
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΔΣΟΤ 2015 

 

Γιοικηηικά Πεππαγμένα 

 Δηήζηα Γ.-  Έγηλαλ ηελ ρξνληά πνπ πέξαζε 34  Γηνηθεηηθά πκβνύιηα. 

 Έγθξηζε εθηύπσζεο ησλ εκεξνινγίσλ ηεο Π.Α γηα ην έηνο 2016.  

 Σέιεζε επηκλεκόζπλε δέεζεο πεζόλησλ απνθνίησλ ΣΤΑ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο  

 

Κοινυνικέρ Δκδηλώζειρ 

 Δηήζηνο ρνξόο ηνπ Α ζηηο 07/2/2015 ζην Κέληξν Γηαζθέδαζεο «Μπάξκπα Λάδαξνο»  

 Μνλνήκεξε εθδξνκή ζηα Σξίθαια Κνξηλζίαο 

 Απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Α ν εηήζηνο ρνξόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Κέληξν Γηαζθέδαζεο  

«Σν Αξρνληηθό ηνπ αξάληε» ζηηο 4/3/2016   

 

Ηθικέρ  Αμοιβέρ - Βπαβεύζειρ 

Η πξόηαζε ηνπ Γ. γηα ην 2015 αθνξνύζε ηνπο:  

 Βνπιεπηή Λεπθάδαο θ. Αζαλάζην Καββαδά  

 κήλαξρν ε.α θ. Ισάλλε Αβξακίδε  

 Αληηζκήλαξρν ε.α θ. Κσλζηαληίλν Πνπξαΐκε 

 κελαγό  ε.α θ. Νηθόιαν Βνύιγαξε                                                                                                                   

 

ςμμεηοσή ηος ςλλόγος ζε κινηηοποιήζειρ 

 πκκεηνρή ηνπ πιιόγνπ ζε ζπγθέληξσζε θνξέσλ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ ησλ ΔΓ θαη Α ζηελ ΔΑΑΑ γηα 

Δλεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ,  

 πκκεηνρή- πλεξγαζία  ηνπ πιιόγνπ κε ΑΙ , ΔΜΑ , ΑΤΓΑ , ΑΙΡ ΚΑΙ ΠΑΟΙΠΑ κε ζέκα ηελ 

θεκνινγνύκελε απόθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΑΑΑ λα κελ πξαγκαηνπνηεζνύλ εθινγέο ζηα 

παξαξηήκαηα ηεο ΔΑΑΑ.  

 πκκεηνρή – πλεξγαζία ηνπ πιιόγνπ κε θνξείο ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ ησλ Δ.Γ θαη .Α , [εε θαη εα] ζηελ 

ΔΑΑΑ (ΟΓ) κε ζέκα ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δηακαξηπξίαο καο κε ζπλέληεπμε Σύπνπ θαη Παλειιήληεο 

θηλεηνπνηήζεηο  ζε Αζήλα θαη επαξρία.   

 πκκεηνρή ζηελ ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζηελ Αζήλα ζηηο 20 - 11 – 2015 (Πιαηεία Κιαπζκώλνο ) 

,κε θνξείο ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ ησλ Δ.Γ θαη .Α κε παξάδνζε Φεθίζκαηνο ζην Τ.ΟΙΚ. θαη ζηελ Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ κε ηελ ζπκκεηνρή παξαξηεκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο  

 

Δπιζκέτειρ – Δνημεπώζειρ 

 Δπηζθέςεηο ηνπ Α κε αληηπξνζσπεία ζην 251 ΓΝΑ ζηνπο αζζελείο πξνειεύζεσο ΣΤΑ παξακνλέο 

ησλ ενξηώλ ηνπ Πάζρα θαη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. 

 πλάληεζε – πλεξγαζία  αληηπξνζσπείαο ηνπ Α κε ΑΙΡ , ΑΤΓΑ θαη ΠΑΟΙΠΑ κε ζέκα 

(ΔΚΛΟΓΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΧΝ)  

 πκκεηνρή ηνπ πιιόγνπ ζε Δλεκεξσηηθέο Ηκεξίδεο κε ΔΜΑ θαη ζπλεξγαζία κε ην Γηθεγνξηθό 

γξαθείν Ρ. Πεηξαδέιιε , θαη ηνπ επηζηεκνληθνύ ζπλεξγάηε ηνπο θνπ Αλησληάδε ζε Πάηξα , Καιακάηα 

κε Οηθνλνκηθά θαη πληαμηνδνηηθά ζέκαηα. 

