
 

Δημήτριος Φαλτάιτς  

Σμήναρχος ε.α.(ΤΤΗ) 

           Γεννήθηκα στον Πειραιά το 1957. Εισήλθα στη Σ.Τ.Υ.Α το 1974 με την 26η σειρά. Αποφοίτησα το 

1976 με την ειδικότητα Τεχνικού Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών(Τ.Μ.Τ). Υπηρέτησα συνολικά 37 χρόνια σε 

Μονάδες και στο ΓΕΕΘΑ . Αποστρατεύτηκα το 2011 με το βαθμό του Σμηνάρχου. Είμαι παντρεμένος, 

πατέρας δύο τέκνων.  

          Στις εκλογές για το Δ.Σ του Σ.Α.Σ τον Ιανουάριο του 2013, συμμετείχα για πρώτη φορά και 

εκλέχτηκα Πρόεδρος του Συλλόγου. Ως Πρόεδρος του Σ.Α.Σ και με τη συνεργασία άλλων Συλλογικών 

φορέων προβήκαμε σε παραστάσεις και διαμαρτυρίες προς τους αρμοδίους για θέματα που αφορούν το 

σύνολο των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων μας.  

         Σκοπός της συμμετοχής μου και στις επικείμενες εκλογές του ΣΑΣ είναι να συμβάλλω δημιουργικά 

στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΑΣ παράλληλα με την ΕΑΑΑ, με πνεύμα, 

ενότητας και συνεργασίας με όλα τα Μέλη του Δ.Σ για προβολή και επίλυση των προβλημάτων που μας 

απασχολούν και συγκεκριμένα :  

 Αγώνας ενάντια στις ισοπεδωτικές μειώσεις Μισθών και Συντάξεων.   

 Διεκδίκηση του 50% σε εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ.   

 Αναβάθμιση των ΑΣΣΥ και της Σχολής μας(ΣΤΥΑ).  

 Ισοτιμία των πτυχίων της Σχολής μας με αυτά της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης. 

 Αναθεώρηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις  

 Βελτίωση της βαθμολογικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ ν.3883/10 (ΦΕΚ 167). 

 Ολοκλήρωση της συζήτησης με άλλους φορείς για το Καταστατικό την υλοποίηση του  

προγράμματος δημιουργίας Ομοσπονδίας ΑΣΣΥ.  

      Οι εκλογές της 23ης Ιανουαρίου 2016 για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ του ΣΑΣ είναι ίσως οι 

κρισιμότερες της τελευταίας δεκαετίας, διότι πιστεύω ακράδαντα, ότι ο Σύλλογος μας θα κλιθεί να παίξει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις που θα συμβούν. Για τον λόγο αυτό στόχος όλων μας θα πρέπει 

να είναι η μεγάλη δυνατή συμμετοχή για να αναδείξουμε με την ψήφο μας ένα Διοικητικό Συμβούλιο 

ισχυρό και δυνατό προκειμένου έτσι να ανταποκριθούμε στα προβλήματα που μας απασχολούν.  

           Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια διευκόλυνσης των ψηφοφόρων – μελών και για αύξηση της 

συμμετοχής στις επερχόμενες εκλογές με απόφαση του Δ.Σ προβήκαμε στην προσθήκη πέντε νέων 

εκλογικών τμημάτων στην Περιφέρεια και συγκεκριμένα :  

         α. Λαμία (Παράρτημα ΕΑΑΣ) 

         β. Τρίκαλα (Παράρτημα ΕΑΑΣ)  

         γ. Αλεξανδρούπολη (ΛΑΦΑ)  

         δ. Πρέβεζα και 

         ε. Χαλκίδα (Νέα Παραρτήματα ΕΑΑΑ)  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση ζητώ την ψήφο σας και την μαζική συμμετοχή σας.  
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