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                          ΑΣΜΧΟΣ (Ρ) ε.α.  ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΡΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΕΑΑΑ 

  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΤΗΛ:2105028336 &6983525426 
                              e-mail: kraniasioannis@yahoo.gr  
 

             Γεννήθηκα στο Κόκκινο Φωκίδος το 1948 και τελείωσα το εξατάξιο γυμνάσιο 

Λιδορικίου.   Το 1967 μετά από εισαγωγικές εξετάσεις εισήλθα στη Σχολή Ιπταμένων 

Αεροπορίας (ΣΙΑ και τώρα ΣΙΡ) και παράλληλα στο Οικονομικό τμήμα της Σχολής Νομικών 

και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ) Θεσσαλονίκης (Πρώην ΟΠΕ), από το οποίο αποφοίτησα 

με υποτροφία. 

             Άμα την αποφοίτησή μου από την ΣΙA τοποθετήθηκα και υπηρέτησα επί σειρά ετών 

στις Μεταφορικές Μοίρες στην 112 ΠΜ ως Ραδιοναυτίλος.  Κατά την διάρκεια της 

υπηρεσία μου στις τάξεις της ΠΑ υπηρέτησα στην 112ΠΜ, 111ΠΜ,  ΓΕΑ, 130ΣΜ, ΔΑΥ και 

στο ΓΕΑ. Το έτος 1993 αποστρατεύτηκα με το βαθμό του Αντισμηνάρχου. Από το έτος 1994 

και μέχρι το 2012, ασχολήθηκα επαγγελματικά με την λογιστική, ως επαγγελματίας 

λογιστής Α' Τάξης.  

 Εμπνεύστηκα και πρωτοστάτησα  στην δημιουργία του Συλλόγου Αποστράτων 

Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ), του οποίου είμαι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος για εννέα 

χρόνια. Επίσης συμμετέχω ενεργά παράλληλα με τα καθήκοντα του Γραμματέα  στο 

Σύνδεσμο Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Φωκίδος.  

             Το έτος 2012 εξελέγην μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΑ και ασκώ τα καθήκοντα του 

Διευθύνοντος Συμβούλου. Στο πλαίσιο των ανωτέρω καθηκόντων και δραστηριοτήτων μου 

τέθηκα και είμαι πάντα στη διάθεση των συναδέλφων . Δεν υπήρξε συνάδελφος  που να 

ήλθε στο γραφείο μου και δεν  εξυπηρετήθηκε  εφόσον το αίτημα του ήταν νόμιμο και 

λογικό. Όλους  τους άκουγα πάντα με υπομονή και κατανόηση. Εργάστηκα και εργάζομαι 

για την ενότητα της Ένωσης, για τη διαφάνεια στις δραστηριότητες της και για την 

ισονομία μεταξύ των μελών της οι  οποίες υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι το πρώτο 

μέλημα μου. 

          Για το έργο μου αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε από τα ΔΣ των 

Παραρτημάτων και των Αεροπορικών Συλλόγων.   Η δράση μου στη  πρώτη τριετία ως 

μέλος του ΔΣ είναι σε όλους πολύ γνωστή και η οποία  πληρώθηκε με μεγάλο προσωπικό 

κόστος. Στην τριετία που πέρασε εισηγήθηκα και καθιερώθηκαν τα ακόλουθα: 

 Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας να γίνεται Κυριακή με σκοπό την επομένη να 

γίνεται κοινή σύσκεψη ΔΣ της ΕΑΑΑ με τους προέδρους των παραρτημάτων και στη 

συνέχεια με  όλους τους προέδρους των αεροπορικών συλλόγων. 

 Η δημιουργία γραφείου Αποστράτων στο 251ΓΝΑ. 

 Η δημιουργία τράπεζας αίματος και ήδη έχουμε πραγματοποιήσει 4 αιμοδοσίες. 

 Η παραλαβή – παράδοση των ΔΣ της ΕΑΑΑ  και των παραρτημάτων να γίνεται πάντα 

με πρωτόκολλο. 
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 Η καθιέρωση Δικαιότερου τρόπου μοριοδότησης στον παραθερισμό και η διαφάνεια 

στον προγραμματισμό.  

 Εκπόνησα σχέδιο κανονισμού παραθερισμού για την ΕΑΑΑ και αναμένεται η 

υπογραφή του από τον Υπουργό 

 Εκπόνησα εγχειρίδιο για τις απαιτούμενες ενέργειες  στη περίπτωση θανάτου 

συναδέλφου το  οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα παραρτήματα και στους συλλόγους. 

Περιέχει αναλυτικά όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη στιγμή του 

θανάτου του (γνωστοποίηση στο ΓΛΚ, ενέργειες και έντυπα για τα έξοδα κηδείας, 

ενέργειες και έντυπα για  τη μεταβίβαση της σύνταξης και του μερίσματος στο 

δικαιούχο καθώς και ενέργειες και έντυπα για την έγγραφη του  της εγγραφής του 

δικαιούχου ως ορφανικό μέλος). 

