
Πρακτικό Τακτικής Συνόδου της πρώτης 
Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Σωματείου 

με την Επωνυμία «Σύνδεσμος Αποφοίτων 
Σχολής Ικάρων «Ίκαρος»». 

 

Εισαγωγή 
 

1. Στην Αθήνα, στις 15 Ιουνίου 2014,στις εγκαταστάσεις της 
ΕΑΑΑ, πραγματοποιήθηκε η πρώτη τακτική σύνοδος της Γ.Σ. 
του Σωματείου «Ίκαρος», κατ’εφαρμογή των άρθρων 10 και 20 
του κωδικοποιημένου καταστατικού του Σωματείου, το οποίο 
αναγνωρίστηκε με τη διαταγή 73/11/02/2014, του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών.  

2. Για την έναρξη της Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
καταστατικού, απαιτείτο απαρτία σχηματιζόμενη από το ½ των 
τακτικών μελών του σωματείου, τα οποία πρέπει να είναι 
ταμειακά τακτοποιημένα. Σύμφωνα με την καταμέτρηση των 
παριστάμενων μελών και των συνδεδεμένων ηλεκτρονικά, 
προέκυψε ότι παρόντες είναι 142 άτομα επί 229 εγγεγραμμένων 
και ως εκ τούτου, συμπληρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία.  

3. Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. περιλάμβανε ενημερωτικά θέματα, 
θέματα για λήψη απόφασης, καθώς και τις αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της 
Ελεκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.). 

 

 

 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΕΕ 

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3στ και 4θ του 
Καταστατικού, η ΓΣ είναι το αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή των 
αρχαιρεσιών, ενώ το πρώτο θέμα ενημέρωσης στην ημερήσια 
διάταξη της 1ης συνεδρίασης της ΓΣ, είναι η ανάδειξη μελών του ΔΣ 
και της ΕΕ, η οποία θα συντελεστεί με τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υπολοίπων 
θεμάτων της ατζέντας.  

  2.  Επισημαίνεται η προσοχή που πρέπει να επιδείξουν τα 
μέλη που θα ψηφίσουν, στη σταυροθέτηση (επιτρέπεται 1 σταυρός 
στην ομάδα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, 3 έως 6 
σταυροί για τα μέλη του ΔΣ, εκτός του Προέδρου και έως 3 
σταυροί για τα μέλη της ΕΕ).  

3.  Υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού σταυρών 
ακυρώνει το ψηφοδέλτιο, ενώ η μη τοποθέτηση ούτε ενός σταυρού 
σε μια ομάδα υποψηφίων είναι αποδεκτή. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3στ του 
Καταστατικού, «Για μέλη που κατοικούν εκτός Αττικής, ή δεν 
μπορούν να εξασφαλίσουν φυσική παρουσία, επιτρέπεται και 
θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή τους μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Επιπλέον, στις περιπτώσεις ψηφοφορίας, είναι έγκυρη και 
αποδεκτή η ηλεκτρονική και η επιστολική ψήφος, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η ΓΣ». 

  2.  Με βάση την προαναφερθείσα πρόβλεψη που 
αναγνώστηκε αυτούσια, ως έχει στο Καταστατικό, συμμετέχουν 
σήμερα μαζί μας πέντε τακτικά μέλη του Συνδέσμου από την 
περιοχή της Θεσσαλονίκης και ένα από τη Λάρισα. Τα 
αναφερθέντα τακτικά μέλη θεωρούνται παρόντες και παίρνουν 



μέρος στη συζήτηση και τις αποφάσεις της ΓΣ με δεδομένο ότι 
είναι οικονομικά ενήμερα. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 1. Για την ευχερή λειτουργία, αλλά και την αξιοπρεπή 
παρουσία και δράση του Συνδέσμου, απαιτείται να ευρεθούν 
κατάλληλοι χώροι προς ενοικίαση. Τα υπέρ αυτής της επιλογής 
είναι προφανή με κυριότερα την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, 
των μέσων και των αρχείων σε συγκεκριμένο και ασφαλή χώρο, τη 
διευκόλυνση εργασίας και συνεργασίας των οργάνων μεταξύ των 
και μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, την υποδοχή και 
συνεργασία με εξωτερικούς  φορείς και αρκετά άλλα.  

