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Παύλος Χρήστου, Υποπτέραρχος ε.α.  

O Παύλος Χρήστου, γεννήθηκε στα Καμάρια Ευβοίας. Εισήλθε στην Σχολή 

Ικάρων το 1976 και αποφοίτησε το 1980 με την ειδικότητα του Αξιωματικού 

Αεράμυνας. 

ΣΠΟΥΔΕΣ: 

 Μεταπτυχιακό στις Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνείς Σχέσεις 

Πανεπιστήμιο ABERDEEN 

  Στατιστική Ανώτατη  Βιομηχανική Σχολή Πειραιά  

 Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός -Πανεπιστήμιο Αθηνών 

  Ποιοτικά Πρότυπα Διοίκησης και Οργάνωσης- Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης 

 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 Γενικός Γραμματέας του Ελληνορωσικού Συνδέσμου 

 Μέλος Γραμματείας Συντονισμού «Έτος Κύπρου 2014» 

 Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών 

(Εργαστήριο Φυσικής). 

 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες και ορφανικά μέλη 
 

Με την ενθάρρυνση και προτροπή πολλών από σας αποφάσισα να θέσω την 
υποψηφιότητά μου στην κρίση σας προκειμένου να υπηρετήσω τα κοινά της 
Ένωσής μας.  

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η ΕΑΑΑ χρειάζεται ένα νέο μοντέλο θεσμικής 
και καθημερινής πρακτικής λειτουργίας που να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο 
περιβάλλον και τις ανάγκες των Μελών. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συγκρότησης του παρελθόντος δεν μπορούν 
πλέον να προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον καθώς όλα γύρω μας έχουν 
αλλάξει ενώ η κρίση έχει θίξει ακόμα και την ατομική και οικογενειακή 
αξιοπρέπειά μας.  

Πρόθεσή μου, με τη δική σας ετυμηγορία εφόσον εκλεγώ, είναι συμβάλλω 
στην αλλαγή του αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου της Ένωσης και να 
υπηρετήσω ανιδιοτελώς και χωρίς διακρίσεις τα καλώς εννοούμενα 
συμφέροντα όλων των μελών. 

 
Συγκεκριμένα οι βασικές μου δεσμεύσεις είναι:   



    

 Πλήρης και ουσιαστική ισοτιμία – ισονομία όλων των μελών 

ανεξαρτήτως προέλευσης και ειδικότητας 

 Θεσμική κατοχύρωση εκλογών παραρτημάτων, τα παραρτήματα είναι 

κύτταρα συλλογικής δράσης και κτυπάει η πραγματική καρδιά της 

Ένωσης 

 Κανένας αποκλεισμός-περιορισμός για την εκλογή του διοικητικού 

συμβουλίου και επιστολική ψήφος 

 Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου λειτουργίας της Ένωσης 

 Πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία της Ένωσης 

 Θεσμικές παρεμβάσεις για τις στρατιωτικές σχολές, σε θέματα 

μετοχικού ταμείου, ασφαλιστικό και σύστημα υγείας καθώς και του 

παραθερισμού.  

 Διεκδίκηση και επιστροφή όλων των μνημονιακών κρατήσεων. 

 Η Ένωση πέραν των άλλων πρέπει να είναι και επιστημονικός 

σύλλογος 

Η Ένωση είναι ένα συλλογικό θεσμικό όργανο  δράσης και 

διεκδίκησης των αποστράτων της Π.Α και έχει πλήρη 

αυτοδιοικητική αυτοτέλεια. 

 

Με εκτίμηση, 

Υπτχος ε.α. Παύλος Χρήστου 

Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ 

 