 Εκπόνησα σύγχρονο κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας παραρτημάτων που 

εκκρεμεί να εγκριθεί από το ΔΣ. 

 Έπειτα από προσωπική διαμεσολάβηση το χρονικό όριο ισχύος των Βεβαιώσεων 

δικαιώματος νοσηλείας των αδελφών μας και των άγαμων και ανασφάλιστων 

τέκνων έγινε από έξι μήνες σε τρία χρόνια για τα αδέλφια και σε ένα χρόνο για τα 

άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα.   

Έχουν ήδη δρομολογηθεί 

 Μηχανογραφική καταγραφή  βιβλίων ΕΑΑΑ (αναμένεται ολοκλήρωση αρχές 

Δεκεμβρίου 2018) 

 Η υποβολή αιτήσεων Παραθερισμού ηλεκτρονικά από 2019. 

 Επίσης από  το 2019  4 παραρτήματα (Θεσσαλονίκης , Λάρισας, Μαγνησίας  και 

Πάτρας θα είναι συνδεδεμένα  on  line με τη βάση παραθερισμού της ΕΑΑΑ και θα 

δύνανται να υποβάλουν  τις αιτήσεις παραθερισμού on  line. 

  Από  το 2020 όλα τα παρατήματα θα είναι συνδεδεμένα  on  line με τη βάση 

παραθερισμού της ΕΑΑΑ και θα δύνανται να υποβάλουν  τις αιτήσεις παραθερισμού 

on  line. 

              Οι επιδιώξεις μου για την επόμενη τριετία, εφόσον με τιμήσετε με την ψήφος σας, 

θα  είναι οι ακόλουθες:    

 Η ηλεκτρονική ψήφος των μελών μας.  

 Η on  line σύνδεση από τις επόμενες εκλογές όλων των εκλογικών τμημάτων με την 

ΕΑΑΑ για να αποκλειστεί η δυνατότητα  διπλοψηφίας.  

 Η έγκριση κανονισμού παραθερισμού για την ΕΑΑΑ.   

 Ολοκλήρωση της δραστηριότητας έκδοσης ταυτοτήτων με ταυτόχρονο  έλεγχο του 

αρχείου μελών.     

 Ενίσχυση της Τράπεζας αίματος ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί τις ανάγκες των 

μελών της ΕΑΑΑ και των οικογενειών των.  

 Η σταδιακή δυνατότητα τα στοιχεία των ταυτοτήτων και των καρτών ελευθέρας 

εισόδου  να συμπληρώνονται από τα παραρτήματα και αφού πάρουν τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές από τον Πρόεδρο και τον Δντα Σύμβουλο να τυπώνονται 

και να εκδίδονται από το οικείο παράρτημα 

 Η αγορά ιδιόκτητων γραφείων των παραρτημάτων Πρέβεζας και Χαλκίδας εφόσον 

αποδεσμευτούν τα χρήματα της ΕΑΑΑ που είναι δεσμευμένα στη ΤτΕ.  
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       Αγαπητοί Συνάδελφοι, συναδέλφισες & ορφανικά μέλη. 

          Η πατρίδα μας βιώνει πολύ δύσκολες ημέρες και εκτιμώ  ότι θα βρεθούμε, πολύ 

σύντομα, μπροστά σε πολύ ποιό  δύσκολες καταστάσεις, προ των οποίων η Ένωση 

απαιτείται να έχει ένα ισχυρό και ικανό ΔΣ που θα ενδιαφέρεται και  θα συσπειρώνει  το 

σύνολο των μελών της.   Ένα ΔΣ που θα συμφιλιώνει σε κοινή δράση και στόχους την Ένωση 

με τα παραρτήματα της και με όλους τους Αεροπορικούς συλλόγους.   Ένα ΔΣ που θα 

προέλθει από δημοκρατικές διαδικασίες και μέσα από μαζική προσέλευση στις κάλπες 

του συνόλου ει δυνατόν των συναδέλφων και όχι από μια μικρή μειοψηφία τους.  

  Η καθολική συμμετοχή στις εκλογές δίνει δύναμη στο ΔΣ.  Για το σκοπό αυτό σας καλώ 

όλους να προσέλθετε όλοι στις εκλογές της 25ης Νοεμβρίου 2018 και να ψηφίστε για τα ΔΣ 

της ΕΑΑΑ και των παραρτημάτων συναδέλφους με αποκλειστικό γνώμονα τη γνώση, την 

εμπειρία, τη θέληση και τη διάθεση για προσφορά. 

                      Με τιμή    

Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιά                                                                                                                                                                   

Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ 