 2. Για να προβούμε όμως στην επιλογή ενοικίασης 
χώρων, θα πρέπει υπό τις ηπιότερες ως προς τα οικονομικά του 
Συνδέσμου προβλέψεις, να διαθέτουμε μηνιαίως 500 έως 800 
Ευρώ ή ετησίως 6000 έως 9600 Ευρώ που αντιστοιχούν στις 
ετήσιες συνδρομές 300 έως 480 εγγεγραμμένων τακτικών μελών.  

 3. Ωστόσο και αυτή η προσέγγιση που υπό τις παρούσες 
συνθήκες δεν διασφαλίζεται, αφού είμαστε μέχρι τώρα περίπου 
200 εγγεγραμμένα μέλη, δεν θα ήταν αποδεκτή και οικονομικά 
ανεκτή, διότι εκτός των παγίων εξόδων, θα προκύψουν και άλλα 
(προγραμματισμένα ή έκτακτα), που θα αφορούν τη γενικότερη 
λειτουργία και τις υποχρεώσεις του Συνδέσμου. 

 4. Άλλες αποδεκτές επιλογές για την εξασφάλιση  χώρων  
που απαιτούν όμως διερεύνηση και χρόνο εκ μέρους του νέου ΔΣ, 
θα ήταν η προσπάθεια εξεύρεσης χώρων της ΠΑ που  
παραμένουν ανεκμετάλλευτοι, η ενοικίαση χωρών από οικειοθελείς 
συνδρομές περιορισμένου αριθμού μελών του Συνδέσμου, η 
διάθεση ιδιωτικών χώρων μελών του Συνδέσμου χωρίς καθεστώς 
εκμίσθωσης ή με ελάχιστο αντίτιμο ενοικίου και ενδεχομένως και 
άλλες περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατό επί του παρόντος να 
προβλεφθούν 

 5.  Οι επανειλημμένες επισκέψεις και συζητήσεις μας με 
τους αρμόδιους φορείς του ΜΤΑ, για την ενοικίαση ενός 
ικανοποιητικού από πλευράς έκτασης και διαρρύθμισης χώρου του 



7ου ορόφου του κτιρίου της οδού Ακαδημίας, δεν καρποφόρησαν 
αφού το τμήμα εκμεταλλεύσεων δεν συναινούσε στον καθορισμό 
ενός χαμηλού ενοικίου.  Η τελευταία υποχώρηση των υπευθύνων 
ήταν για 550 Ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένων των  
κοινοχρήστων, τα οποία πρέπει και αυτά να προσαυξηθούν με το 
μηνιαίο κόστος των λοιπών αναγκαίων ευκολιών (ρεύμα, νερό 
κλπ) προσφορά.  

 6. Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει της κτηθείσας 
εμπειρίας του ΠΔΣ από τη διερεύνηση της δυνατότητας ενοικίασης 
χώρων για εγκατάσταση του Συνδέσμου, προτείνουμε στο νέο ΔΣ 
που θα προκύψει σήμερα, να τηρήσουν στάση αναμονής, να 
συνεχίσουν να λειτουργούν σε δημόσιους κατάλληλους και 
αξιοπρεπείς χώρους, σαν τη ΛΑΕΔ, όπως γινόταν μέχρι τώρα από 
το ΠΔΣ, να διερευνήσουν με άνεση χρόνου για την εξεύρεση μιας 
αξιοπρεπούς και χαμηλού κόστους λύσης ή να εκμεταλλευτούν μια 
ευκαιρία που θα παρουσιαστεί, αφού όμως πρώτα έχουν 
προσδιορίσει το κόστος και έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του 
Προϋπολογισμού από τη ΓΣ δια ηλεκτρονικής περιφοράς, όπως 
αναφέρεται στη συνέχεια στα θέματα που απαιτούν λήψη 
απόφασης από τη ΓΣ.  

