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ΘΕΜΑ :

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΑΑΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ.
1. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την
πρόταση τροποποίησης της ΚΥΑ (Πρακτικό ΕΑΑΑ υπ. αρ 23/4-714 & Έγγραφο της ΕΑΑΑ, αριθμ. πρωτ. 767, προς ΓΕΑ/ΔΒΚ/Β3)
που αφορά στη σύνθεση του ΔΣ της ΕΑΑΑ, στην ουσία
προτείνεται η κατάργηση των εκλογών για την ανάδειξη των
μελών του ΔΣ και η διενέργεια, κατ’ επίφαση, εκλογών καθώς
τίθενται κριτήρια που εξασφαλίζουν την εκλογή μελών ακόμα και
χωρίς ψήφο.
2. Κατ’ επανάληψη ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑ
έχουν αρθρογραφήσει στην «Ηχώ των Αιθέρων» για την κατά τη
γνώμη τους αναγκαιότητα αλλαγής της ΚΥΑ. Η αιτιολογική έκθεση
ενσωματώνει όλες τις απόψεις του προέδρου που βρίσκουν
αντίθετη τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ΕΑΑΑ.
3. Ο ισχυρισμός ότι η πρόταση έγινε αντικείμενο συζήτησης
και διαλόγου με τα μέλη των παραρτημάτων και έτυχε μεγάλης
αποδοχής και κατανόησης είναι παντελώς ανακριβής καθώς
ουδέποτε υπήρξε τέτοια συνάντηση με εκατέρωθεν ανταλλαγή
απόψεων και γνωμών.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του ιδρυτικού νόμου
ΝΔ.1171/72, για την ανάδειξή του ΔΣ δεν προβλέπονταν εκλογές
και τα μέλη διορίζονταν από τον Υπουργό μετά από πρόταση του
εκάστοτε Αρχηγού των ΓΕ. Το άρθρο 5 του ΝΔ1171/72
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τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1911/90 με το οποίο
καθιερώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του ΔΣ
αποκαθιστώντας τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης καθώς οι
προβλέψεις του ιδρυτικού νόμου ήταν προσαρμοσμένες στην
αντίληψη και φιλοσοφία του δικτατορικού καθεστώτος.
5. Σύμφωνα με την Υπ. Αριθμ. Φ.454/ΑΔ.452352/ 2-102002 το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για μέλος του ΔΣ
έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις
που είναι δυνατόν να φαλκιδεύσουν την ουσία και το περιεχόμενο
μιας εκλογικής διαδικασίας.
Αιτιολογική Έκθεση-Επισημάνσεις
6. Επί της αιτιολογικής έκθεσης όπως μας έγινε ανεπίσημα
γνωστή επισημαίνουμε τα εξής:
α. Μόνο ως αυθαίρετος συλλογισμός μπορεί να
χαρακτηριστεί ο ισχυρισμός του συντάκτη ότι δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί αξιόπιστα η τροποποίηση της ΚΥΑ. Η πρόταση όπως
είναι διατυπωμένη αναφέρεται, κυρίως, μόνο στην ανάδειξη του
ΔΣ της ΕΑΑΑ και πόρο απέχει από το να περιλαμβάνει, προς
τροποποίηση, διατάξεις εκσυγχρονισμού και αναμόρφωσης
προσαρμοσμένες
στις
σύγχρονες
απαιτήσεις
πλήρως
εναρμονισμένη με το δίκαιο όπως αυτό εξελίχθηκε μετά την
αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974.
β. Η πρόταση παραπέμπει ευθέως στην έμμεση
κατάργηση των εκλογών καθώς μια εκλογική διαδικασία με
προϋποθέσεις και κριτήρια μόνο ως παρωδία εκλογών μπορεί να
χαρακτηριστεί.
γ. Η διατήρηση του βαθμολογικού κριτηρίου για την
εκλογή του προέδρου και αντιπροέδρου μόνο ως πρόταση
εκσυγχρονισμού και αναμόρφωσης της ΕΑΑΑ δεν μπορεί να
εκληφθεί.
δ. Κάθε συνάδελφος που εμφορείται από τις αρχές της
ισότητας, της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών θα περίμενε να
δει προτάσεις όπως:
(1). Την κατάργηση της διάταξης που προβλέπει τον
ε.α. βαθμό του Απτχου ή Υπτχου για την εκλογή προέδρου και
αντιπροέδρου αντίστοιχα.
