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Αναλυτική Παρουσίαση Θέσεων  
 

 
        Απτχου (Μ) εα Γεωργίου Βορρόπουλου 
           Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή ΓΕΑ 
Υποψηφίου Προέδρου - Αντιπροέδρου ΔΣ ΕΑΑΑ 

 
    « Με όραμα για μια Ένωση που μας αξίζει » 

 
Αθήνα 6 Οκτ. 2021 

 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΕΑΑΑ,  
 
 Στις εκλογές του 2018 πήρα την απόφαση να συμμετέχω ενεργά στα δρώμενα της 
ΕΑΑΑ καταθέτοντας υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΔΣ. Ένα μεγάλο ποσοστό του 
εκλογικού σώματος με τίμησε με τη ψήφο του και με ανέδειξε πρώτο αναπληρωματικό για 
τη θέση του προέδρου.  
 
 Στη τριετία που πέρασε προσπάθησα στο ποσοστό που μου αναλογεί να βοηθήσω 
για μια καλύτερη Ένωση αντάξια των μελών της και αμέσως μετα τις εκλογές του 2018 έθεσα 
με επιστολή μου προς το ΔΣ «εαυτόν στη διάθεση της ΕΑΑΑ», όπως είχα δεσμευθεί. Στο 
πλαίσιο αυτό και παρότι δεν βρήκα ανταπόκριση, με προτάσεις και με παρεμβάσεις μου 
προσπάθησα να αλλάξουν νοοτροπίες του παρελθόντος και να εκσυγχρονιστεί η ΕΑΑΑ.  
 
 Δυστυχώς όμως, κάνοντας τον απολογισμό της τριετίας που πέρασε η ΕΑΑΑ 
παρέμεινε στάσιμη και ουδεμία πρόοδος υπήρξε προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού 
της. Ακόμα μια φορά μια τριετία χάθηκε και αυτό πρέπει να σταματήσει. Η Ένωση πρέπει 
να προχωρήσει μπροστά και η ευκαιρία αυτή δίδεται με τις επικείμενες εκλογές. 
 
 Σήμερα 3 χρόνια μετά και με περισσότερες εμπειρίες από τα δρώμενα στην ΕΑΑΑ 
πήρα την απόφαση εκ νέου να καταθέσω υποψηφιότητά για τις θέσεις του Προέδρου και 
Αντιπροέδρου και να θέσω εαυτόν στη κρίση του εκλογικού σώματος,  γνωρίζοντας απόλυτα 
το δύσκολο δρόμο που επιλέγω και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνω απέναντί σας. 

 
Ένα δρόμο τομών και ρήξεων που πρέπει να γίνουν ώστε να μπορέσουμε να 

αναδείξουμε και πάλι την ΕΑΑΑ σε ένα οργανισμό που θα είναι σεβαστός από όλους και θα 
συσπειρώνει την οικογένεια των αποστράτων αξιωματικών και όλων των μελών της. Έναν 
οργανισμό, αρχών και αξιών, σύγχρονο και αποτελεσματικό, όπου όλοι συμμετέχουν 
ισότιμα, που μπορεί να προβάλλει προβλήματα και να διεκδικεί δυναμικά την επίλυσή τους. 

 
Πιστεύοντας σε αυτό το στόχο και στις δυνατότητες της Ένωσής μας, θεωρώ ότι 

έφθασε η στιγμή για να γίνει το μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, βασισμένο στις σύγχρονες 
απαιτήσεις και ανάγκες, στην εκμετάλλευση των γνώσεων και εμπειριών των μελών της, στη 
διαφάνεια της συνολικής διαχείρισης, στην καινοτομία και στις δυνατότητες που προσφέρει 
η τεχνολογία.  

 
Ένα μεγάλο βήμα προς το μέλλον της ΕΑΑΑ που θα απαιτήσει να υπάρξουν δομικές 

αλλαγές στη συνολική λειτουργία της Ένωσης, να αυξηθεί η συμμετοχή και το ενδιαφέρον 
των μελών της, να υπάρξει συνεργασία όλων των θεσμικών φορέων και σύγκλιση των 
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όποιων απόψεων και να ξεφύγουμε από εσωστρεφείς και συντεχνιακές τάσεις που 
παρατηρούνται κατά καιρούς.  