 7. Ενδεικτικά, προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα 
εξεύρεσης και ενοικίασης κατάλληλων χώρων αφού πρώτα 
εξασφαλιστεί δύναμη τουλάχιστον 300 εγγεγραμμένων μελών και 
ετήσιο κόστος ενοικίου περί τα 3000 Ευρώ. Στην προσπάθεια 
αυτή, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα παραχώρησης χώρων 
στο Τατόι (υπόστεγο Ολυμπιακών αγώνων), στην Υπηρεσία 
Ιστορίας (Βίλλα Συγγρού), στο παλαιό Φάληρο (Οικία 140 τ.μ, 
δωρεά προς την ΠΑ), οποιαδήποτε άλλη προσφορά 
παραχώρησης οικήματος από εσωτερικό ή εξωτερικό φορέα του 
Συνδέσμου, έναντι μηδενικής ή ελαχίστης τιμής, Διαμέρισμα 140 
τ.μ επί της Χαλκοκονδύλη, ιδιοκτησίας ΕΑΑΑ, έναντι χαμηλού 
ύψους ενοικίου.  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ 



 1. Η αντιπροσωπευτική επιλογή για συμμετοχή όλων των 
ειδικοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η πιο δίκαιη επιλογή, 
αν θέλουμε να στηρίξουμε τη συμμετοχική διαδικασία. 

 2. Η εφαρμογή της απλής αναλογικής στις αρχαιρεσίες, η 
οποία υποστηρίχθηκε από πολύ μικρό αριθμό τακτικών μελών, 
είναι φαινομενικά δίκαιη και διαφανής, αλλά αν εφαρμόζεται μεταξύ 
ομάδων με διαφορετική δύναμη, τότε είναι φυσικό ότι οι πλέον 
ευάριθμες ομάδες θα επικρατήσουν έναντι των ολιγάριθμων. 

 3.  Το προσωρινό ΔΣ, ασχολήθηκε επί μακρόν και εις 
βάθος με τη μελέτη του θέματος και κατέληξε ότι για το συμφέρον 
της συνοχής και συνεργασίας όλων των ειδικοτήτων στο πλαίσιο 
λειτουργίας του Συνδέσμου και κυρίως για την αντικειμενικότητα 
των αποφάσεων του ΔΣ, καλύτερο σύστημα είναι η 
αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων. 

 4.  Σε αντίθετη περίπτωση, εξετάζοντας σε καθαρά 
θεωρητική προσέγγιση την εφαρμογή της απλής αναλογικής στον 
Σύνδεσμο μας, θα παρατηρούσαμε ότι οι αρχαιότερες σε 
παρουσία στη Σχολή ειδικότητες, των οποίων η δύναμη είναι  
μεγαλύτερη έναντι των άλλων, θα καταλάμβαναν όλες τις θέσεις 
του ΔΣ. Ασφαλώς μια τέτοια περίπτωση θα ήταν άκρως αρνητική 
τόσο για τη φιλοσοφία συγκρότησης αυτού του Συνδέσμου, αλλά 
ακόμη και για το ίδιο του το μέλλον. 

 5. Αν εφαρμοστεί αυτή η επιλογή, δεν κρίνεται ευοίωνη η 
πορεία του Συνδέσμου ως ενιαία οντότητα όλων των ειδικοτήτων 
της Σχολής Ικάρων. 

Τέλος υπενθυμίζεται ότι η επιλογή του προέδρου ΔΣ ακολουθεί τη 
λογική της απλής αναλογικής, επιτρέποντας την ανάδειξη κοινώς 
αποδεκτών προσωπικοτήτων, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (τέθηκε από τον ε.α. Απτχο Ο. Γαλανόπουλο) 

 1. Mη κερδοσκοπικό ονομάζεται ένα νομικό πρόσωπο, 
όταν σκοπός της λειτουργίας του δεν είναι η επίτευξη κέρδους, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF


αλλά κάποιος κοινωφελής σκοπός όπως είναι οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ). 

 2. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας δεν απαγορεύει την 
ανάληψη από την οργάνωση οικονομικών δραστηριοτήτων. Η 
ειδοποιός διαφορά από τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα είναι 
ότι το τυχόν κέρδος δε διανέμεται στα μέλη του νομικού 
προσώπου, αλλά παραμένει στην οργάνωση, την ένωση ή το 
σωματείο. 

 3. Πολλές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
δραστηριοποιούνται οικονομικά, με σκοπό να διατηρήσουν ή και 
να αυξήσουν την ίδια περιουσία τους, ώστε να έχουν τα μέσα για 
την επίτευξη του κοινωφελούς τους σκοπού. Ο μη κερδοσκοπικός 
χαρακτήρας επίσης δεν αποκλείει την πρόσληψη και μισθοδοσία 
εργαζομένων. Αποκλειστικά μη κερδοσκοπικές οργανώσεις είναι 
τα σωματεία (σύλλογοι) και τα ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα.. 