(2). Την τυπική κατοχύρωση των εκλογών των
παραρτημάτων.
(3). Την προαιρετική εγγραφή των αποστράτων ως
μελών της ΕΑΑΑ.
(4). Την εγγραφή ως μελών, με πλήρη δικαιώματα
και υποχρεώσεις, των ε.α. υπαξιωματικών συναδέλφων.
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(5). Την, χωρίς περιορισμούς, συμμετοχή
ορφανικών μελών στην εκλογική διαδικασία κ.λ.π.

των

ε. Ενδεικτικά όλες αυτές οι αλλαγές, ως αίτημα της
συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών, θα συνέβαλαν καθοριστικά
στον εκσυγχρονισμό και αναμόρφωση της ΕΑΑΑ και θα
αποτελούσαν πεδίο ανάδειξης νέων προσώπων που θέλουν να
ασχοληθούν με τα κοινά της Ένωσης.
Λειτουργία ΔΣ-«Σύγχρονες Προκλήσεις της ΕΑΑΑ»
7. Η διαπίστωση ότι υπάρχει ανάγκη ειδικής διαδικασίας
εξασφάλισης της ευταξίας και σεβασμού στη λειτουργία του ΔΣ
είναι προσβλητική και μειωτική για ε.α. αξιωματικούς που
υπηρέτησαν, πιστά και με βασικό κριτήριο την πειθαρχία, την ΠΑ
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Χρέος και καθήκον του
προέδρου κάθε αιρετού συλλογικού οργάνου είναι να
εξασφαλίζει τις παραπάνω αρχές, συνεπικουρούμενος από το ΔΣ
που στην περίπτωση της ΕΑΑΑ ασκεί τη διοίκηση της Ένωσης.
8. Η αφαιρετική διατύπωση ότι υπάρχει σύγχρονη και
σύνθετη ποικιλομορφία
προβλημάτων στην ΕΑΑΑ, χωρίς να
διατυπώνονται αυτά, προσβλέπει να επηρεάσει τη γνώμη εκείνων
που δεν γνωρίζουν τους σκοπούς ίδρυσης της ΕΑΑΑ.
α. Οι κύριες δραστηριότητες της ΕΑΑΑ σύμφωνα με τον
ιδρυτικό νόμο είναι η διατήρηση των σχέσεων με τους ε.ε.
συναδέλφους, η σύσφιξη των σχέσεων των ε.α. συναδέλφων, η
έκδοση ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΑ για πρόσβαση στα ΚΕΔΑ και
στα ΣΕΠΑ, ο προγραμματισμός παραθερισμού των μελών και η
ενημέρωση για θέματα υγειονομικού χαρακτήρα.
β. Εάν πράγματι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,
υπάρχει άλλη θεματολογία και ποικιλομορφία προβλημάτων τότε
αυτό που χρειάζεται είναι ένας νέος ιδρυτικός νόμος που θα
περιλαμβάνει στους σκοπούς της ΕΑΑΑ όλα τα προς αντικείμενο
θέματα που υπαινίσσεται η πρόταση τροποποίησης της ΚΥΑ.
9. Η αναφορά ότι ο προέχοντας ρόλος της ΕΑΑΑ είναι
κοινωνικοσυνδικαλιστικός προκαλεί εύλογα ερωτηματικά καθώς η
Ένωση δεν εκφράζει συλλογικά εργαζόμενους ή εργοδότες που
έχουν, ως επιδίωξη την κατοχύρωση και προαγωγή των
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών. Ένας τέτοιος ρόλος
όπως αναφέρθηκε παραπάνω απαιτεί την τροποποίηση των
σκοπών του ιδρυτικού νόμου.
10. Οι αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ως βασικοί
πυλώνες της δημοκρατίας είναι αρχές γενικές και καθολικές και
δεν επιδέχονται εκπτώσεων ή υποκειμενικής ερμηνείας περί ίσων
μεγεθών και προσώπων.
11. Ο υπαινιγμός καταπίεσης των μελών της ΕΑΑΑ από μια
ισοπεδωτική κυριαρχία μιας αμετάβλητα πολυπληθούς ομάδας,
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χωρίς να κατονομάζεται, βρίσκεται στη σφαίρα φαντασίας του
συντάκτη καθώς κανείς συνάδελφος έως τώρα δεν εξέφρασε
τέτοιες απόψεις ή διαμαρτυρήθηκε ανάλογα.
