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Αγαπητοί εν αποστρατεία συνάδελφοι της Π.Α., αγαπητά μέλη της Ένωσης των εκλιπόντων συναδέλφων, 
οραματίζομαι την Ε.Α.Α.A. πιο δυναμική και παρούσα στις εξελίξεις. Με παρουσία και λόγο στα κέντρα 

εξουσίας και στα ΜΜΕ, για διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων μας. Η Ε.Α.Α.Α. καλείται να διαδραματίσει 

ένα πρωταγωνιστικό ρόλο με δυναμική παρουσία και αγώνες για την άρση των αδικιών που έχουν γίνει σε 
βάρος μας παραβιάζοντας κάθε έννοια ισότητας και ισονομίας.  

Προς τούτο χρειάζεται:  
 ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (σύμπνοια, συναδελφικότητα μακριά από μισαλλοδοξίες, μεμψιμοιρίες 

κλπ η Ένωση ανήκει σε όλους). 
 Νέες και καινοτόμες προτάσεις. 

 Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της Ένωσης και άμεση ενημέρωση των μελών. 

 Εσωτερική αναδιοργάνωση με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της, αλλά και ο εξωστρεφής 
προσανατολισμός, προκειμένου να ενισχύσει το ρόλο της Ένωσης στους θεσμικούς φορείς. 

 Άριστη συνεργασία με τις Ν.Π.Δ.Δ. θεσμικές ενώσεις Ε.Α.Α.Σ. και Ε.Α.Α.Ν., ως και με όλους τους 
ανεγνωρισμένους Συλλόγους, προκειμένου να εξασφαλίζουμε τα συμφέροντα των Συναδέλφων 

μας. 

Για επίτευξη των ανωτέρω απαιτείται και δεσμεύομαι για: 
 Αξιοποίηση των μελών μας (κύρια προτεραιότητα και επιδίωξη). 

 Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας που αφορά την Ένωση, όπου απαιτείται και μετά 
από διαβούλευση πχ δυνατότητα εκλογής κάθε οργάνου δύο συνεχόμενες θητείες για την ίδια θέση. 

 Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της εσωτερικής λειτουργίας, μετά από διαβούλευση. 
 Πλήρη ενημέρωση των μελών με ανάρτηση στο διαδίκτυο (διαύγεια) όλων των αποφάσεων, 

οικονομικού και μη χαρακτήρα όπως καθορίζει ο νόμος που αφορά τα Ν.Π.Δ.Δ. 

 Ανάρτηση των πρακτικών στη σελίδα της Ένωσης, προσβασιμότητα των μελλών με κωδικό. 
 Απολογισμό πεπραγμένων τον Ιανουάριο κάθε έτους και ανοιχτή συζήτηση με τα μέλη μας επί των 

αντικειμενικών στόχων και δράσεων του επόμενου έτους τρείς (3) φορές (Ιανουάριο, Μάιο και 
Σεπτέμβριο).  

 Διαχειριστικό έλεγχο των οικονομικών της Ένωσης και καταγραφή της ακίνητης περιουσίας. 

 Δημιουργία γραφείου Νομικού συμβούλου και οικονομικών θεμάτων. 
 Απόρριψη κάθε ιδέας για συνένωση των Μετοχικών Ταμείων των Ενώσεων και δυναμική παρουσία για 

την διατήρηση της αυτοτέλειας του Μ.Τ.Α. 
 Δυναμική παρέμβαση με οποιοδήποτε πρόσφορο Νομικό μέσο στις αντισυνταγματικές διατάξεις του 

Ν.4093/12 και του Ν. 4387/16 συντάξεις χηρείας. 

 Ίδρυση νέων παραρτημάτων όπου απαιτείται μετά από αξιολόγηση πρότασης. 
 Αξιοποίηση των οικοπέδων Παλλήνης και χαλκουτσίου για τους σκοπούς τους οποίους αγοράστηκαν 

(γηροκομείο – οίκημα παραθερισμού. 
 Επανεξέταση λειτουργίας του ΣΕΠΑ σε νέο χώρο εγκατάστασης. 

 Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών με: 

 Εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών άμεσα περί της διαδικασίας των εκλογών μέσω Ιντερνέτ, 
ηλεκτρονική ψηφοφορία. 

 Άμεση Ικανοποίηση των πάσης φύσης αιτημάτων των μελών της Ένωσης. 

 Ενίσχυση του Προσωπικού από το Γ.Ε.Α. 

 Βελτίωση-εκσυγχρονισμό της ιστοσελίδας. 

 Επανεξέταση του τρόπου έκδοσης της ΗτΑ. 

 Επανεξέταση του πλαισίου συνεργασίας και εξυπηρέτησης των μελών στο ΓΝΑ.  

 Επανεξέταση του πλαισίου και παραθερισμού των μελών. 

 Επανεξέταση αύξησης των βραβείων στους αριστούχους μαθητές. 

 Τέλος, Διατήρηση της Ένωσης υπεράνω των πολιτικών κομμάτων, τα οποία, αν και σέβομαι και τιμώ 

ως πυλώνες της Δημοκρατίας, θεωρώ μη απαραίτητη την ανάμειξή τους στην Ε.Α.Α.Α. 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, έχοντας κατανοήσει το μέγεθος της ευθύνης αλλά και τις απαιτήσεις της θέσης του 

προέδρου της Ένωσης, που διεκδικώ, υπόσχομαι να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, μην υπολογίζοντας 
χρόνο και κόπο για τα συμφέροντα των μελών μας και σας καλώ να με εμπιστευτείτε και σας υπόσχομαι ότι 

από τη θέση που θα συμμετέχω στα Δ.Σ. δεν θα εκφράζω τον εαυτό μου αλλά όλους εσάς. 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΟ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΕΓΩ. 

Κλείνοντας, είμαι βέβαιος ότι, συμφωνώντας και εσείς  με το όραμα μου θα εκτιμήσετε και θα στηρίξετε την  

προσπάθεια μου ώστε με συνέπεια, αλληλεγγύη και ευαισθησία για μια Ε.Α.Α.Α.  πιο δυναμική για καλύτερη 
προσφορά υπηρεσιών σε όλους τους συναδέλφους. 
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