 4. Έτσι λοιπόν, το σωματείο (ως είναι ο Σύνδεσμός μας) 
αν διαλυθεί, απαγορεύεται από τον νόμο να διανεμηθεί η 
υπολειπόμενη περιουσία στα μέλη, ώστε να αποφευχθεί 
καταστρατήγηση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

 5. Άλλωστε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 
21 του Καταστατικού, υπάρχει καθαρή πρόβλεψη που 
κατοχυρώνει τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Συνδέσμου και 
η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά «Μετά τη διάλυση του 
σωματείου και με απόφαση της ΓΣ, η περιουσία του περιέρχεται 
στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ), ή στην ΣΙ, ή στην ΠΑ, ή 
σε ευαγές ίδρυμα, με τη σειρά που αναφέρονται». 
 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΦΜ  

Κρίθηκε σκόπιμο η ενέργεια αυτή να αναληφθεί από το εκλεγέν 
Δ.Σ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1.  Έγκριση του ισολογισμού – απολογισμού από την 
έναρξη μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών και απαλλαγή του ΔΣ 
από την οικονομική ευθύνη ευθύς μετά την παράδοση των 
χρημάτων στο νέο ΔΣ και την υπογραφή του σχετικού 
πρωτοκόλλου. Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία, τα έσοδα του 
συλλόγου ανέρχονται στο ποσό των 10.181,13 ευρώ, ενώ τα 
έξοδα σε 859 ευρώ. Στην τράπεζα σε αντίστοιχο λογαριασμό 
υπάρχουν 9.322,13 ευρώ. 

 2.  Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του 
απολογισμού ισολογισμού και την απαλλαγή του ΠΔΣ από την 
περαιτέρω οικονομική διαχείριση. 

 3.  Ο απολογισμός – ισολογισμός εγκρίθηκε 
ομοφώνως.  

 

ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

 1. Από ένα σημαντικό αριθμό συναδέλφων, ιδιαίτερα 
αυτών της περιφέρειας, το τέλος εγγραφής και η ετήσια συνδρομή 
(σήμερα 30+20=50) έχει σχολιαστεί ως υψηλό,  λαμβανομένων 
υπόψη των τρεχουσών δυσμενών οικονομικών συγκυριών. Οι 
περισσότεροι δε εξ αυτών προβάλουν το θέμα αυτό ως μία 
αποτρεπτική παράμετρο για τη συμμετοχή τους στο Σύνδεσμο. 

 2. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα βιοπορισμού, ιδιαίτερα αυτοί που 
βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε δάνεια, που πρέπει να καλύψουν 
σπουδές παιδιών ή αντιμετωπίζουν θέματα ανεργίας μελών της 
οικογενείας τους. Πέρα αυτού είναι βέβαιο ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται για πολλούς και σε ψυχολογικό επίπεδο, λόγω του 
κλίματος ανασφάλειας που επηρεάζει λίγο-πολύ όλους. 



3. Κατόπιν μιας σύντομης και ανεπίσημης έρευνας, 
διαπιστώθηκε ότι σχεδόν όλα τα παρεμφερή σωματεία 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πληρωμής συνδρομών (ήδη 
κάποια χρωστούν ενοίκια), ενώ παράλληλα έχουν μειώσει στο 
ελάχιστο πλέον την ετήσια συνδρομή, με κάποια εξ αυτών να 
έχουν καταργήσει και τη αρχική εγγραφή. 

4. Άποψη του προσωρινού ΔΣ είναι να λάβουμε σοβαρά 
υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, και κυρίως να σεβαστούμε 
χωρίς κάποια διάθεση κριτικής τις απόψεις των συναδέλφων που 
υπό το βάρος των ενδεχόμενων υποχρεώσεών τους, θεωρούν το 
κόστος συμμετοχής στο Σύνδεσμο υψηλό ή συγκριτικά 
υπερβολικό. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουμε σε μεγαλύτερη 
προτεραιότητα τη προοπτική διεύρυνσης της συμμετοχής στο 
Σύνδεσμο (ποιοτικά και αριθμητικά), από την όποια οικονομική 
ευρωστία, η οποία θα μπορούσε να προκύψει στη συνέχεια και με 
άλλες καταστατικές διαδικασίες (έκτακτες εισφορές, δωρεές, 
διαφημίσεις, κλπ.)  

