
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 
  Γεννήθηκα στον Πειραιά το 1957. Εισήλθα στη 
Σ.Τ.Υ.Α το 1974 με την 26η σειρά. Αποφοίτησα το 1976 
με την ειδικότητα Τεχνικού Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών 
(Τ.Μ.Τ). Υπηρέτησα συνολικά 37 χρόνια σε Μονάδες 
της Π.Α και στο ΓΕΕΘΑ. Αποστρατεύτηκα το 2011 με 
το βαθμό του Σμηνάρχου. Κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας μου στην Π.Α μου ανατέθηκαν 
καθήκοντα όπως: Προϊσταμένου συνεργείου, 
Επιθεωρητή, Επιτελή Εκτάκτων Επικοινωνιών στο 
ΓΕΕΘΑ, Υποδιοικητή στο ΚΕΔΑ/Ζ, κ.ά. Έχω επίσης 
επιμορφωθεί σε σχολεία Εσωτερικού και Εξωτερικού. 

Είμαι παντρεμένος, πατέρας δύο τέκνων. 
 
          Στις εκλογές για το Δ.Σ του Σ.Α.Σ τον Ιανουάριο του 2013, συμμετείχα για 

πρώτη φορά και εκλέχτηκα Πρόεδρος του Συλλόγου. Ως Πρόεδρος του Σ.Α.Σ και 

με τη συνεργασία και άλλων Συλλογικών φορέων προβήκαμε σε παραστάσεις και 

διαμαρτυρίες προς τους αρμοδίους φορείς (ΓΕΑ, ΥΠΕΘΑ, Βουλή των Ελλήνων, 

ΓΛΚ κ.ά) για θέματα που αφορούσαν το σύνολο των εν ενεργεία και εν 

αποστρατεία συναδέλφων μας. 

Στις εκλογές του Ιανουαρίου 2016 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σ.Α.Σ. με την δική σας στήριξη, επανεκλέχθηκα για 2η 
συνεχόμενη φορά Πρόεδρος του Συλλόγου μας. Όπως επίσης και  τον Νοέμβριο 
του 2018, με επανεκλέξατε για 2η φορά Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α και σας 
Ευχαριστώ θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την τιμητική 
στήριξή σας. 
 

Σκοπός της συμμετοχής μου τόσο στον Σ.Α.Σ. όσο και στην Ε.Α.Α.Α. είναι να 
συμβάλλω δημιουργικά στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας του 
Σ.Α.Σ παράλληλα με την ΕΑΑΑ, με πνεύμα ενότητας και συνεργασίας με όλα τα 
Μέλη του Δ.Σ για προβολή και επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που μας 
απασχολούν όπως: 

 Η επιτακτική αλλαγή του ονόματος της Σχολής μας σε Σ.Τ.Α (Σχολή 
Τεχνολόγων Αεροπορίας) ή Σ.Τ.Υ.Α (Σχολή Τεχνολόγων Υπαξ/κών 
Αεροπορίας). 

 Η αναβάθμιση των Α.Σ.Σ.Υ με αναγνώριση Επαγγελματικών 
Δικαιωμάτων. 

 Αγώνες για την διεκδίκηση του μόχθου μας, που επι σειρά ετών μας 
στέρησαν οι εκάστοτε Κυβερνώντες, εφαρμόζοντας Αντισυνταγματικούς 
νόμους στηριζόμενοι σε Αντισυνταγματικές μνημονιακές συμφωνίες. 

 Η διαρκής στήριξη των συναδέλφων τόσο των ε.ε όσο και των ε.α σε όλα 
τα προβλήματα που άπτονται στις αρμοδιότητες του Σ.Α.Σ. 

 



Οι εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 2019 για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ του Σ.Α.Σ 
είναι ίσως οι κρισιμότερες διότι διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα μείζονος 
σημασίας για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. 

Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η μεγάλη συμμετοχή για να αναδείξουμε 
με την ψήφο μας ένα Διοικητικό Συμβούλιο πολύ δυνατό και ενωμένο, διότι τα 
προβλήματα είναι πολλά και κρίσιμα και χρήζουν άμεσης επίλυσης με γνώμονα 
το συμφέρον των μελών μας. 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
με αγωνιστικούς Χαιρετισμούς, την εκτίμηση στο πρόσωπό σας και την 
προσήλωση στους Στόχους του Συλλόγου μας, ζητώ εκ νέου να με τιμήσετε 
με την ψήφο σας, για να συνεχίσουμε μαζί αυτό που ξεκινήσαμε το 2013. 

 

Με Εκτίμηση 

Σμήναρχος ε.α Δημήτρης Φαλτάιτς 

Πρόεδρος ΣΑΣ 

 


