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2 Σεπτεμβρίου 2022 
 

Αρ. Πρωτ.: 44 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΜΑ Νο 01 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του ΕΣΜΑ, 

Μετά από μια περίοδο τακτοποίησης των τυπικών θεμάτων του Συλλόγου μας και την 
καλοκαιρινή ραστώνη, εκφράζοντας την ομόφωνη και ομόψυχη θέση του ΔΣ, ξεκινάμε 
προγραμματισμένα το επόμενο βήμα της προβολής και παρουσίας του συλλόγου στο 
τεχνολογικό και επιστημονικό πεδίο που εκφράζει. Έτσι για το επόμενο τετράμηνο 
προγραμματίζουμε τα ακόλουθα: 

1. 15-09-2022: Ανοιχτό κάλεσμα για γνωριμία και συζήτηση στην Λάρισα. Αυτή την δράση 
θα συντονίσει ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου κος Δημήτριος Μπακάλης με το μέλος κο 
Μπάμπη Παπασπύρο. Καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι απόφοιτοι της ΣΜΑ μέλη 
και μη του συλλόγου που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. 
Ενημερώστε όσους περισσότερους μπορείτε. 

2. 09-10-2022: Μεσημβρινή συγκέντρωση μελών του Συλλόγου στην Λέσχη στο 
αεροδρόμιο Τατοΐου για φαγητό, συζήτηση και αλληλοενημέρωση. Την συγκεκριμένη 
δράση θα συντονίσει το μέλος του ΔΣ και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κος Ν. 
Μαργαρίτης. 

3. Για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2022, 
προγραμματίζονται τέσσερες επιστημονικές διαδικτυακές διαλέξεις από μέλη του 
Συλλόγου μας που διαπρέπουν επαγγελματικά και Ακαδημαϊκά και θα έχουν στόχο την 
ενημέρωση όλων μας σχετικά με τις τελευταίες τάσεις της αεροναυτικής τεχνολογίας  
και επιστήμης (αφορά όλους τους τομείς και ειδικότητες). Την δράση αυτή συντονίζει το 
μέλος του ΔΣ κος Παναγιώτης Δήμου. 

4. Στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα προγραμματίζεται να γίνουν 2-3 διαδικτυακές 
συναντήσεις με αντικείμενο τις πάγιες επιδιώξεις του συλλόγου. Στόχος είναι να 
παρουσιαστούν οργανωμένα οι απόψεις των μελών μας (με μορφή συντόμων 
παρουσιάσεων), και να συζητηθούν ώστε να μορφοποιηθεί μέχρι τέλους του έτους μια 
πάγια στρατηγική. Την δράση αυτή συντονίζει ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κος Δημήτριος 
Μπακάλης και το μέλος του ΔΣ κος Γεώργιος Βορρόπουλος. 

Οι συντονιστές θα εξειδικεύσουν τις δράσεις στις επόμενες ημέρες. Για κάθε μια από αυτές θα 
λαμβάνεται σχετική ενημέρωση μέσω e-mail αλλά και μέσω του FORUM ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΜΑ 
στο fb και την ιστοσελίδα του συλλόγου. 
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Και για να έχουμε και μια κατ’ αρχάς προοπτική για τον επόμενο χρόνο (θεού θέλοντος και 
Covid επιτρέποντος): 

1. Γενική Συνέλευση. 

2. Ετήσια συγκέντρωση στην ΛΑΕΔ – Κοπή Βασιλόπιτας.  

3. 20 Αεροπορικό συνέδριο ΕΣΜΑ. 

4. Συνέχιση των ενημερώσεων διαλέξεων σε Μηνιαία βάση. 

Οι ημερομηνίες θα καθοριστούν σύντομα και θα γίνουν οι σχετικές ενημερώσεις. 

Τέλος θα ήθελα εκ μέρους του ΔΣ να προτρέψω τα μέλη μας να συμμετάσχουν στις 
παραπάνω δράσεις όχι μόνο ως απλό ακροατήριο αλλά ως ενεργά μέλη των δράσεων, 
ομιλητές, συντονιστές, μέλη επιτροπών κτλ. Σας καλούμε να έρθετε σε επαφή με οποιοδήποτε 
μέλος του ΔΣ και να «καταθέσετε» την ενεργή συμμετοχή σας, όποια κι αν είναι αυτή.  

Ο σύλλογος είναι τα μέλη του και αυτά πρέπει να αναλάβουν δράση ώστε ο σύλλογος να 
πετύχει τους σκοπούς του. Στην παρούσα χρονική περίοδο έχουμε ανάγκη από διαλέκτες 
(συναδέλφους κατά προτεραιότητα, αλλά όχι απαραίτητα) οι οποίοι  μπορούν να καλύψουν 
θέματα σύγχρονης αεροπορικής τεχνολογίας, δόγματος υποστήριξης αεροπορικών 
επιχειρήσεων, παραγωγής και συντήρησης αεροπορικών συστημάτων (αέρος – εδάφους), 
υποδομών, κτλ. καθώς και θεμάτων που άπτονται των παγίων επιδιώξεων του συλλόγου μας. 

Επικοινωνία:  

➢ Βασίλειος Υφαντής (698 007 5434, byfan@gmail.com) 
➢ Δημήτριος Μπακάλης (698 350 9645, dimbakalis@yahoo.com)  
➢ Νικόλαος Μπόσινας (698 352 2190, nickolas.bosinas@gmail.com) 
➢ Νεκτάριος Καρράς (697 850 9354, nekarras@gmail.com) 
➢ Παναγιώτης Δήμου (698 3526 927, dimoup.ita@gmail.com) 
➢ Νικόλαος Μαργαρίτης (693 268 3948, magaret13@yahoo.gr) 
➢ Γεώργιος Βορρόπουλος (698 350 2800, gvorop@gmail.com) 

 
 
 
Βασίλειος Υφαντής 
Ταξίαρχος (ΜΑ) ε.α. 

 
Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΜΑ 
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