 
Ειδικά για το τελευταίο, θεωρώ επιβεβλημένη την αποβολή της όποιας συντεχνιακής 

τάσης από όπου και να προέρχεται, αλλά και των όποιων προσωπικών επιδιώξεων. Η 
Ένωση ανήκει σε όλους, ανεξάρτητα ειδικότητας, προέλευσης και τρόπου κατάταξης και 
αυτό πρέπει να κατανοηθεί και εμπεδωθεί από όλους.  

 
Συνεχή επιδίωξη πρέπει να αποτελεί η υπέρβαση, η ενότητα των μελών, η ολιστική 

αντιμετώπιση των προβλημάτων και η διεκδίκηση της επίλυσης θεμάτων που απασχολούν 
την οικογένεια των αποστράτων, ειδικά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Επίσης, η 
ΕΑΑΑ πρέπει να αποτελεί μια δεξαμενή σκέψης και προτάσεων προς όφελος όλων των 
μελών, αλλά και της ευρύτερης αεροπορικής οικογένειας  

 
Μόνο με αυτό το τρόπο, θα καταστεί δυνατή η ανατροπή της εντύπωσης των 

περισσοτέρων μελών ότι η ΕΑΑΑ είναι μόνο για έκδοση ταυτοτήτων και προγραμματισμό 
παραθερισμού, γεγονός που την απαξιώνει και περιθωριοποιεί τόσο στα μέλη της όσο και 
στα μάτια τρίτων. Μια ανατροπή που πρέπει να υπάρξει, όσο το δυνατόν συντομότερα, για 
να επανέλθει  η εμπιστοσύνη των μελών της και να δυναμώσει και πάλι η Ένωσή μας. 

 
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ ειδικά σε ένα θέμα που δημιουργεί συχνά 

εσωστρέφεια και είναι το θέμα του ΑΝ 1171/1972 που διέπει τη λειτουργία της Ένωσης αλλά 
και των άλλων Ενώσεων. Θεωρώ ότι κομβικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της ¨Ένωσης 
είναι η νομοθέτηση ενός νέου και σύγχρονου νόμου σε αντικατάσταση του απηρχαιωμένου 
και ενδεχομένως αντισυνταγματικού με το ισχύων σύνταγμα ΑΝ 1171 του 1972.  

 
Τα συστατικά ενός νέου νομοθετήματος που θα προκύψει από ένα υγιή και 

δημοκρατικό διάλογο, θεωρώ ότι πρέπει να επικεντρώνονται στην ισότητα των μελών, στην 
αναλογικότητα εκλογής στις διοικήσεις επι του συνόλου των θέσεων, στην εκλογή αιρετών 
διοικήσεων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (κεντρική υπηρεσία –παραρτήματα) και στο 
ατομικό δικαίωμα της επιλογής συμμετοχής στην  Ένωση.  

 
Φοβικότητες που διασπείρονται ότι άνοιγμα του θέματος για αλλαγή του θεσμικού 

πλαισίου λειτουργίας  της ΕΑΑΑ θα επιφέρει αλλαγή στη μορφή του νομικού πλαισίου από 
ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ είναι τουλάχιστον αστείες, αν αναλογιστούμε ότι ήδη ο ΑΝ 1171/1972 έχει 
υποστεί αρκετές τροποποιήσεις με τελευταία το 2011, ενώ ειδικά με το  θέμα της ατομικής 
επιλογής στη συμμετοχικότητα η πλειονότητα των ΝΠΔΔ με αιρετές διοικήσεις έχουν 
προσαρμοστεί.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΕΑΑΑ,  
 
 Στις επικείμενες εκλογές τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν και να απαντηθούν από 
το εκλογικό σώμα είναι¨: 
 

1. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη σημερινή λειτουργία της ΕΑΑΑ ; 
2. Θέλουμε μια καλύτερη και σύγχρονη ΕΑΑΑ ; 
3. Πως θα μπορέσουμε να τη κάνουμε καλύτερη ;  

 
Προσωπικά στο πρώτο ερώτημα απαντώ ΟΧΙ και στο δεύτερο  ΝΑΙ. Στο τρίτο 

ερώτημα η απάντησή μου είναι οι ορθολογικά εφικτές αναλυτικές προτάσεις μου που σας 
παρουσιάζω στο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ. Προτάσεις μετρήσιμες και παρατηρήσιμες που αν μου 
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κάνετε τη τιμή να με εκλέξετε είναι οι προσωπικές μου δεσμεύσεις απέναντί σας και με τις 
οποίες θα κριθώ στο τέλος της θητείας μου αν πέτυχα ή όχι στην αποστολή που μου 
αναθέσατε. 

