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ΠΡΟΣ: 

κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο ,  Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

κ. Φώφη Γεννηματά ,  Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο , Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας 

 Αντιπτέραρχο (Ι) κ. Ευάγγελο Τουρνά , Αρχηγό ΓΕΑ 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

Των Διοικητικών Συμβουλίων: 

1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ 

(ΠΑΣΟΙΠΑ) 

2. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΥΑ (ΣΑΣ) 

3. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΑΙΡ) 

4. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΥΔ (ΣΑΣΥΔΑ) 

 

------------------------------------------------------ 

 

 Αξιότιμοι,  

 Οι Σύλλογοί μας, εκπροσωπούντες περί τα 12.000 μέλη αξκών – υπαξκών και 

ορφανικών οικογενειών αξκών – υπαξκών Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία τυγχάνουν 

και κατά πλειονότητα 90% μέλη της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών (ΕΑΑΑ) 

καταγγέλλουν και διαμαρτύρονται  
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Για την αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική, ρατσιστική και ανεπίτρεπτα 

καταχρηστική άσκηση επιθυμητής συμπεριφοράς συγκεκριμένης κατηγορίας 

αξιωματικών ενέργεια της Διοίκησης της ΕΑΑΑ αλλαγής του ισχύοντος επί 

μακρά σειρά ετών νομικού πλαισίου συγκρότησης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ένωσης, με Δ.Σ. έχοντος χαρακτήρα αριστοκρατικού και 

του παλαιόθεν «βάσει προσόντων περιουσίας» και συγκεκριμένα:  

 Η ισχύουσα διάταξη συγκρότησης του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ άρθρου 1 της αριθμ. 

Φ.454/ΑΔ 452352/2002 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Εθνικής Άμυνας 

(ΦΕΚ Β’ 1142/2002) διακελεύει: 

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών 

Αεροπορίας αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη, ως εξής: 

α. Τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. 

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

γ. Επτά (7) μέλη και τον Γραμματέα. 

2. Οι θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου καλύπτονται ως στο 

νόμο και στην παρούσα απόφαση ορίζονται. 

3. Οι θέσεις των υπολοίπων εννέα (9) τακτικών μελών καλύπτονται 

από τους πλειοψηφίσαντες κατά τις εκλογές για την ανάδειξη του 

Διοικητικού Συμβουλίου υποψηφίους, ανεξάρτητα βαθμού, ειδικότητας ή 

προέλευσης αυτών.» 

 

Η διάταξη άρθρου 5 παράγραφος 8 της άνω ΚΥΑ διακελεύει: 

«8. Η εκλογή διενεργείται δι' ενιαίου ψηφοδελτίου, στο οποίο 

αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις του 

Προέδρου και Αντιπροέδρου και χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.» 

 

Η Διοίκηση της ΕΑΑΑ (πρόεδρος και αντιπρόεδρος) υλοποιούντες την 

εκδηλωθείσα μέσω της «ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ», έντυπου της Ένωσης, πρόθεσή τους 

αναδόμησης του Δ.Σ. της Ένωσης από Δημοκρατικού σε Αριστοκρατικού χαρακτήρα, 

παραβιάζοντες το σύμφωνο με τις συνταγματικές επιταγές θεσμικό πλαίσιο συγκρότησης 

του Δ.Σ., προέβησαν μη νόμιμα κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 4ης Ιουλίου 2014, σε 

λήψη απόφασης με οριακή πλειοψηφία μιας ψήφου, πρότασης προς την ηγεσία του 
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ακόλουθου μορφώματος ακραιφνώς Αντισυνταγματικού και Αντιδημοκρατικού 

χαρακτήρα, με το οποίο παραβιάζεται το βασικό δικαίωμά της δημοκρατικής λειτουργίας 

να εκλέγει ο πολίτης – στρατιωτικός και να εκλέγεται (άρθρο 51 παρ. 3 του Συντάγματος) 

και συγκεκριμένα: 

 

«Άρθρο 1  

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.454/ΑΔ.452352/ 20-8-2002 κοινή 

υπουργική απόφαση ως ακολούθως: 

α. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Η εκλογή διενεργείται δι’ ενιαίου ψηφοδελτίου στο οποίο αναγράφονται 

χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων Προέδρων, χωριστά των υποψηφίων 

Αντιπροέδρων και χωριστά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ως εξής: 

Πρόεδρος (βαθμός Αντιπτέραρχος ή Υποπτέραρχος)  

Αντιπρόεδρος (βαθμός Αντιπτέραρχος ή Υποπτέραρχος) 

(1)Μέλος αποφοίτους ΣΣΑΣ 

(2)Μέλη αποφοίτους Σχολής Ικάρων 

(1)Μέλος αποφοίτους Σ.Υ.Δ.  

(1)Μέλος θήλυ οποιασδήποτε κατηγορίας.  

(3)Μέλη αποφοίτους Σ.Τ.Υ.Α.»  

(1)Μέλος άλλης προέλευσης (Με διαγωνισμό, εξ ανακαταταγής, ΕΠΥ, ΣΙΡ). 

