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Με θέληση και όραμα για το παρόν και το μέλλον 
 

Αθήνα 20 Νοε. 2018 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΕΑΑΑ,  
 
 Κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου συναντήθηκα με τους συλλόγους 
αποφοίτων σχολών της ΠΑ και με άλλους φορείς, όπου παρουσίασα τις αρχικές μου θέσεις 
τις οποίες σας ανακοίνωσα την 16 Οκτωβρίου 2018 ταυτόχρονα με την υποψηφιότητά μου. 
 

Κατά τις εν λόγω συναντήσεις αντάλλαξα απόψεις και άκουσα με προσοχή πολλές 
εισηγήσεις. Επιπρόσθετα επικοινώνησαν μαζί μου πολλοί συνάδελφοι και άκουσα αρκετές 
προτάσεις και ιδέες. 
 

Συνεπής στα λεγόμενα κατά την αρχική μου τοποθέτηση και κατόπιν γόνιμου 
διαλόγου σας ενημερώνω για τις 8 επιπρόσθετες ενέργειες και δράσεις, πέραν των 24 οι 
οποίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί, που πρόκειται να υλοποιηθούν την επόμενη τριετία, 
εφόσον με τιμήσετε με την εκλογή στην θέση του Προέδρου Δ.Σ. της Ένωσής μας.  
 

Συνοπτικά αυτές είναι: 
 

1. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας σχετικά με τη Λειτουργία των Σχολών της Π.Α (Σ.Ι 
– Σ.Μ.Υ.Α) με σκοπό την εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμισή τους όσον αφορά στην 
ισοτιμία των πτυχίων με Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι αντίστοιχα και την κατοχύρωση εργασιακών 
δικαιωμάτων καθώς και εξέταση επί μέρους θεμάτων εξέλιξης των αποφοίτων τους. 

 
2. Συνεργασία με ΥΠ.ΕΘ.Α και Υ.Π.Α για επέκταση του υπογραφέντος M.o.U για τους 

Ιπτάμενους της Π.Α. και για τις τεχνικές ειδικότητες αποφοίτων σχολών Π.Α. (Σ.Ι– 
Σ.Τ.Υ.Α/Σ.Μ.Υ.Α) για έκδοση πτυχίου πολιτικού τύπου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
(E.A.S.A). 

 
3. Υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων στη Π.Α σχετικά με την επαναλειτουργία 

του Σ.Ε.Π.Α (λιανική) στην Αθήνα ή σε άλλη μεγάλη πόλη και εξέταση της δυνατότητας 



μετατροπής των Ε.Κ.Ε.Μ.Σ – Π.Ο.Ν σε διακλαδικά πρατήρια, για επαναφορά των πόρων στο 
Μ.Τ.Α. 

 
4. Εκμετάλλευση των κληροδοτημάτων του Μ.Τ.Α και Τ.Α.Α υπέρ των αποστράτων. 
 
5. Συνεργασία με ΥΠ.ΕΘ.Α και Γ.Ε.Α για ορισμό μονίμου Νομικού Συμβούλου στην 

Ε.Α.Α.Α. 
 
6. Υποβολή προτάσεων προς τα Γ.Ε για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αποστράτων 

και των οικογενειών τους σε όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας. 
 
7. Αναβάθμιση του ρόλου του Συντονιστικού των 3 Ενώσεων Αποστράτων και 

εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας τους.  
 
8. Μεταλλαγή του πνευματικού κέντρου της Ε.Α.Α.Α σε μια σύγχρονη Λέσχη 

Αποστράτων Αξιωματικών Αθηνών. 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΕΑΑΑ,  
 
 Είμαι έτοιμος να αναλάβω τις υποχρεώσεις μου απέναντί σας και να προχωρήσω με 
θέληση και όραμα σε μια σύγχρονη Ένωση, αντάξια των προσδοκιών σας. 
 
 

Με εκτίμηση και Συναδελφικούς Χαιρετισμούς 
 
 

Απτχος (Μ) ε.α Γεώργιος Βορρόπουλος 
Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ 

 
 
Τηλ. (VPN) : 6983502800  
E-mail:  gvorop@gmail.com 
 

mailto:gvorop@gmail.com