 
Επίσης, είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω τις δικές σας απόψεις και προτάσεις ώστε 

μαζί να σχεδιάσουμε το μέλλον της ΕΑΑΑ και εφόσον απαιτηθεί να γίνουν οι απαραίτητες 
τροποποιήσεις και εμπλουτισμός στις προτάσεις μου, προκειμένου συγκροτηθεί η τελική 
λίστα δεσμεύσεων που προτίθεμαι να  ακολουθήσω εφόσον εκλεγώ και για την οποία θα 
ζητήσω την έγκριση και ιεράρχησή της από το νέο ΔΣ μετά τη συγκρότηση του..   

 
Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΕΑΑΑ,  

 
Με όραμα για μια Ένωση που μας αξίζει και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και 

των υποχρεώσεων που αναλαμβάνω απέναντι σας, ζητώ την αρωγή σας και με την δική  
σας εντολή στις επικείμενες εκλογές θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί  για μια 
ΕΑΑΑ δυνατή, σύγχρονη, πρωτοποριακή και έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 
παρόντος και του μέλλοντος. 

 
Γνωρίζοντας τα όποια προβλήματα υπάρχουν από τα εφαρμοζόμενα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και την αδυναμία άλλης επιλογής για να εκφράσετε με 
τη ψήφο σας τη προτίμησή σας, σας καλώ για την συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία 
την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, πιστεύοντας ότι όσο μεγαλύτερη θα είναι αυτή, τόσο πιο δυνατό 
θα είναι το ΔΣ που θα προκύψει, για να εκπληρώσει το δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο έργο, 
που θα αναλάβει την επόμενη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του.  
 
 
         Με εκτίμηση 

 
Απτχος (Μ) εα Γεώργιος Βορρόπουλος 

       Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ 
 
 

Συνημμένα :    
1/  Δέσμη Δράσεων και Ενεργειών Τριετίας 
2/  Πλήρες Βιογραφικό  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 
 

Δέσμη Δράσεων και Ενεργειών Τριετίας 
 
1. Επανεξέταση του νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Ένωσης με στόχο 
τον εκσυγχρονισμό της βασισμένη στη σημερινή πραγματικότητα και στους συνταγματικούς 
δημοκρατικούς θεσμούς και υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων προς το ΓΕΑ - ΥΠΕΘΑ 
για τις απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες. Για νομοθετικές αλλαγές που αφορούν και τις 
υπόλοιπες ενώσεις προβολή τους σε συνεργασία με αυτές, εφόσον καταστεί εφικτό μέσω 
του συντονιστικού των  Ενώσεων.  
 
2. Αναβάθμιση των Παραρτημάτων σε περιφερειακές ενώσεις αποστράτων υπαγόμενες 
διοικητικά στη Κεντρική Υπηρεσία, με εκλογή των Διοικητικών Συμβουλίων τους και όχι με 
ορισμό κατόπιν άτυπων σφυγμομετρήσεων. 
 
3. Ενεργή συμμέτοχή των Παραρτημάτων στη διαμόρφωση σημαντικών θέσεων της 
ΕΑΑΑ. Προς τη κατεύθυνση αυτή είναι η άμεση θέσπιση συμβουλίου προέδρων 
Παραρτημάτων υπό το πρόεδρο της ΕΑΑΑ, με τακτές συνεδριάσεις είτε με φυσική 
παρουσία, είτε με τηλεδιάσκεψη. 

 
4. Εντατικοποίηση της συνεργασίας με τους Συλλόγους Αποφοίτων Σχολών της ΠΑ για 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος και κοινές δράσεις όπου απαιτείται. Προς τη κατεύθυνση αυτή 
θα είναι η άμεση θέσπιση συντονιστικού οργάνου με συμμετοχή των προέδρων της ΕΑΑΑ 
και των Συλλόγων Αποφοίτων. 
 
5. Εκμετάλλευση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης και αναβάθμιση της ιστοσελίδας της ένωσης, για καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας, την βέλτιστη εξυπηρέτηση των μελών, τη ταχεία ενημέρωση σε θέματα 
ενδιαφέροντος και την δικτυακή επικοινωνία μεταξύ κεντρικής υπηρεσίας και 
Παραρτημάτων. Στο πλαίσιό αυτό, η ολοκλήρωση θεσμοθέτησης της ηλεκτρονικής ψήφου 
για την διενέργεια των εκλογών, αλλά και για τη διενέργεια δημοψηφισμάτων σε περιπτώσεις 
που θα απαιτηθεί η γνώμη όλων των μελών της Ένωσης.   
 
6. Ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των μελών της Ένωσης σε δραστηριότητες και 
τομείς ενδιαφέροντος, με εκμετάλλευση του γνωστικού τους πεδίου και  των εμπειριών τους. 
Ως πρώτη «δεξαμενή» προς τη κατεύθυνση αυτή θεωρώ τη χρησιμοποίηση όλων των 
υποψηφίων που δεν θα εκλεγούν  και με την υποψηφιότητά τους έδειξαν ότι επιθυμούν να 
είναι ενεργά μέλη της ΕΑΑΑ.  
 
7. Θέσπιση μονίμων επιτροπών και συγκρότηση ad hoc (όταν απαιτείται) ομάδων 
εργασίας για μείζονα θέματα που απασχολούν την ΕΑΑΑ και την οικογένεια των 
αποστράτων, με εθελοντική στελέχωση από μέλη της ένωσης. Προς τη κατεύθυνση αυτή θα 
ζητηθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος από όλα τα μέλη της ένωσης και τους συλλόγους 
αποφοίτων , ανεξάρτητα περιοχής διαμονής. 

 
8. Θεσμοθέτηση Γραφείου Μέριμνας Αποστράτου και Ορφανικών Οικογενειών, με σκοπό 
την υποβοήθηση κάθε μέλους της ΕΑΑΑ σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παροχή 
οδηγιών και κατευθύνσεων όπου απαιτείται, με ειδική μέριμνα για οικογένειες με ΑΜΕΑ . 
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9. Θεσμοθέτηση Γραφείου Νομικής Υποστήριξης για θέματα νομικής φύσεως της ΕΑΑΑ 
αλλά και για θέματα που απασχολούν ευρύτερα την οικογένεια των αποστράτων.  
 
10. Καθιέρωση διαδικασίας υποβολής νέων ιδεών και προτάσεων και θέσπιση μόνιμης 
επιτροπής αξιολόγησης τους.  
 
11. Ενδυνάμωση και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ένωσης με 
στοχευμένες δραστηριότητες και καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικότητας, αλληλεγγύης 
και αλληλοσεβασμού.   
 
12. Θέσπιση συστήματος στοχοθεσίας, με τακτή ενημέρωση των μελών της Ένωσης για 
την εξέλιξη όλων των στόχων, που θα τεθούν σε συνεργασία με τα Παραρτήματα.   
 
13. Εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΑΑΑ με τη ΠΑ με σκοπό την αύξηση των δεσμών της 
μεγάλης αεροπορικής οικογένειας, την επίλυση θεμάτων της ΕΑΑΑ, τη παροχή 
διευκολύνσεων και την εκμετάλλευση της δεξαμενής γνώσεων και εμπειριών των 
αποστράτων επ’ ωφέλεια της ΠΑ.  

 
14. Προβολή, διεκδίκηση και επίλυση των πάσης φύσεως θεμάτων που απασχολούν την 
οικογένεια των αποστράτων και των ορφανικών μελών προς το εποπτεύων Υπουργείο 
Εθνικής Αμύνης, καθώς και παρεμβάσεις σε όσους Κυβερνητικούς και Κρατικούς Φορείς η 
Νομικά Πρόσωπα απαιτηθεί. 

 
15. Εξορθολογισμός των δαπανών και πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων της 
ένωσης και πλήρης εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 
16. Θέσπιση διαδικασίας προσβασιμότητας όλων των μελών της ΕΑΑΑ στα πρακτικά και 
στις αποφάσεις του ΔΣ.  

 
17. Δημόσια διαβούλευση για σημαντικά θέματα που θα προκύπτουν, ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα σε όλα τα μέλη της Ένωσης να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συνεισφέρουν 
στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων, που θα καθορίζουν το μέλλον της Ένωσης.  
 
18. Θεσμοθέτηση ετήσιας ενημέρωσης επί των πεπραγμένων της ΕΑΑΑ και της 
διαχείρισης των πόρων, καθώς και των στόχων και ενεργειών της επόμενης χρονιάς. 

 
19. Επανεξέταση και επικαιροποίηση του όλου συστήματος μοριοδότησης παραθερισμού 
και υποβολής αιτήσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του και την προσαρμογή στα σημερινά 
δεδομένα.  
 