 πλάληεζε -  Δλεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Α κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δηθεγόξνπ Άξε Αξγπξόπνπινπ 

θαη ηνπ Οηθνλνκνιόγνπ Απρνπ ε.α θνπ Αλησληάδε ζηελ βνπιεπηή Μαγλεζίαο θα Υξπζνβειώλε θαη 

επίδνζε Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο , Οηθνλνκνηερληθήο Μειέηεο θαη Τπνκλήκαηνο γηα ηηο ζεηξέο 40
ε
 θαη 41

ε
 

γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ 3865/10 θαη 3883/10 πξνο άξζε ηεο αδηθίαο ησλ δύν ζεηξώλ.   

 πλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ Α κε ηνλ θν Α/ΓΔΑ θαη ηνλ  Γεληθό Δπηζεσξεηή γηα ζέκαηα θνηλνύ 

ελδηαθέξνληνο (Αλαβάζκηζε ρνιήο , Δλνπνίεζε ρνιώλ Π.Α – Ολνκαηνινγία ,Βαζκνινγηθό , 

Σξνπνπνίεζε ΚΤΑ θ.α) 

 πλάληεζε – πλεξγαζία  αληηπξνζσπείαο ηνπ Α κε θνξείο κε ζέκα «ΔΞΔΛΙΞΗ ησλ ΑΤ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΗ ΣΧΝ ΥΟΛΧΝ»   

 πλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ Α κε ΑΙ , ΔΜΑ , ΑΤΓΑ , ΑΙΡ , Α θαη κε ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπ δηθεγόξνπ Άξε Αξγπξόπνπινπ γηα ηελ αμηνιόγεζε πξόηαζεο γηα δεκηνπξγία Οκνζπνλδίαο ε νπνία 

ηειηθά δελ θαξπνθόξεζε . 

 πλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηνπ Α κε ΑΤΓΑ θαη ΑΙΡ θαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δηθεγόξνπ Άξε 

Αξγπξόπνπινπ γηα ηελ δεκηνπξγία Οκνζπνλδίαο . 

 Δπίζθεςε ζην Γηνηθεηή ηεο ΣΤΑ γηα θαηάζεζε απόςεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

Αλαβάζκηζε ηεο ρνιήο καο 



 πλάληεζε -  Δλεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Α κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δηθεγόξνπ Άξε Αξγπξόπνπινπ 

θαη ηνπ Οηθνλνκνιόγνπ Απρνπ ε.α θνπ Αλησληάδε ζηνλ θν Α/ΓΔΑ θαη επίδνζε θαθέινπ κε Δηζεγεηηθή 

Έθζεζε , Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε θαη Τπόκλεκα γηα ηηο ζεηξέο 40
ε
 θαη 41

ε
 γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ  

μεηαβαηικών διαηάξευν ηος ν. 3865/2010 και ηος ν.3883/2010 πξνο άξζε ηεο αδηθίαο ησλ δύν 

ζεηξώλ.   

 πλάληεζε κε ηνλ Γληε ηνπ ηξαηησηηθνύ Γξαθείνπ ηνπ θνπ ΤΔΘΑ θαη ηνπο ζπκβνύινπο ηνπ θ.θ. 

Υξήζην Κνπηζνγηαλλόπνπιν, θαη Άγγειν Παπαιεμόπνπιν  όπνπ επηθαηξνπνίεζακε ην αίηεκα γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 40εο & 41εο εηξάο ΣΤΑ θαη ηνπο παξαδώζακε ζρεηηθό ελεκεξσηηθό.  

ςμμεηοσή ηος ςλλόγος ζε Σελεηέρ 

 Καηάζεζε ζηεθάλνπ ζηελ επηκλεκόζπλε δέεζε Πεζόλησλ Αεξνπόξσλ ζην όξνο Όζξπο. 

 Σειεηή Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Γηνηθεηνύ ΣΤΑ κε αληηπξνζσπεία κειώλ ηνπ Γ. 

 Σειεηή Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Γηνηθεηνύ 251ΓΝΑ κε αληηπξνζσπεία κειώλ ηνπ Γ. 

