη και Ενενήντα ένα (256,91€) Ευρώ για Τέλεση 
Επιμνημόσυνης Δέησης υπέρ Πεσόντων Αεροπόρων             
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποφασίστηκε Ομόφωνα η έγκριση δαπάνης ποσού Διακοσίων 
Πενήντα Έξη και Ενενήντα Ένα (256,91€) Ευρώ για την Τέλεση 
Επιμνημόσυνης Δέησης υπέρ Πεσόντων Αεροπόρων στο Αιγαίο Πέλαγος. 

 

 



Θέμα 5ο: Έγκριση Αγοράς Τριάντα (30) Πλακετών εμβλήματος ΕΑΑΑ 
κόστους Εξακοσίων Τριάντα (630€) Ευρώ                                   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποφασίστηκε Ομόφωνα η αγορά Τριάντα (30) πλακετών με το 
έμβλημα της Ένωσης με κόστος Εξακοσίων Τριάντα (630€) Ευρώ για την 
τιμητική απονομή στους ομιλητές του συνεδρίου και  άλλες εκδηλώσεις ΕΑΑΑ. 

Θέμα 6ο:  Ενημέρωση Προέδρων Παραρτημάτων επί Θεμάτων ΕΑΑΑ                                                                                                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το ΔΣ και οι παριστάμενοι Πρόεδροι των Παραρτημάτων 

Αποφάσισαν Ομόφωνα για:  α) Τη δημιουργία κοινής Τράπεζας Αίματος για 

όλη την Ένωση β) Τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων 

παραθερισμού έτους 2020 από όλα τα Παραρτήματα καθώς και τη 

δυνατότητα προβολής του Μητρώου Μελών γ) Τη σύνταξη και υποβολή από 

τα Παραρτήματα των προϋπολογισμών τους για το έτος 2020 βάσει των 

ετήσιων δαπανών λειτουργίας τους και δ) Διάφορα λειτουργικά θέματα που 

απασχολούν τα Παραρτήματα και δυνατότητες αντιμετώπισης αυτών. 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

Ακριβές Αντίγραφο - Απόσπασμα 

Ο  Γραμματέας 

Σγός (ΤΥΤ)  ε.α Ευστ. Καρβουνιάρης 