5. Με βάση την προσέγγιση αυτή, το προσωρινό ΔΣ 
εισηγείται την ελάττωση του τέλους εγγραφής στα 10 Ευρώ έναντι 
των 30 που είναι μέχρι τώρα, ενώ για την ετήσια συνδρομή η 
εισήγηση είναι να παραμείνει ίδια, δηλαδή στα 20 Ευρώ. 

 6.  Στη περίπτωση που εγκριθεί η παραπάνω εισήγηση, 
για τα υφιστάμενα μέλη, που ήδη έχουν πληρώσει για εγγραφή € 
30, προτείνεται  η διαφορά αυτή των €20 να καλύψει τη συνδρομή 
τους για το 2015. Φυσικά σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής, 
θα διατηρούν το δικαίωμα είσπραξης (επιστροφής) του ποσού 
αυτού από το Σύνδεσμο.  

  7.  Κατόπιν μιας τέτοιας απόφασης, θα πρέπει τα νέα 
δεδομένα να περάσουν και στο άρθρο 18, παράγραφο 1 του ΚΟΛ. 

  8.  Η εισήγηση εγκρίθηκε ομοφώνως.  

  

 



 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 4γ του 
Καταστατικού, η ΓΣ εγκρίνει κατ' έτος το πρόγραμμα του ΔΣ, ως 
προς τις βασικές επιδιώξεις και κύριες δραστηριότητες του 
Συνδέσμου για την περίοδο από την τρέχουσα ΓΣ μέχρι την 
επόμενη τακτική συνέλευση, και περιλαμβάνει κατ’ ουσίαν τις 
δράσεις  ενός 12μήνου. Ο προγραμματισμός αυτός συντάσσεται 
με μέριμνα και ευθύνη του Προέδρου του ΔΣ.  

 2. Το πρόγραμμα δράσεων όμως του Συνδέσμου για την 
επόμενη περίοδο ως προαναφέρθηκε, θα καθοριστεί από το νέο 
ΔΣ που θα προκύψει από τις σημερινές αρχαιρεσίες, και συνεπώς 
θα πρέπει αναγκαστικά να εγκριθεί από την ολομέλεια της ΓΣ δια 
αλληλογραφίας. 

 3. Στη φάση αυτή το μόνο αντικείμενο που θέτουμε 
υπόψη της ΓΣ για λήψη απόφασης, ως προγραμματισμό για το 
επόμενο διάστημα, είναι  ο σχεδιασμός του Αεροπορικού 
Συνεδρίου από το νέο ΔΣ, πρωταρχικά ως προς το χρόνο 
διεξαγωγής του και δευτερευόντως ως προς τα αντικείμενα της 
ημερίδας. Ιδιαίτερα για την αρχική φάση δράσεων του Συνδέσμου, 
η εισήγησή μας για το χρόνο υλοποίησης του 1ου Αεροπορικού 
Συνεδρίου, είναι να διατηρηθεί μια ευελιξία μεταφοράς του ακόμη 
και έως το 2016, προκειμένου το νέο ΔΣ, εάν χρειαστεί, να 
μπορέσει να ιεραρχήσει σωστά τις υποχρεώσεις του και να 
προγραμματίσει τις δράσεις του. 

 4. Προγραμματισμός (αρχικός) επόμενης ΓΣ. Σύμφωνα με 
το καταστατικό η σύγκληση της τακτικής ΓΣ γίνεται το πρώτο 
τρίμηνο κάθε νέου έτους (άρθρο 12, παράγραφος 1η), συνεπώς η 
επόμενη ΓΣ, θα γίνει σε μικρότερο διάστημα από ένα 
ημερολογιακό έτος.  

