
 

 

 

Ανδρέας 

Κοτσιλήρης 
Σγός (ΤΜΑ) 

Υποψήφιο ε.ε. Μέλος ΔΣ ΣΑΣ 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ο Σγος (ΤΜΑ) Ανδρέας Κοτσιλήρης 
εισήχθη στην Σχολή Τεχνικών 
Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) το 
1991 με την 43η σειρά.  
 
Είναι εν ενεργεία Αξκός και υπηρετεί 
στην 359 Μοίρα Αεροπορικής 
Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών 
(ΜΑΕΔΥ) στην Αεροπορική Βάση 
Δεκελείας (Τατόι). 
 
Έχει υπηρετήσει στις παρακάτω 
Μονάδες της ΠΑ: 
 

1991-1993: ΣΤΥΑ (Σπουδαστής) 

1993-1995: 115 ΠΜ/345ΜΒ 
1995-2001: 116ΠΜ/335Μ 

2001-2012: 112ΠΜ/356 ΜΤΜ 

2012-2013: 130 ΣΜ/ΔΕΕ 
2013-2020:  359 ΜΑΕΔΥ 

2020-2021:  ΕΑΑΑ 
2021-       :   359 ΜΑΕΔΥ 
 
Είναι έγγαμος και πατέρας δυο παιδιών. 
 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τηλέφωνο: 
6951001362 

 
EMAIL: 
andreas661973@gmail.com  
 
 

 

ΘΕΣΕΙΣ 

Εκσυγχρονισμός ΣΑΣ 
Με την έννοια του εκσυγχρονισμού δεν μιλάμε μόνο τεχνολογικά αλλά κυρίως 
ως νοοτροπία. Να τονιστεί με δράσεις ότι αφορά ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ και όχι 
απόστρατους όπως έχει επικρατήσει. Η αλλαγή του καταστατικού και η 
δυνατότητα συμμέτοχης ε.ε. στελεχών ήταν ένα βήμα προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
 
Διεύρυνση - Ενδυνάμωση Συλλόγου 
Με την ενημέρωση των δοκίμων πριν την αποφοίτηση τους για την ύπαρξη του 
ΣΑΣ και τις δράσεις αυτού, με σκοπό την εγγραφή τους και την ενεργή 
συμμετοχή τους. 
 

Πτυχίο Αποφοίτων (Αναγνώριση) 
Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, ο εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Σχολής 
καθώς και προγραμμάτων σπουδών με σκοπό την δημιουργία στελεχών 
ετοίμων να ανταποκριθούν στις μελλοντικές και απαιτητικές ανάγκες της ΠΑ, 
αλλά και ταυτόχρονης αναβάθμισης του πτυχίου ισάξιου Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης (ΠΕ), με την δυνατότητα περαιτέρω επιμόρφωσης μέσω ενός 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 
 

Στελέχωση Σχολής (Θέσεις Ευθύνης) 
Δκτης, Υπδκτης,  
Ανάδειξη και ενέργειες για την επαναφορά της Διοίκησης και γενικά της 
στελέχωσης αυτής αποκλειστικά από αποφοίτους των ιδίων των σχολών (ΣΤΥΑ, 
ΣΥΔ, ΣΥΡ). 
 

Βαθμολογική Εξέλιξη Αποφοίτων (Ν.3883/2010) 
Αναμφισβήτητα ο Ν.3883/10 αποτελεί ταφόπλακα για τα στελέχη αποφοίτων 
της σχολής μας. Δυστυχώς δεν υπήρξαν δυναμικές ενέργειες πριν την ψήφιση 
του ανωτέρου νόμου, με αποτέλεσμα την μεμονωμένη διεκδίκηση 
συγκεκριμένων σειρών. Απαιτείται συντονισμός, συλλογικότητα και σύμπνοια 
για την εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης του βαθμολογικού ΟΛΩΝ των 

αποφοίτων. 
 

Επιπλέον ανάδειξη και πρόταση λύσης θεμάτων όπως: 
▪ Ασφαλιστικό Στελεχών (Ν.3865/10, Αναγνώριση Πλασματικών Ετών,…) 
▪ Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) (Ν.4093/12) 
▪ Ταξιδιωτικά Έγγραφα ε.ε. Στρατιωτικών (Νέες Ταυτότητες) 
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