12. Η προφανή κατάχρηση της εκλογής και η αυτάρεσκη και
μονοσήμαντη επιβολή των προσωπικών απόψεων αγνοώντας
επιδεικτικά την άποψη της πλειοψηφίας δεν εξαιρεί κανέναν
και ιδιαίτερα αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με αυξημένα
καθήκοντα.
13. Η πρόβλεψη για δυνατότητα του εκάστοτε προέδρου να
αποβάλλει μέλος του ΔΣ, για ανάρμοστη συμπεριφορά και μη
συμμόρφωσης στις υποδείξεις του, παραπέμπει σε προεδρικό
μοντέλο διοίκησης με απόλυτες εξουσίες καθώς κανόνες
δεοντολογίας θα έπρεπε να ορίζουν την ανάρμοστη συμπεριφορά
που
στην
συγκεκριμένη
περίπτωση
είναι
αντικείμενο
υποκειμενικής κρίσης και οι υποδείξεις μπορούν να πάρουν
διάφορες μορφές. Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο για την λειτουργία
του ΔΣ πρέπει να είναι το ίδιο το ΔΣ που ασκεί τη διοίκηση της
Ένωσης σύμφωνα με το νόμο.
Υποχρεωτική παρουσία στελέχους θηλυκού γένους στο ΔΣ.
14. Στη επιχείρημα περί υποχρεωτικής παρουσίας μέλους
θήλυ στο ΔΣ της ΕΑΑΑ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
α. Σύμφωνα άρθρο 6, παρ. 1 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ
196/Α/2000) καθιερώθηκε η υποχρεωτική κατ΄ελάχιστο στο 1/3
συμμετοχή κάθε φύλου στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα
συλλογικά όργανα του δημοσίου όταν πρόκειται για
διορισμένα και όχι αιρετά μέλη.
β. Με το άρθρο 75, παρ. 1 του Ν.2910 /2001 (ΦΕΚ
91/Α/2.5.2001) καθιερώθηκε η υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστο στο
1/3, συμμετοχή από κάθε φύλο ως υποψηφίου στα
ψηφοδέλτια των νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών.
Η
πρόβλεψη αυτή παρέμεινε αμετάβλητη και στις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις του νόμου.
γ. Με το άρθρο 34 του π.δ. 26/2012 προβλέπεται επίσης η
καθιέρωση ποσόστωσης για κάθε φύλο σε ποσοστό 1/3 ως
υποψηφίων των εκλογικών συνδυασμών.
δ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας δεν προβλέπεται υποχρεωτική παρουσία στελέχους
θηλυκού γένους στην ΕΑΑΑ. Σε διαφορετική περίπτωση θα
μπορούσε να προσβληθεί το κύρος της νομιμότητας των εκλογών
του 2011 με συνέπεια την επανάληψη αυτών.
Πελατειακές σχέσεις-Καθεστωτική νοοτροπία.
15. Οι, χωρίς εισαγωγικά, αναφορές σε πελατειακές σχέσεις
και καθεστωτική νοοτροπία των μελών του ΔΣ της ΕΑΑΑ που
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προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους με μεγάλο
προσωπικό, οικογενειακό, και κοινωνικό κόστος είναι υβριστικές
για κάθε συνάδελφο που υπηρέτησε την ΕΑΑΑ. Δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτό ότι η πολυετή παρουσία του Απτχου ε.α. κ.
Κατσαντώνη, επίτιμου αρχηγού ΑΤΑ, πρώην προέδρου της ΕΑΑΑ,
του
Απτχου
ε.α.
κ.
Βάγια,
πρώην
προέδρου
της
ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας για 12 χρόνια καθώς και όλων των
άλλων διέπονταν από πελατειακές σχέσεις και καθεστωτική
νοοτροπία.
α. Με τον όρο πελατειακές σχέσεις εννοούμε «έναν
συγκεκριμένο τρόπο κοινωνικής
και ιδιαίτερα πολιτικής
οργάνωσης της οποίας βασικό δομικό στοιχείο και χαρακτηριστικό
θεμέλιο είναι το ζεύγος πάτρωνας-πελάτης» Άτομα, οικογένειες
και ομάδες συνδέονται με το κράτος και ειδικά με τις εκάστοτε
πολιτικές ελίτ σε μια σχέση εξάρτησης και ανταλλαγής. Η σχέση
πάτρωνα-πελάτη είναι δυαδική και προσωπική, με την έννοια ότι
ο πελάτης εξαρτάται από τον πάτρωνα. (Mavrogordatos G. 1983.
