
 

 

Θέτω Υποψηφιότητα και σε αυτές τις Εκλογές 
ΔΙΟΤΙ 

 
1. Κατά μη Νόμιμο τρόπο δεν τηρούνται οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων και όλως αναρμοδίως η ΕΑΑΑ δεν χορηγεί τα 
τηλέφωνα των ψηφοφόρων Μελών της. Ενώ αυτά ευρίσκονται καταχωρημένα 
στο 11888.gr ή στον Κατάλογο Μερισματούχων ΜΤΑ έτους 2007 
 

2. Κατά μη Νόμιμο τρόπο είναι καταγεγραμμένα Άτομα με Οριστική Απόλυση – 
Απόταξη – Αποβολή - Πολεμική Διαθεσιμότητα – Μη λαμβάνοντες Μέρισμα Εφ. 
Ανθσγοί (Θητεία) 
 

3. Δεν εφαρμόζεται το Σύστημα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας όπως είχε προβλεφθεί 
και αποφασιστεί από το 2010. Άραγε γιατί κάποιος αντιδρά στην εφαρμογή? 

 
4. Το 2018 κατά αυθαίρετο και μη νόμιμο τρόπο καταστρατηγείται η Απόφαση της 

Ανεξάρτητης Αρχής Προσωπικών Δεδομένων για την Χορήγηση Εκλογικών 
Καταλόγων (Ποινικό Αδίκημα) 
Σημείωση: Το 2010-2012-2015 χορηγήθηκαν Εκλογικοί Κατάλογοι 

 
5. Άτομο που δεν είχε καμία αρμοδιότητα είχε εγκατασταθεί στο Γραφείο του 

Αντιπροέδρου και κατέγραφε – τηλέφωνα – το δε βράδυ των Εκλογών, χωρίς 
καμία αρμοδιότητα ελάμβανε τα αποτελέσματα 
 

6. Θα αναφέρω ότι κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: «Ευθύνη Νομικού 
Προσώπου.  

 
«Το Νομικό Πρόσωπο ευθύνεται εκ πράξεων ή παραλείψεων των 
αντιπροσωπευόντων  αυτό Οργάνων, εφόσον η πράξις ή η παράλειψις έλαβε 
Χώραν κατά την εκτέλεσιν των ανατεθειμένων εις αυτά καθηκόντων και παράγει 
υποχρέωσιν Αποζημιώσεως. 
Ευθύνεται επιπλέον εις Ολόκληρην και το υπαίτιον Πρόσωπον. 
Ήδη η διαδικασία για την ηθική βλάβη που έχω υποστεί θα δρομολογηθεί 
7.  

 
ΔΗΛΩΝΩ 

 
 Ότι θα είμαι συμπαραστάτης σε συναδέλφους που πραγματικά έχουν ανάγκη, στον 
παραθερισμό - ΓΝΑ – άλλους Οργανισμούς και όπου αλλού μπορώ να φανώ χρήσιμος, 
όπως μέχρι σήμερα κάνω χωρίς να μετέχω του Δ.Σ. 
 
 Ζητώ από όλους τους συναδέλφους την στήριξη και όσοι επιθυμούν να μου 
στείλουν το email τους στο τηλέφωνο 6983521523. 
 
 
Σας ευχαριστώ και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλύτερα. 
 
 

 
 
 



 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΤΧΟΥ (Ι) ε.α. 
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

36η ΙΚΑΡΩΝ – ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 1963 
 

 
 Χειριστής Αφ F-84F – Νυκτερινούς Βομβαρδισμούς  

Χαρακτηρισμός στα 666 Υψηλών Επιδόσεων 
 Εκπαιδευτής (Τ-6), (Τ-42), (Τ-37) 
 Κυβερνήτης Albatros 
 Απόφοιτος ΣΠΑ 
 Απόφοιτος Μεταπτυχιακού ΑΣΟΕΕ στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων 
 Είμαι μεταξύ των Υποψηφίων ο αρχαιότερος Αξκός που αποφοίτησε από την Σχολή 

Ικάρων, όλων των ειδικοτήτων 
 Συμμετέχω σε όλες τις Εκλογικές Διαδικασίες από το 2009 για ανάδειξη Μελών ΔΣ 

της ΕΑΑΑ 
 Το 2012 ψηφίστηκα και ήμουν Αναπληρωματικός Πρόεδρος 
 
 


