Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στο ΤΕΘΑ, την 30η Απρ 2015

Tην Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος
κ. Βασίλειος Τελλίδης, συνοδευόμενος από τον Β’ Υπαρχηγό του ΓΕΣ Αντγο κ.
Αλέξανδρον Οικονόμου, τον Δντή Γ’ Κλάδου του ΓΕΣ Υπτγο κ. Νικόλαον Μανούρη και τον
Δντή
της Δνσεως Υποδομής & Περιβάλλοντος του ΓΕΣ Ταξχο κ. Νικόλαον Λά
λον,
επισκέφθηκε στο πλαίσια των καθιερωμένων επισκέψεών του, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας,
στο οποίο ενημερώθηκε αναφορικά με την Αποστολή, το Όραμα, την Στρατηγική και τους
Στόχους που έχει θέσει το ΤΕΘΑ, ως υπεύθυνος Φορέας του Στρατού, και κατ’ επέκταση
του ΥΠΕΘΑ,
ως προς
την διαχείριση και ορθολογιστική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τις ανάλογες κατευθύνσεις, παραινέσεις και προτροπές που
απηύθυνε ο κος Αρχηγός προς το προσωπικό (Στρατιωτικό και Πολιτικό) του Ταμείου
Εθνικής Άμυνας, για συνέχιση του δημιουργικού του έργου και ολοκλήρωση της
προσπάθειας που έχει ήδη ξεκινήσει για έναν πλήρη μετασχηματισμό του Ταμείου και
μετατροπή του σ’ έναν σύγχρονον, ικανόν και ευέλικτον Φορέα, προσανατολισ-μένου στην
αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της ακινήτου περιουσίας που διαθέτει, σύμφωνα
με τον ιδρυτικό Νόμο περί συστάσεως και λειτουργίας του (Νόμος 4407/1929).
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