Stillborn Republic. Berkeley, Calif.: University of California
Press.).
β. Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι είναι φύσει αδύνατον να
υπάρχουν τέτοιες σχέσεις μεταξύ του ΔΣ και των μελών της
ΕΑΑΑ. Ούτε οι προϋποθέσεις υπάρχουν, ούτε στην κουλτούρα
των στελεχών ε.ε. και ε.α. των ΕΔ υφίστανται τέτοιες σχέσεις.
Πρόταση για τη σύνθεση του ΔΣ της ΕΑΑΑ.
16. Η πρόταση για τη σύνθεση του ΔΣ διατυπώνεται με ένα
εντελώς αυθαίρετο τρόπο καθώς στην αιτιολογική έκθεση δεν
περιλαμβάνονται και δεν επεξηγούνται τα κριτήρια που
δικαιολογούν την κατηγοριοποίηση των υποψηφίων και την
εκλογή με βάση τις σχολές αποφοίτησης ή την ομαδοποίηση της
ΣΙΡ, των προσληφθέντων με διαγωνισμό, ΕΠΥ, ανακατάταξη
κ.λ.π.
Τα ερωτηματικά που προκύπτουν είναι:

α). Γιατί διατηρείται ως αναγκαία προϋπόθεση για τη θέση
του προέδρου και αντιπροέδρου ο ε.α. βαθμός του Απτχου ή
Υπτχου και σε ποια διάταξη νόμου περί εκλογών υπάρχει
πρόβλεψη για μια τέτοια εξαίρεση. Τι είναι αυτό που στερείται
ένας π.χ. Σμχος ε.α. ώστε να μην μπορεί να προεδρεύσει του ΔΣ
και να εκπροσωπήσει την ΕΑΑΑ;
Από το 2004 έως το 2006 ο
Ασμχος ε.α. Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος διετέλεσε Υπουργός
Εθνικής Αμύνης χωρίς κανείς να του περιορίσει αυτό το δικαίωμα.
Ο κ. Σπηλιωτόπουλος δυστυχώς δεν έχει την δυνατότητα να είναι
υποψήφιος για πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑ καθώς δεν
φέρει τον ε.α. βαθμό του Απτχου ή Υπτχου. Οι Ενώσεις
Αποστράτων Αξιωματικών υπάγονται στον εκάστοτε ΥΕΘΑ
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(δηλαδή από το 2004 έως το 2006 στον κ. Σπηλιωτόπουλο) ο
οποίος ασκεί τον έλεγχο μέσω των Γενικών Επιτελείων.
β). Τι υπαγορεύει την εκλογή ενός μόνο συναδέλφου από
τη ΣΥΔ και πως προέκυψε ο αριθμός (1) ένα; Το ίδιο ισχύει και
για τον υποψήφιο της ΣΣΑΣ, της σχολής Ικάρων κ,λ,π. Δηλαδή
κάποιος που θα είναι μοναδικός υποψήφιος θα εκλέγεται χωρίς
ψήφο, ούτε καν της δικιάς του, ευτελίζοντας κάθε έννοια
εκλογικής διαδικασίας.
γ. Με ποιο σκεπτικό δεν εξασφαλίζεται η εκλογή
υποψηφίου από τη ΣΙΡ (Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων) ή
αυτών με διαγωνισμό, ανακατάταξη, κ.λ.π.;
δ. Πώς προκύπτει η εκλογή 3 μελών αποφοίτων της ΣΤΥΑ
και όχι ενός (1) ή πέντε (5); Ποιο κριτήριο ελήφθη υπόψη για τον
συγκεκριμένο αριθμό;
ε.
