
                                                             
 

       Μετά την οριστικοποίηση των υποψηφίων για το ΔΣ/ΕΑΑΑ σας γνωστοποιώ το βιογραφικό μου. 

Γεννήθηκα στο Μενίδι Αιτωλ/νίας το 1955 και από τον Σεπτέμβριο του 2021 διαμένω στην Αθήνα. 

       Είμαι παντρεμένος από το 1980, έχω δύο κόρες και ευτύχησα να γίνω παππούς, έχοντας μέχρι στιγμής 

τρία εγγόνια. 

       Το 1971 εισήλθα στη Σχολή Μαθητείας του 202 ΚΕΑ απ` όπου αποφοίτησα το 1975 με την ειδικότητα 

του Τεχνίτη Αφών και Επιγείων Μέσων.  

       Το 1975 εισήλθα στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (27η Σειρά) & αποφοίτησα το 1977 

με την ειδικότητα του Μηχανοσυνθέτου Αφών.  

Υπηρέτησα :  

     1. 1977 – 1986 στην 117 ΠΜ/338ΜΔΒ – ΜΣΒ ως Μηχανοσυνθέτης Αφών F-4E και Επιθεωρητής 

κινητήρων – run up J79-17A. 

     2. 1986 – 1994 στην 112 ΠΜ/353ΜΝΑΣ ως Ιπτάμενος Μηχανικός (Εκτελεστής – Επιθεωρητής – 

Δοκιμαστής) Αφών HU-16B. 

     3. 1994 – 2001 στο 202 ΚΕΑ ως Τμηματάρχης Επιχειρήσεων – Οργάνωσης.  

     4. 2001 – 2007 στην 117 ΠΜ/ΜΣΒ – ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ως Αξιωματικός Γρ. Συντήρησης και Αξιωματικός Γρ. 

Ασφαλείας. 

     5. 2007 – 2010 στο Εργοστάσιο Αράξου ως Επιτελής Σωστικών Μέσων και Αξιωματικός Απορρήτων. 

      Το 2006 τέθηκα σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, (αναγνωρίζοντας τα τέσσερα (4) χρόνια στο 202 ΚΕΑ ως 

συντάξιμη υπηρεσία), με το βαθμό του Επισμηναγού ε.α. Παρέμεινα ως μόνιμος εξ` εφεδρείας μέχρι το 2010 

απ` όπου απολύθηκα από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας.  

     Έχω περατώσει τα Υπηρεσιακά Σχολεία, Επιθεωρητών Εργασίας, Θαλάσσιας Επιβίωσης, ΣΕΑΑ και 

τιμήθηκα με όλα τα παράσημα και μετάλλια που δικαιούμαι από την Πολεμική Αεροπορία. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά ορφανικά μέλη, μέλη της ΕΑΑΑ.  

      Στις εκλογές τον Νοέμβριο του 2012 συμμετείχα για πρώτη φορά για το Δ.Σ του Παραρτήματος Πατρών, 

και εκλέχτηκα μέλος, αναλαμβάνοντας Ταμίας του Παραρτήματος. 

     Στις εκλογές τον Νοέμβριο του 2015 συμμετείχα και πάλι για το Δ.Σ του Παραρτήματος Πατρών, 

προκειμένου να συνεχίσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα έχοντας τη θέληση και τη δυνατότητα να 

προσφέρω ακόμη περισσότερα με την μεγάλη πείρα που απέκτησα σαν Ταμίας του Παραρτήματος και 

επανεκλέχτηκα πρώτο μέλος σε σταυρούς, αναλαμβάνοντας Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Πατρών. 

      Ζητώ την ψήφο σας κατερχόμενος στις εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2021 της ΕΑΑΑ, ως υποψήφιος 

για τη θέση Μέλους του Δ.Σ., προκειμένου να προσφέρω την εργασία μου, το ενδιαφέρον μου, την αγάπη 

μου, την αγωνιστικότητά μου και την ενημέρωση σε θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους και τις 

ορφανικές οικογένειες.  

      Ας αφήσουμε το «ΕΓΩ» και ας υποταχθούμε στο «ΕΜΕΙΣ», ώστε να γίνει πράξη το ρητό «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ 

ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ». Δηλώνω έτοιμος. Ευελπιστώ στη δική σας ηθική και ουσιαστική συμπαράσταση και το μόνο 

που μένει είναι, να προσέλθετε στις εκλογές Νοεμβρίου, να μη μείνετε αδρανείς, να ψηφίσετε εσείς τους 

καταλληλότερους για το ΔΣ της ΕΑΑΑ.  

      Ευχαριστώ εκ των προτέρων και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Email: giannis_zaxarakis@yahoo.gr 

                                                                       Με σεβασμό προς όλους και συναδελφική αγάπη. 

                                                                                             Ιωάννης Ζαχαράκης 

                                                                                                       Επγός ε.α. 

 