 5. Επίσης επειδή βασικό θέμα κάθε τακτικής ΓΣ είναι η 
έγκριση του Προϋπολογισμού του επομένου έτους που αρχίζει 1 
Ιανουαρίου και λήγει 31 Δεκεμβρίου, αυτό σημαίνει ότι έχοντας ήδη 
διανύσει ο Σύνδεσμος το ήμισυ του τρέχοντος έτους και 
προκειμένου το ΠΔΣ να μην δεσμεύσει σήμερα τον οικονομικό 



προγραμματισμό του ερχόμενου εξαμήνου, το νέο ΔΣ θα πρέπει να 
συντάξει το συντομότερο δυνατό, Προϋπολογισμό του 2014 που 
θα καλύπτει την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 (άρθρο 9, 
παράγραφος 4α του καταστατικού), ενώ οι υπερβάσεις του 
πρώτου τριμήνου του 2015 θα εγκριθούν εκ των υστέρων από την 
επόμενη τακτική ΓΣ. 

 6.  Ο μισός λοιπόν Προϋπολογισμός του 2014, θα 
εγκριθεί μέσω e-mail από το σύνολο των παρόντων σήμερα στη 
ΓΣ, με πρόκριση της απόφασης που στηρίζεται από το 50% + 1 
των μελών.  

 7.  Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:  

  α. Το νέο ΔΣ να ενεργήσει το συντομότερο δυνατό 
για: 

   (1) Την αρχική έγκριση προγραμματισμού του 
1ου Αεροπορικού Συνεδρίου 

   (2) Την κατάρτιση αναλυτικού προγράμματος 
δράσεων, υπό την συνδρομή και του απερχόμενου ΠΔΣ 

   (3)  την κατάρτιση του Π/Υ για το επόμενο 
διάστημα, ήτοι μέχρι 31-12-2014. 

  β. Να εγκριθούν κατ΄ εξαίρεση οι ανωτέρω 
προτάσεις του νέου ΔΣ, δια αλληλογραφίας από το σύνολο των 
παρόντων στην 1η ΓΣ μελών. 

 8.  Η κατάρτηση του προγράμματος δράσεων της 
επόμενης περιόδου και του ετησίου προϋπολογισμού 
εγκρίθηκαν ομοφώνως.   

 

 

 

 

 



ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΛ 

 1. Όπως είναι γνωστό, το Καταστατικό περιλαμβάνει τις 
γενικές εκείνες προβλέψεις που καθορίζουν το προφίλ του σκοπού 
και του προσανατολισμού του Συνδέσμου, καλύπτοντας μάλιστα 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζουν τη λειτουργία του, με 
βάση τις αναγκαίες και απαράβατες ρυθμίσεις που καθορίζονται 
στον Αστικό Κώδικα περί ιδρύσεως Σωματείων. 

 2.  Οι λοιπές προβλέψεις που ρυθμίζουν σε βάθος, έκταση 
και ανάλυση τη λειτουργία του Συνδέσμου, καλύπτονται ως επί το 
πλείστον στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας. Ο ΚΟΛ 
άμα τη εγκρίσει του από τη ΓΣ,  έχει ισχύ επιβεβλημένων 
ρυθμίσεων που πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα και να 
εφαρμόζονται από όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Ανακολουθία ή 
εσκεμμένη απόρριψη  των προβλεπομένων διαδικασιών, μπορεί 
να έχει ως συνέπεια ακόμα και τον πειθαρχικό έλεγχο. 

 3. Πιο συγκεκριμένα ο ΚΟΛ, είτε αναλύει διεξοδικότερα τις 
προβλέψεις του Καταστατικού, χωρίς όμως να υπερκερνάει τις 
νομικές του έννοιες, είτε καθορίζει έτερες λειτουργίες  και 
διαδικασίες που υποβοηθούν και κωδικοποιούν όλο το φάσμα των 
ενεργειών και δράσεών του. Επ’ ουδενί λόγο επιτρέπεται να 
επικρατήσει ερμηνεία όρων, ενεργειών, δράσεων και διαδικασιών 
του ΚΟΛ έναντι ιδίων προβλέψεων του Καταστατικού. 