Γιατί στερείται της δυνατότητας ένας, τρίτος,
απόφοιτος της σχολής Ικάρων να θέσει τον εαυτό του στην κρίση
των συναδέλφων για να προσφέρει τις πολύτιμες γνώσεις και
εμπειρίες του στην ΕΑΑΑ;
στ. Πώς εξασφαλίζεται η υποψηφιότητα των, αφιλοκερδώς
ενασχολούμενων με την ΕΑΑΑ, συναδέλφων και τι θα συμβεί αν
δεν έχουμε υποψηφίους από κάποια κατηγορία;
ζ. Τι είναι αυτό που διασφαλίζει την ποιότητα, τα
προσόντα και την ικανότητα των υποψηφίων να ασχοληθούν με τα
κοινά της Ένωσης με δεδομένο ότι θα εκλέγονται και χωρίς ψήφο;
Υπέρτατος κριτής κάθε υποψηφίου πρέπει να είναι το εκλογικό σώμα
που σύμφωνα με την αρχή της πλειοψηφίας φέρει και την ευθύνη
της επιλογής. Η εξασφαλισμένη εκλογή μελών του ΔΣ με κριτήριο
την προέλευση σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει την ποιότητα και
το βαθμό ενασχόλησής τους με τις απαιτήσεις της Ένωσης.
Συμπεράσματα.
17. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εισήγηση
τροποποίησης της ΚΥΑ όχι μόνο δεν είναι στην κατεύθυνση του
εκσυγχρονισμού και της αναμόρφωσης των κανόνων που διέπουν
το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΑΑΑ αλλά οδηγούν έμμεσα την
Ένωση σε μια κατάσταση δυσμενέστερη ακόμα και αυτής του
1972 με τον διορισμό του ΔΣ από τον ΥΕΘΑ με πρόταση του
Αρχηγού του ΓΕΑ του οποίου το κριτήριο για την επιλογή
προσώπων δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από ε.α.
αξιωματικούς της ΠΑ.
18. Κάθε εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετού
οργάνου ορίζεται από γενικές αρχές και κανόνες που
διασφαλίζουν τον τύπο και την ουσία της εκλογής. Κορυφαίος
κανόνας κάθε εκλογής είναι η αρχή της πλειοψηφίας. Σε αντίθεση
με τις δικτατορίες, που κυβερνώνται εξ’ ορισμού από μια
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μειοψηφία, στις φιλελεύθερες δημοκρατίες η διακυβέρνηση
ασκείται από ένα άθροισμα πλειοψηφικά συνασπισμένων ομάδων.
19. Σε μια παρόμοια διαδικασία θα έπρεπε η βουλή των
Ελλήνων
να
αποτελείται
από
συγκεκριμένο
αριθμό
επαγγελματικών
κατηγοριών
όπως
γιατρούς,
πολιτικούς
μηχανικούς, αγρότες, δημοσιογράφους, στρατιωτικούς κ.λ.π.
Η Θέση της πλειοψηφίας των Παραρτημάτων.
Κύριε Αρχηγέ,
20. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θέλουμε να
κάνουμε γνωστό ότι:
α. Η συντριπτική πλειοψηφία των ε.α. μελών της ΕΑΑΑ,
άσχετα από προέλευση σχολής ή ειδικότητα κ.λ.π. είναι κάθετα
αντίθετη στην πρόταση τροποποίησης της ΚΥΑ.
β. Η παραπάνω θέση έχει διατυπωθεί από τα μέλη σε
συγκεντρώσεις που έλαβαν χώρα στα παραρτήματα της ΕΑΑΑ.
γ. Με αφορμή επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο, 24
συναδέλφων, ζητήθηκε γραπτώς η άποψη των παραρτημάτων για
το συγκεκριμένο θέμα. Τα παρατήματα, μετά από συγκεντρώσεις
και διαβουλεύσεις των μελών, γραπτώς εξέφρασαν την απόρριψη
της πρότασης.
δ. Ουδέποτε δόθηκε η συγκατάθεση της πλειοψηφίας
των προέδρων των παραρτημάτων σε αυτή την πρόταση καθώς
αυτό θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με την εκφρασμένη βούληση
των μελών.
ε. Στις 05 Ιουν 2014 πραγματοποιήθηκε με πρόσκληση
του προέδρου της ΕΑΑΑ ευρεία σύσκεψη μεταξύ των μελών του
ΔΣ και των προέδρων των παραρτημάτων όπου για άλλη μια
φορά εκφράστηκε η αντίθεση της πλειοψηφίας στην τροποποίηση
της ΚΥΑ. Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι το περιεχόμενο των
προτάσεων ουδέποτε έγινε γνωστό στους ενδιαφερόμενους
προκειμένου να εκφέρουν τη γνώμη τους.