 Σειεηή Παξάδνζεο – Παξαιαβήο Γθζεο ηεο Γλζεο Τγεηνλνκηθνύ ηνπ ΓΔΑ 

 πκκεηνρή ηνπ πιιόγνπ ζηελ εθδήισζε γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ 70 ρξόλσλ από ηελ ιήμε ηνπ Β 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζην Πνιεκηθό Μνπζείν ηνπ ΑΙ ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΓΔΑ  

 Καηάζεζε ζηεθάλνπ γηα ηνπο Πεζόληεο Αεξνπόξνπο  ην 1951-1952 ζηελ Κνξέα  

 Δπηκλεκόζπλε Γέεζε ζηελ Κάξπαζν εηο κλήκε ηνπ ήξσα γνπ ( Ι ) Ηιηάθε 

 Καηάζεζε ζηεθάλνπ ζην κλεκείν Διιήλσλ – Βξεηαλώλ Πεζόλησλ Αεξνπόξσλ 1940-1941 ζηελ 112 ΠΜ 

ζηελ  εηήζηα επηκλεκόζπλε δέεζε ηεο RAFA. 

 πκκεηνρή ηνπ Α κε αληηπξνζσπεία ζηελ Οξθσκνζία  λέσλ Αλζζγσλ θαη λέσλ Πξσηνεηώλ ζηελ .Ι  

 πκκεηνρή ηνπ Α κε αληηπξνζσπεία ζηελ Οξθσκνζία  λέσλ κεληώλ  ηεο 65εο εηξάο ΣΤΑ (2/9/14) 

θαη Πξσηνεηώλ Γνθίκσλ 67
εο

 εηξάο ΣΤΑ 

 πκκεηνρή ηνπ Α ζηελ ηειεηή απνθάιπςεο αλδξηάληα ηνπ ΜΟΝΙΜΟΤ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΟΤ ζην πάξθν 

ζηξαηνύ ζην Γνπδί. 

 Καηάζεζε ζηεθάλνπ ζηελ εηήζηα επηκλεκόζπλε δέεζε Πεζόλησλ Αεξνπόξσλ ζηελ Πιαηεία 

Καξατζθάθε. 

 πκκεηνρή ηνπ Α κε αληηπξνζσπεία ζηνλ ενξηαζκό ηεο ΠΑ 

 Δηήζηα επηκλεκόζπλε δέεζε πεζόλησλ απνθνίησλ ΣΤΑ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο   

 

Δθημεπίδα «Σα Νέα ηος Α» 

 Σππώζεθαλ ηα θύιια κε αξηζκό 237, 238 , 239 , 240 , 241 θαη 242 

 πλνιηθά δεκνζηεύζεθαλ 123 άξζξα. 

 

ΣΟΥΟΙ 2016 

 Πξαγκαηνπνίεζε ηεο Δηήζηαο Υνξνεζπεξίδαο 
 Γηαβνύιεπζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε  - αλαλέσζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ Α 
 Δλεκεξσηηθέο Ηκεξίδεο κε Θέκαηα ηνπ θιάδνπ καο ζηελ πεξηθέξεηα 
 Δπηζθέςεηο πξνο ηελ ηξαηησηηθή Ηγεζία ηεο Π.Α πξνο Δλεκέξσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ηνπ 

θιάδνπ καο  
 Δπηζθέςεηο ζηελ Πνιηηηθή Ηγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, 

Παηδείαο θαη Αξρεγνύο Κνκκάησλ πξνο Δλεκέξσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ καο  
  Δπίζθεςε ζην Γηνηθεηή ηεο ΣΤΑ γηα θαηάζεζε απόςεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ρνιή 

καο 
 Πξνγξακκαηηζκόο εθδξνκώλ (κνλνήκεξεο θαη δηήκεξεο) θαζώο θαη κία εθδξνκή εμσηεξηθνύ 
 Δπηζθέςεηο ζε Μνλάδεο κε έγθξηζε ηνπ ΓΔΑ γηα ελεκέξσζε ησλ ε.ε Μειώλ καο ζε ζέκαηα ηνπ θιάδνπ 

καο. 
 Δπηζθέςεηο ζηελ πεξηθέξεηα (όπνπ ππάξρεη αληηπξόζσπνο) γηα επηθνηλσλία –επαθή -ελεκέξσζε ησλ 

κειώλ καο ζε θξίζηκα ζέκαηα ηνπ θιάδνπ καο  
 Δκπινπηηζκόο ηεο εθεκεξίδαο «ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ Α» κε ζέκαηα πνηθίιεο ύιεο όπσο ζηαπξόιεμα –

επζπκνγξαθήκαηα-ηαηξηθά ζέκαηα - επαλαθνξά ηεο ηήιεο ηνπ Γνθίκνπ θ.α. 
 Πξνζπάζεηα γηα ειεθηξνληθή δηαθήκηζε κέζσ ηνπ site καο θαη δηαθεκίζεηο ζηελ εθεκεξίδα καο. 
 Πξνεηνηκαζία πξαγκαηνπνίεζεο Γεληθήο πλέιεπζεο 2017.  

 