 4. Από την προ – τελευταία ανάρτηση του ΚΟΛ στην 
ιστοσελίδα του Συνδέσμου και αφού ελήφθησαν υπόψη οι 
παρατηρήσεις που διαβιβάστηκαν από ορισμένους συναδέλφους, 
διαμορφώθηκε το τελικό κείμενο που είναι ήδη αναρτημένο εδώ και 
15 ημέρες και το οποίο θα κληθούμε εντός ολίγου να εγκρίνουμε 
για να τεθεί σε εφαρμογή. Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις που 
έγιναν σε σχέση με το προηγούμενο κείμενο είναι: 

  α. Όταν παύεται προσωρινά ένα μέλος κάποιου 
οργάνου Διοίκησης και Ελέγχου, τότε αυτό αντικαθίσταται άμεσα 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μέχρι την τελική 
απόφαση από τη ΓΣ, που είναι αρμόδια γι’ αυτό, η οποία όμως 
χρονικά μπορεί να απέχει αρκετά από την προσωρινή απόφαση 
παύσης του μέλους. Αν στη συνέχεια υπάρξει θετική απόφαση της 



ΓΣ, το παυθέν μέλος Οργάνου Διοίκησης ανακτά πάλι τη θέση και 
σε περίπτωση αρνητικής απόφασης τη χάνει. Για τον πρόεδρο δεν 
ισχύει το ίδιο πράγμα υπό την έννοια ότι σε περίπτωση 
προτάσεως για έκπτωση, συγκαλείται έκτακτη ΓΣ και αποφασίζει 
άμεσα. Έγιναν αντίστοιχες προσθήκες στο άρθρο 20, και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2β(2)(γ) και 6. 

  β. Για την προστασία και διασφάλιση σωστού 
χειρισμού των προσωπικών δεδομένων των μελών του 
Συνδέσμου, εντάχθηκαν στον ΚΟΛ συγκεκριμένες διαδικασίες που 
κωδικοποιούν τις ενέργειες των οργάνων τα οποία έχουν 
πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, μέσω των αρχείων του Συνδέσμου, 
λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των διατάξεων του σχετικού 
Νόμου 2472/1977 και 1997. 

 5. Όπως είχαν ενημερωθεί όλα τα μέλη του Συνδέσμου 
μέσω της 1ης ανάρτησης του ΚΟΛ στην ιστοσελίδα, το ΠΔΣ κατά τη 
διεξαχθείσα διαβούλευση για την ορθότητα των  άρθρων και τον 
έλεγχο της πληρότητας των επί μέρους κειμένων, διαπίστωσε ότι ο 
Κανονισμός θα πρέπει να συμπληρωθεί με 16 επί πλέον άρθρα , 
για τα οποία δεν διατέθηκε αρκετός χρόνος για να προετοιμασθούν 
και τα οποία αναφέρονται επιγραμματικά στον παρόντα ΚΟΛ, υπό 
τον τίτλο για το καθένα: 

  α. Οργάνωση – Λειτουργία – Διασυνδέσεις 
Επιστημονικής Βιβλιοθήκης 

  β. Γενικές Αρχές - Οδηγίες Τήρησης Πρακτικών & 
Αρχείων 

  γ. Οργάνωση – Λειτουργία Ηλεκτρονικών Αρχείων & 
Βάσης Δεδομένων. 

  δ. Πλαίσιο Συνεργασίας με Σχολή Ικάρων 

  ε. Πλαίσιο Επικοινωνίας & Συνεργασίας με ΥΠΕΘΑ, 
ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ, ΔΑΥ, ΔΑΕ & λοιπές Μονάδες της ΠΑ, καθώς 
και Δημόσιες Υπηρεσίες. 

  στ. Διαδικασίες Ενημέρωσης & Συνεργασία με ΜΜΕ 



  ζ. Σχέσεις & Πλαίσιο Συνεργασίας με Συναφή 
Σωματεία, Ιδρύματα, Ινστιτούτα και Οργανισμούς. 

  η. Εκπροσώπηση σε Δημόσιες Εκδηλώσεις 

  θ. Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς  

  ι. Αλληλεγγύη Μελών 

  ια. Κοινωνικές Δράσεις – Εφαρμογές & 
Εθελοντισμός 

  ιβ. Κατοχύρωση Πτυχίων & Προστασία 
Επαγγελματικών Δικαιωμάτων 

  ιγ. Πλαίσιο Λειτουργίας – Υπαγωγής Παραρτημάτων, 
Λεσχών και Συναφών Ομάδων. 