β. Στο άρθρο 7 προστίθεται : 

«γ. Με απόφαση του ΔΣ δύναται να διεξαχθούν οι εκλογές αρχικά με 

επιστολική ψήφο και αργότερα και με ηλεκτρονική, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα 

εκδοθούν εγκαίρως από το ΔΣ» 

γ. Στο άρθρο 13 προστίθεται το εξής: 

«4. Τα μέλη του ΔΣ δεν δύνανται να επαναδιορίζονται μετά από τρεις (3) 

θητείες, για τη συμπλήρωση των οποίων λαμβάνονται υπόψη και οι διανυθείσες. 
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Ομοίως δεν δύνανται να διοριστούν μετά τη συμπλήρωση του 70ου έτους της 

ηλικίας τους.»  

 

Λαμβανομένων υπόψη: 

-Ότι το 11,50% των μελών της ΕΑΑΑ αποτελούν ορφανικές οικογένειες, στις 

οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα με το άνω μόρφωμα εκλογής μέλους εξ αυτών στο Δ.Σ. 

της Ένωσης.  

-Ότι το 45% των μελών της ΕΑΑΑ αποτελούν αξκοί και ανθστές προέλευσης 

ΣΤΥΑ, στους οποίους παρέχεται δικαίωμα 3 μελών.  

-Ότι στην εκλογική κοινωνία όμως των αποστράτων, το μέλος εκλαμβάνεται ως 

οντότητα συμβατική και αποπροσωποποιημένη, άσχετα από βαθμολογικούς και 

προελεύσεως προσδιορισμούς και άσχετα από προσωπικές ιδιότητες, χωρίς πάθη και 

εγωισμούς. 

-Ότι το άνω μόρφωμα παραβιάζει την ανθρώπινη αξία, την αρχή της ισότητας και 

την αρχή της πλειοψηφίας.  

-Ότι διχάζει τα μέλη της Ένωσης.  

-Ότι μειώνει την προσωπικότητα του 65% των μελών της Ένωσης, μη 

θεωρούμενων ως επαρκών για μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης.  

Τότε είναι σαφές ότι με την περιστολή του δημοκρατικού δικαιώματος κάθε μέλους 

της Ένωσης να εκλέγεται ως μέλος της Ένωσης και να εκλέγει κατά την επιθυμία του, το 

άνω μόρφωμα δεν διαφέρει της παλαιόθεν εκλογής «βάσει προσόντων περιουσίας». 

Το Αντισυνταγματικό, Αντιδημοκρατικό, Αριστοκρατικό και με χαρακτήρα 

διακριτικής μεταχείρισης άλλωστε μόρφωμα της ηγεσίας της Ένωσης, η οποία κατέχει τη 

θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου λόγω βαθμού, δηλαδή με αντιδημοκρατικό 

χαρακτήρα διάταξη, προκύπτει περίτρανα και από την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ, διαλαμβάνουσα και εκπνέουσα ρατσιστική νοοτροπία και 

απαξίωση του 65% των μελών της, όπως τούτο προκύπτει από τις ενδεικτικά ακόλουθες 

περικοπές: 

Η αντιπροσωπευτικότητα είναι απολύτως συμβατή με τις αρχές της 

ισότητας και της αναλογικότητας που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και 
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αποτελούν βασικούς νομικούς πυλώνες της δημοκρατίας μας. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να επεξηγηθεί ότι σύμφωνα με τις αρχές αυτές η ισότητα δεν ταυτίζεται 

ουδέποτε με την ισοπέδωση. Απεναντίας εξυπονοείται η ισότιμη αντιμετώπιση 

των πράγματι ίσων μεγεθών και προσώπων και η αναλόγως άνιση των άνισων. 

Επιτονίζεται ότι, η μονόπλευρη ισοπεδωτική κυριαρχία μιας μόνο 

μακροχρόνια και αμετάβλητα πολυπληθούς ομάδας αποτελεί τη χειρότερη μορφή 

ανισότητας. Αντίθετα, η δυνατότητα διοικητικής και έμπρακτης επικοινωνίας με 

τους ψηφοφόρους νέων και άφθαρτων προσώπων αποτελεί θεμελιώδες 

συστατικό της δημοκρατίας. 

Κύριοι,  

Η ανασύνθεση του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ με το άνω μόρφωμα, πέραν του ότι αποτελεί 

νοσηρό κατασκεύασμα αναχρονιστικής νοοτροπίας και αντιδημοκρατικής 

συμπεριφοράς, λόγω του πασίδηλου αντισυνταγματικού χαρακτήρος του και 

ανεπίτρεπτο μέσο διακριτικής καταχρηστικής άσκησης επιθυμητής συμπεριφοράς, 

τυγχάνει και μη νόμιμο, καθότι αφενός συνετάγη και κατετέθη προς ψήφιση στο ΔΣ από 

την ηγεσία της ΕΑΑΑ, ερήμην των λοιπών μελών του Δ.Σ. και αφετέρου καθότι, κατά την 

ψήφισή του παραβιάστηκε η διάταξη παρ. 1 άρθρου 14 του Νόμου 2690/99 και 

συγκεκριμένα: 

Την 1/7/2014, ο Πρόεδρος στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 

3/7/2014 με ώρα έναρξης 12:00 έθεσε ως τρίτο θέμα την άνω τροποποίηση της ΚΥΑ για 

δήθεν εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ΕΑΑΑ.  