20. Επανεξέταση του πλαισίου έκδοσης της εφημερίδας της Ένωσης «Ηχώ των Αιθέρων», 
ώστε να αποτελέσει ένα χρηστικό μέσο επικοινωνίας είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη 
μορφή , είτε σε συνδυασμό και των δύο. Παράλληλα εξέταση της δυνατότητας μετάπτωσης 
της εφημερίδας σε τριμηνιαίο έντυπο περιοδικό με χρήση των δυνατοτήτων της ΥΑΕ.  

 
21. Δημιουργία δικτύου τοπικών εκπροσώπων της Ένωσης σε όλους τους νομούς της 
χώρας υπαγομένων στα Παραρτήματα, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση.  
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22. Εκπόνηση και υλοποίηση προγράμματος συντήρησης των κτηριακών εγκαταστάσεων 
των Παραρτημάτων, όπου απαιτείται κατόπιν ιεράρχησης σε συνεργασία με τους 
προέδρους των Παραρτημάτων. 

 
23. Αγορά ακινήτων για κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων που δεν διαθέτουν 
ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις. Οι αγορές δύναται να πραγματοποιηθούν με 
εκμετάλλευση του αποθεματικού που για χρόνια παραμένει ανεκμετάλλευτο.  
 
24. Εξεύρεση και εφαρμογή λύσεων σχετικά με θέματα που έχουν σχέση με την 
υγειονομική κάλυψη από το 251 ΓΝΑ και επίλυση της εκκρεμότητας των κρατήσεων υπέρ 
ΝΙΜΤΣ με εκτροπή τους υπέρ του ΜΤΑ. Επιπρόσθετα υποβολή προτάσεων προς τα Γ.Ε για 
την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αποστράτων και των οικογενειών τους σε όλα τα στρατιωτικά 
νοσοκομεία της χώρας 
 
25. Συνεργασία με τους Συλλόγους αποφοίτων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ της ΠΑ για την αναβάθμιση 
της Λειτουργίας των Σχολών της Π.Α (Σ.Ι – Σ.Μ.Υ.Α) με σκοπό την αναβάθμισή τους όσον 
αφορά στην ισοτιμία των πτυχίων με Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι αντίστοιχα και την κατοχύρωση 
επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς και εξέταση επί μέρους θεμάτων εξέλιξης των 
αποφοίτων τους. 
 
26. Συνεργασία με ΥΠ.ΕΘ.Α και Υ.Π.Α για επέκταση του υπογραφέντος M.o.U για τους 
Ιπτάμενους της Π.Α. και για τις τεχνικές ειδικότητες αποφοίτων σχολών Π.Α. (Σ.Ι–
Σ.Τ.Υ.Α/Σ.Μ.Υ.Α) για έκδοση πτυχίου πολιτικού τύπου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
(E.A.S.A). 
 
27. Παροχή βοηθείας σε όσους αποστράτους επιζητούν μια δεύτερη επαγγελματική 
καριέρα ή εργασία με τη δημιουργία βάσεως δεδομένων με ευκαιρίες εργασίας σύμφωνα με 
τα προσόντα τους και τη τυποποίηση βιογραφικού.  

 
28. Υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων στη Π.Α σχετικά με την επαναλειτουργία του 
Σ.Ε.Π.Α (λιανική) στην Αθήνα ή σε άλλη μεγάλη πόλη και εξέταση της δυνατότητας 
μετατροπής των Ε.Κ.Ε.Μ.Σ – Π.Ο.Ν σε διακλαδικά πρατήρια, για επαναφορά των πόρων 
στο Μ.Τ.Α  

 
29. Επίλυση του ηθικού θέματος απονομής ξιφών στους δικαιούχους και διάθεση (εφόσον 
είναι εφικτό) μέρους των απαιτούμενων πιστώσεων από το αποθεματικό της ΕΑΑΑ. Ομοίως 
επίλυση του θέματος απονομής των παρασήμων – μεταλλίων.  

 
30. Θέσπιση της ημέρας του Αποστράτου Αεροπόρου Αξιωματικού. Ημέρα Τιμής για 
όλους όσους υπηρέτησαν την αεροπορική ιδέα και προβολή των αποστράτων που 
διακρίνονται στην ελληνική κοινωνία. 
 
31. Συνέχιση και εντατικοποίηση της συνεργασίας με το ΜΤΑ και τη προάσπιση της 
αυτοτέλειας του, αποκλείοντας την όποια προσπάθεια μείωσης των κοινωνικών πόρων.  

