
                                        ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

                             Σμχου (ΤΥΜ) ε.α. Ανδρέα  Ανδρικόπουλου  
               

            Είμαι : ο Ανδρέας  Ανδρικόπουλος  

                        Έγγαμος με δυο κόρες  

                        Παππούς πέντε (5) εγγονών 

                        Σμήναρχος ε.α. 

                        Απόφοιτος της ΣΤΥΑ   

            Αποστρατεύτηκα τον Οκτώβριο του 2004 μετά από 37 συναπτά έτη  

            Σχολεία Εξωτερικού : USA  Αφη  Α/ΤΑ – 7Η.  

            Σχολεία Εσωτερικού : NDI, ΦΑΕ, Ασφαλείας Πτήσεων – Εδάφους,    

                                                Εκπαιδευτών Εδάφους και ΣΩΣΜΕ Αφων – Ε/Π  

            Μονάδες που Υπηρέτησα : 110ΠΜ, 111ΠΜ, 112ΠΜ, 115ΠΜ, ΣΙ,                    

                                                         359ΜΑΕΔΥ,  ΔΑΥ/ Γ6  

             Οι θέσεις υψηλής ευθύνης που έχω τοποθετηθεί είναι  Δκτής Μ.Σ.Β. 

112ΠΜ,  Δντής  ΥΕΠΠΑ και  ΔΑΥ/Γ6  Τμηματάρχης  Οπλισμού, Σωστικών και 

Μεταφορικών Μέσων.  

             2007 – 2013 : Εκλεγμένο μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ, (Σ.Α.Σ.) 

(δυο συνεχόμενες τριετίες) στην θέση του Γεν. Γραμματέα τα δυο πρώτα έτη και τα 

άλλα τέσσερα στις θέσεις του Κοσμήτορα και μέλους Συντακτικής επιτροπής της 

εφημερίδας  << Τα Νεα του ΣΑΣ>>.  

             2013 – σήμερα : Εκλεγμένο μέλος της ΕΑΑΑ, στις θέσεις : Στο Πνευματικό 

κέντρο, μέλος της Συντακτικής επιτροπής της  και υπεύθυνος των υγειονομικών 

θεμάτων των εν αποστρατεία συναδέλφων  

Παράλληλα είμαι Πρόεδρος Εξελεγκτικής επιτροπής του Σ.Α.Σ.  

             Μετά από εξαετή επιτυχή παρουσία στον ΣΑΣ και τριετή επιτυχή επίσης 

παρουσία με την βοήθεια του ΘΕΟΥ στην ΈΑΑΑ, ζητώ να με τιμήσετε με την 

ψήφο σας, προκειμένου να συνεχίσω, να προσφέρω με την οικειοθελή εργασία μου, 

την αγωνιστικότητά μου, και την αγάπη μου στην υπηρεσία των συναδέλφων.  

             Πρόθεσή μου είναι να προσπαθήσω με πίστη, επιμονή και ευθύνη,  να 

συνεχίσω, για την επίλυση των οικονομικών, υγειονομικών και λοιπών θεμάτων, 

όλων των συναδέλφων, και σε συνεργασία με το υπόλοιπο Δ.Σ. του ΣΑΣ, να 

διατηρήσουμε την περίθαλψή μας, στο 251ΓΝΑ και στο ΝΙΜΤΣ  και να 

αγωνιστούμε για την βιωσιμότητα του ΜΤΑ και φυσικά του μερίσματός μας. 

             Με αυτή την σκέψη ας πάμε όλοι οι συνάδελφοι να ψηφίσουμε, για να 

εκλεγούν οι ικανότεροι και οι εργατικότεροι για το μέλλον του ΣΑΣ  και του 

συμφέροντος των μελών του.  

            Επειδή πιστεύω ότι ανήκω σε αυτούς που έχουν την θέληση και την δύναμη 

να προσφέρουν, ζητώ να με τιμήσετε με την ψήφο σας.  

 

             Με  Εκτίμηση προς Όλους τους Συναδέλφους  