Την επομένη, 2/7/2014, παρέδωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης την αιτιολογική 

έκθεση τροποποίησης της ΚΥΑ που συνέταξε ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΑΑΑ στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ένωσης προκειμένου να την αναγνώσει στα μέλη του Δ.Σ.  

Η άνω όμως διαδικασία που ακολουθήθηκε, δεν ήταν η νόμιμη και ενδεδειγμένη 

καθώς σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του Δ.Σ. αλλά και την πάγια πρακτική της 

ΕΑΑΑ θα έπρεπε για μια τόσο σοβαρή απόφαση του Δ.Σ. να έχουν γίνει προηγουμένως 

οι κατωτέρω ενέργειες: 

- Να είχε γίνει συζήτηση στο Δ.Σ. της ΕΑΑΑ και να είχε αποφασιστεί η 

αναγκαιότης τροποποίησης της ΚΥΑ.  
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- Στην συνέχεια το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ να είχε συγκροτήσει με απόφασή του 

Επιτροπή Μελών του, η οποία αφού μελετούσε την ισχύουσα νομοθεσία 

της ΕΑΑΑ, να υπέβαλε τις προτάσεις της στο Δ.Σ. για έγκριση.  

- Οι εισηγήσεις της Επιτροπής έπρεπε να εγκριθούν από το Δ.Σ. της 

ΕΑΑΑ.  

- Οι εγκεκριμένες προτάσεις της Επιτροπής έπρεπε να δοθούν στο 

Νομικό Σύμβουλο της ΕΑΑΑ για την κατάλληλη επεξεργασία.  

- Το τελικό κείμενο του Νομικού Συμβούλου θα έπρεπε να εγκριθεί 

οριστικά από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ πριν υποβληθεί στα προϊστάμενα 

κλιμάκια.  

Την 3/7/2014 και ώρα 12:00 συνήλθε το Δ.Σ. με παρόντα έξι (6) από τα έντεκα 

(11) μέλη του.  

Λόγω μη επιθυμητής απαρτίας, ο Πρόεδρος ανέβαλε για την επομένη ημέρα τη 

συνεδρίαση, καθορίσας με την διανεμηθείσα πρόσκληση ώρα συνεδρίασης την 10:30.  

Την επομένη 4/7/2014 και ώρα 10:30 συνήλθε το Δ.Σ. παρόντων έξι (6) από τα 

έντεκα (11) μέλη του, ληφθείσης απόφασης μη νόμιμα της πρότασης προς την ηγεσία 

τροποποίησης της συγκρότησης του Δ.Σ.  

Η άνω όμως απόφαση τυγχάνει μη νόμιμη, καθότι παραβιάστηκε η παράγραφος 

1 άρθρου 14 του Νόμου 2690/99, η οποία διακελεύει: «1. Το συλλογικό όργανο 

συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά η 

αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών 

μελών (απαρτία) . Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της 

συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το 

όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε 

είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά 

τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή 

αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου 

των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των 

τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, 

για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή 

αναπληρωματικών μελών» και η οποία δεν τηρήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 

4/7/2014.  
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 Σχετικά επίσης επισημαίνουμε ότι ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ είχε ζητήσει τις απόψεις 

των παραρτημάτων σχετικά με την άνω τροποποίηση της ΚΥΑ. Οι απόψεις στην 

συντριπτική πλειοψηφία των παραρτημάτων ήταν αντίθετες για την τροποποίηση της 

ΚΥΑ. Επακολούθησε την 5/6/2014 κοινή σύσκεψη του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ με τους 

Προέδρους των Παραρτημάτων. Οι Πρόεδροι και πάλι στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία εξέφρασαν άποψη και επιθυμία των μελών τους κάθετα αρνητική στην 

τροποποίηση της ΚΥΑ.  

 Κύριοι,  

 Η κατά παράνομο τρόπο ληφθείσα πρόταση αναδόμησης του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, 

προωθήθηκε ήδη προς έγκριση τροποποίησης της ΚΥΑ, η ευθύνη πλέον διχασμού ή 

μη των μελών της Ένωσης ανήκει σε Σας. 

 Εμείς έχουμε την ευθύνη του αγώνα για την δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης 

και προς το παρόν καταγγέλλουμε και διαμαρτυρόμεθα. 

Αθήνα 31 Ιουλίου 2014 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων 

δια των Προέδρων των 

Για το Δ.Σ. Σ.Α.Σ  Για το Δ.Σ. Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α   Για το Δ.Σ Σ.Α.Ι.Ρ   Για το Δ.Σ ΠΑ.ΣΟΙ.Π.Α 

 

     Δ. Φαλτάιτς                Γ. Ρούσσος                Ι. Κρανιάς                Μ. Παπασταύρου 

      Σμχος εα                     Ταξχος εα                  Ασμχος εα 

 

  Ακριβές Αντίγραφο 

 

Νικόλαος Βούλγαρης 

Σγος ε.α – Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ 


