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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΣΙ Νο 15/2020 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

        Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2020 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Όπως φαίνεται και στην ανακοίνωση της ΕΑΑΑ που ακολουθεί, γνωστοποιείται ότι 
επίκειται ανανέωση των μελών της σημερινής σύνθεσης του ΔΣ/ΜΤΑ του οποίου η θητεία 
λήγει 16-11-2020. 

 Κατόπιν αυτού, δια της παρούσας ανακοίνωσης  ενημερώνονται όλα τα μέλη και οι 
φίλοι του ΣΑΣ,Ι προκειμένου να υποβάλλουν  υποψηφιότητα, εφόσον το επιθυμούν, η 
οποία θα εγκριθεί ως διαδικασία επιλογής αρχικά από το ΑΑΣ και τελικά θα κυρωθεί από 
τον κ. ΥΕΘΑ. 

 Θα ήταν τιμή για το Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων να επιλεγεί ενεργό μέλος 
ή φίλος του, στην νέα σύνθεση του ΔΣ/ΜΤΑ. 

 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω ανακοίνωση της ΕΑΑΑ και 
απαντήστε, εφόσον ενδιαφέρεστε, σε αυτή, με φυσική παρουσία ή με ΦΑΞ (210-3825293) 
ή με e-mail (info@eaaa.gr) μέχρι 14-9-2020 και ώρα 09:000. 

Εκ του ΔΣ/ΣΑΣΙ/«ΙΚΑΡΟΣ» 

ΥΓ. ακολουθεί  η ανακοίνωση της ΕΑΑΑ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΑ 
 

Διορισμός μελών Δ.Σ. ΜΤΑ 
 

Γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΓΕΑ (Φ.400/34/3700/Σ.558/7-9-
2020/ΓΕΑ/Β3), η θητεία των μελών του Δ.Σ. ΜΤΑ λήγει την 16/11/2020. 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 2 του ΑΝ1988/39(ΦΕΚ Α'414) "Περί ΜΤΑ", τα μέλη 
του Δ.Σ. ΜΤΑ, διορίζονται με απόφαση του κ.ΥΕΘΑ μετά από πρόταση του ΑΑΣ, για μία 

τριετία η οποία δύναται να παραταθεί ή να ανανεωθεί. 

Σύμφωνα επίσης με την παρ.2 του ιδίου άρθρου, δύο (2) θέσεις του Δ.Σ. καταλαμβάνουν 
μερισματούχα μέλη του Ταμείου, βαθμού Ανωτάτου ή Ανωτέρου Αξκού, με τον ένα εξ' αυτών 

να είναι κατά προτίμηση ειδικότητας Οικονομικού. 

Προκειμένου η διαδικασία διορισμού του νέου Δ.Σ. ΜΤΑ να ολοκληρωθεί 
έγκαιρα,  παρακαλούνται  τα μέλη της ΕΑΑΑ που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και 
επιθυμούν το διορισμό τους στις ανωτέρω δύο (2) θέσεις, να το δηλώσουν εγγράφως στην 
ΕΑΑΑ (με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν ραντεβού ή στο fax:210-3825393 ή στο email: 
info@eaaa.gr) έως την ερχόμενη Δευτέρα 14/9/2020 και ώρα 09:00 π.μ., προκειμένου αυτές 

να ληφθούν υπόψη από το ΑΑΣ κατά το στάδιο υποβολής πρότασης προς τον κ.ΥΕΘΑ.     
Εκ της ΕΑΑΑ 
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