 
32. Εκμετάλλευση των κληροδοτημάτων του Μ.Τ.Α και Τ.Α.Α υπέρ των αποστράτων. 
Απώτερος στόχος η δημιουργία Μονάδας Φροντίδας Αποστράτων που χρήζουν ιδιαίτερης 
φροντίδας... 
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33. Διερεύνηση της δυνατότητας παροχής προσφορών από τρίτους για τα μέλη της 
ένωσης, με τη χρήση της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΑ. 

 
34. Μετατροπή του πνευματικού κέντρου της ΕΑΑΑ σε μια σύγχρονη Λέσχη Αποστράτων 
Αξιωματικών Αθηνών.  

 
35. Αναβάθμιση του ρόλου του Συντονιστικού των 3 Ενώσεων Αποστράτων και εκπόνηση 
κανονισμού λειτουργίας τους. Γενικότερα ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις άλλες δύο 
ενώσεις τόσο σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών , όσο και παραρτημάτων. 
 
36. Δυναμική παρουσία και προβολή της ΕΑΑΑ και των Αποστράτων στην ευρύτερη 
ελληνική κοινωνία. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2  
ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 
Ο Απτχος (Μ) εα Γεώργιος Βορρόπουλος γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1960 στη 

Λάρισα. Το 1978 εισήχθη στο Τμήμα Μηχανικών της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) και αποφοίτησε 
το 1982, ονομασθείς Ανθσγος Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτρονικών.  
 

Αποστρατεύθηκε τον Μάρτιο του 2016 ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, 
στον κατεχόμενο καταληκτικό βαθμό του Αντιπτεράρχου και του απονεμήθηκε ο τίτλος του 
Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή ΓΕΑ 
 

Κατά την σταδιοδρομία του στη ΠΑ υπηρέτησε :  
 
 Στην 114 ΠΜ, διαδοχικά στη 342 ΜΠΚ, ΜΣΒ, ΣΕΕΠ (F/S) και ΣΟΣΜΕ με καθήκοντα 

αντίστοιχα του βαθμού και της ειδικότητας του. 
 Στο ΚΕΤΑ-ΕΤΗΜ, ως επιτελής και ως Τμηματάρχης Ηλεκτρονικών ΚΕΤΑ 
 Στο ΓΕΑ, ως προϊστάμενος γραφείου μεταθέσεων τεχνικών στη Διεύθυνση 

Στρατιωτικού Προσωπικού. 
 Στην NC3A (Βρυξέλλες), ως εθνικός αντιπρόσωπος. 
 Στο ΓΕΑ, ως Τμηματάρχης Επικοινωνιών στη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών – 

Ηλεκτρονικών. 
 Στην 128 ΣΕΤΗ, ως  Διοικητής. 
 Στο ΓΕΑ, ως Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής 
 Στη ΔΑΕ, ως Διευθυντής Γ Κλάδου. 
 Στο ΑΤΑ, ως Διευθυντής Γ Κλάδου. 
 Στη ΔΑΥ, ως Επιτελάρχης  
 Στο ΓΕΑ, ως Διευθυντής Γ Κλάδου και ως Γενικός Επιθεωρητής  
 

Παράλληλα με τα ανωτέρω έχει διατελέσει : 
 

 Πρόεδρος Τεχνικού Συμβουλίου Έργων ΔΑΕ, ΑΤΑ, ΔΑΥ 
 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΠΑ 
 Πρόεδρος Τεχνικού Συμβουλίου Έργων – Μελετών ΓΕΑ 
 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑΑ 
 

Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Κατωτέρων, της Σχολής 
Προγραμματιστών Η/Υ του ΓΕΕΘΑ και των Σχολείων  Εκπαιδευτών Εδάφους και Επιτελών 
Εκπαίδευσης. Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική. 
 

Του έχουν απονεμηθεί τα παράσημα που αντιστοιχούν στον βαθμό και ειδικότητά του. 
 
Κατέχει τίτλο Ραδιοηλεκτρολόγου Α’ 
 
Είναι μέλος του ΕΣΜΑ και είναι αιρετός Πρόεδρος της ΕΟΕ του Συλλόγου. 

 
Είναι παντρεμένος και πατέρας δυο παιδιών.  
 

Τηλ. Επικοινωνίας  (VPN) : 6983502800         

FB  : https://www.facebook.com/GeorgeVorropoulos/ 

https://www.facebook.com/GeorgeVorropoulos/

