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Αγαπητοί συνάδελφοι 

Είμαι ο  Σμήναρχος (ΤΤΗ) ε.α. Βασίλης Τσιλιγιάννης. Γεννήθηκα και μεγάλωσα 

στην Αθήνα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής στις 24 Σεπτεμβρίου του 1963 και είμαι 

απόφοιτος της 34ης Σειράς ΣΤΥΑ. Είμαι παντρεμένος από το 1987 με την Μαρία 

Φιλιππαίου και πατέρας δυο γιών του Αντώνη 33ετών και του Δημήτρη 31ετών.  

Αποστρατεύτηκα από την Π.Α. με αυτεπάγγελτη αποστρατεία το 2017. Στη 

διάρκεια της 35ετούς θητείας μου έχω υπηρετήσει για πολλά χρόνια στην 116Π.Μ. 

στον Άραξο, στο Εργοστάσιο Αράξου, στην 128ΣΕΤΗ, στην Ε.Α.Α.Α και στο ΓΕΕΘΑ/Γ4 

απ’ όπου κι αποστρατεύτηκα. Υπηρέτησα για δύο χρόνια (1996-98) και στη Σχολή 

Τηλεπικοινωνιών του ΝΑΤΟ στη Λατίνα Ιταλίας, ως εκπαιδευτής συστήματος 

τηλεπικοινωνιών. 

Στην ειδικότητά μου (ΤΤΗ), έλαβα την εξειδίκευση του Μηχανικού Ενσύρματων 

Τηλεπικοινωνιών και κατά τη διάρκεια της θητείας μου αφού συμμετείχα σε αρκετά 

σχετικά σχολεία κι εκπαιδεύσεις στο εσωτερικό κι εξωτερικό έγινα επιθεωρητής 

ποιοτικού ελέγχου στο αντικείμενο ενσύρματες τηλεπικοινωνίες και δίκτυα. Επίσης 

υπηρέτησα σε όλες τις σχετικές με το αντικείμενο εργασίας μου θέσεις διοίκησης, ως 

Προϊστάμενος Συνεργείου, Διοικητής Σμήνους Τ-Η κι Επιτελής Διοίκησης στο 

ΓΕΕΘΑ/Γ4. 

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την αποστρατεία μου ανέπτυξα και κάποια 

προσωπικά ενδιαφέροντα για να γεμίζουν και να κρατούν παραγωγικό τον αρκετό 

πλέον ελεύθερο χρόνο μου. Είμαι σπουδαστής βυζαντινής μουσικής σε επίπεδο 

πτυχίου και περιστασιακός ψάλτης. Επίσης συμμετέχω ως μέλος σε χορωδίες 

βυζαντινής κι ευρωπαϊκής μουσικής κι έχω λάβει μέρος μαζί τους σε συναυλίες και 

διεθνή φεστιβάλ χορωδιακής μουσικής σε πολλά μέρη της Ελλάδας. 

Με την πιθανή εκλογή μου ως μέλους του Δ.Σ. του Σ.Α.Σ. επιθυμώ να συμβάλλω 

με τις όποιες γνώσεις, εμπειρίες και δυνατότητές μου, στο δυνάμωμα της φωνής των 

αποφοίτων της Σχολής μας (ΣΤΥΑ/ΣΜΥΑ), στο κάλεσμα για την μεγαλύτερη και πιο 

ενεργό συμμετοχή μας και στην διεκδίκηση προς επίλυση θεμάτων οικονομικών, 

διοικητικών, εκπαίδευσης, εξέλιξης και αναβάθμισης που απασχολούν τα εν ενεργεία 

κι αποστρατεία στελέχη αποφοίτους της Σχολής μας. 

Μελλοντικό όραμα μου είναι να πείσω και να εμπνεύσω τα στελέχη μας εν 

ενεργεία κι αποστρατεία για την από κοινού με τα στελέχη αποφοίτους των 

παραγωγικών σχολών Υπαξιωματικών και των άλλων σωμάτων των Ε.Δ. δημιουργίας 

συνομοσπονδίας ως συνδικαλιστικού οργάνου, που πολύ δύσκολα θα μπορεί να 

αγνοηθεί από την Πολιτεία, για την επίλυση των κοινών μας θεμάτων που 

διασπασμένοι και χωρίς φωνή σήμερα δύσκολα μπορούμε να διεκδικήσουμε και να 

προσβλέπουμε στην επιτυχή έκβασή τους. 

  