Κύριε Αρχηγέ,
Εκφράζοντας την συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας, η
οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, σας καλούμε
να απορρίψετε την εισήγηση της ΕΑΑΑ ως οπισθοδρομική και
προϊόν απόψεων που δεν έτυχαν κατάλληλης επεξεργασίας και
αποδοχής από την ολομέλεια του ΔΣ.
Οι απόψεις των
Παραρτημάτων, όπου είναι εγγεγραμμένη η πλειοψηφία των
μελών της ΕΑΑΑ, αν και ζητήθηκαν αγνοήθηκαν επιδεικτικά, με
αποτέλεσμα η αποδοχή της πρότασης να διαταράξει την ενότητα
και τη συνοχή της ΕΑΑΑ. Είμαστε σε θέση να σας διαβεβαιώσουμε
ότι πολλά μέλη μας αναζητούν τρόπους διαγραφής από την ΕΑΑΑ
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Είμαστε σίγουροι και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση
σας, ότι θα πράξετε ότι είναι αναγκαίο για την ενότητα, την
προοπτική και συνέχεια της ΕΑΑΑ.
Με ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση,

Τα παρακάτω, μέλη των ΔΣ των Παραρτημάτων, εξουσιοδοτούν την
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας όπως πρωτοκολλήσει, υπογράψει και
αποστείλει στους αποδέκτες το παρόν υπόμνημα.

Οι υπογράφοντες,
Παράρτημα Ηρακλείου.
Σμχος ε.α. Εμμανουήλ Φρουδάκης, Πρόεδρος
Σμχος ε.α. Κων/νος Βακουνάκης, Αντιπρόεδρος
Ανθσγος ε.α. Αναστασία Παγωμένου, Γραμματέας
Σγος ε.α. Ηλίας Κεκερίδης, Ταμίας
Σμχος ε.α. Γεώργιος Γιακουμάκης, Μέλος του ΔΣ
Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Σμχος ε.α. Ιωάννης Γιαπουτζίδης, Πρόεδρος
Επγος ε.α. Ιορδάνης Χρυσοστομίδης, Αντιπρόεδρος
Επγος ε.α. Νικόλαος Γρηγορόπουλος, Γραμματέας
Σγος ε.α. Κων/νος Λασπίδης, Ταμίας
Ασμχος ε.α. Θεόδωρος Χάιτας, Μέλος του ΔΣ
Παράρτημα Λάρισας
Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας, Πρόεδρος
Σμχος ε.α. Κων/νος Τσιτσώνης, Αντιπρόεδρος
Σγος ε.α. Ιωάννα Μαλισόβα, Γραμματέας
Σγος ε.α. Βασίλειος Παπαδόπουλος, Ταμίας
Επγος ε.α. Θωμάς Τασούλης, Μέλος του ΔΣ
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Παράρτημα Μαγνησίας
Σγος ε.α. Δημήτριος Κωνσταντίνου, Μέλος του ΔΣ
Παράρτημα Μεσσηνίας
Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης, Πρόεδρος
Σμχος ε.α. Σπυρίδων Τριανταφυλλίδης, Αντιπρόεδρος
Σγος ε.α. Κων/νος Στόικος, Γραμματέας
Σμχος ε.α. Ιωάννης Κανελλόπουλος, Ταμίας
Ασμχος ε.α. Νικόλαος Κουλουμέντας, Μέλος του ΔΣ
Παράρτημα Πατρών
Σμχος ε.α. Χρήστος Πανταζής, Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης, Αντιπρόεδρος
Επγος ε.α. Ιωάννης Ζαχαράκης, Γραμματέας
Σμχος ε.α. Χαράλαμπος Θεοδοσόπουλος, Ταμίας
Σγος ε.α. Φίλιππος Ματράκας, Μέλος του ΔΣ
Παράρτημα Πρεβέζης
Σμχος ε.α. Αθανάσιος Κεραμιδόγλου, Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. Γρηγόριος Νιούσιας, Αντιπρόεδρος
Σγος ε.α. Μιχαήλ Πολυμιάδης, Γραμματέας
Ασμχος ε.α. Ιωάννης Παπαευαγγέλου, Ταμίας
Σγος ε.α. Πετρούλα Παπαφωτίου, Μέλος του ΔΣ

Για τους υπογράφοντες,

Σγος ε.α Κωντσαντίνος Λιούτας
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας
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