  ιδ. Νομική Προστασία – Λογιστική Υποστήριξη 

  ιε. Διαδικασίες Τηλεδιασκέψεων 

  ιστ. Κατάρτιση Προϋπολογισμού Λειτουργίας και 
Δράσεων του Συνδέσμου 
 

 6. Για σκοπούς ευελιξίας, προτείνεται στη ΓΣ να εγκρίνει 
τη σύνταξη και προσωρινή εφαρμογή των νέων άρθρων, με 
ευθύνη του νέου ΔΣ, μέχρι την τελική τους έγκριση από την 
επόμενη τακτική ΓΣ, με την προϋπόθεση της παμψηφίας της 
πλήρους σύνθεσης του νέου ΔΣ και της ΕΔΚ. Επιπλέον, 
εισηγούμαστε, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, την ανάπτυξη και 
πρόσθετων άρθρων από το ΔΣ, καθώς και την αισθητική-
γραμματική-συντακτική βελτίωσή του ΚΟΛ, εάν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο ή εξυπηρετεί τη λειτουργία του Συνδέσμου. 

 7. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή της 
πρότασης της παραγράφου 5 & 6, ως μόλις αναγνώστηκε. 

 8.      Επιπλέον, εισηγούμαστε κάποιες βελτιωτικές 
διορθώσεις, που εντοπίστηκαν, ως ακολούθως:  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΔΣ 
 



ΑΡΘΡΟ 11Ο  
ΜΗ ΑΙΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ) 
2. Λειτουργία – αρμοδιότητες οργάνων 
α. Μη αιρετά μόνιμα συμβουλευτικά όργανα: 

(2) Βήμα Επιτίμων Αρχηγών ΓΕΑ (Β.Ε.Α/ΓΕΑ) 

 
(α) Στα πλαίσιο λειτουργίας του συνδέσμου και ανεξάρτητα από το 
ρόλο του ΔΣ, συγκροτείται και λειτουργεί με καθαρά εισηγητικό 
ή/και συμβουλευτικό ρόλο, το Β.Ε.Α/ΓΕΑ, μέλη του οποίου είναι 
αυτεπαγγέλτως (εφόσον το επιθυμούν και δεσμεύονται με τους 
αντίστοιχους όρους που τίθενται από το Καταστατικό και τον ΚΟΛ) 
όλοι οι επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΑ, που έχουν ενταχθεί στο Σύνδεσμο ως 
ιδρυτικά ή τακτικά μέλη. Ευνόητη φυσικά είναι και η συμμετοχή των 
προερχόμενων από τη ΠΑ επίτιμων Α/ΓΕΕΘΑ, ακόμη και εάν δεν 
έχουν διατελέσει Α/ΓΕΑ. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ε.α. Απτχου Ε.Γεωργούση 

 Κάποιες παραγρ.του άρθρου 8 αρχίζουν με λέξεις όπως 
''Δημιουργία'' που ενδέχεται να εκληφθεί ως εμπλοκή στη 
λειτουργία τομέων της Π.Α από έναν Σύνδεσμο αποστράτων. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΑΞΟΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
2.  Ανταλλαγή σκέψεων-απόψεων με τα ε.ε στελέχη και 

την ηγεσία της ΠΑ, προκειμένου μετά από συν-αντίληψη των 
θεμάτων που τους απασχολούν, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις 
για να προβληθούν εύσχημα και καλοπροαίρετα μέσω του 
συνδέσμου, προτάσεις και απόψεις, η ευθεία έκφραση των οποίων 
από τα ε.ε στελέχη, ενδεχομένως να περιορίζεται από υπηρεσιακές 
αναστολές ή από ανεπίκαιρη συγκυρία παραγόντων για τα 
ζητήματα που επιθυμούν να θέσουν. 

 
11.  Τήρηση ανοιχτής επικοινωνίας και συνεργασίας με τη 

σχολή Ικάρων που είναι το φυτώριο των νέων στελεχών και 



συμβολή σε κάθε προσπάθεια της Διοίκησης, για την ανάδειξη 
προτύπου του μελλοντικού αξιωματικού και ηγέτη ο οποίος θα 
πρέπει να διακατέχεται από ακεραιότητα, αφοσίωση και 
επαγγελματισμό.  
 

12.  Συνεργασία με τη ΠΑ και υποβολή σχετικών 
προτάσεων για τη δημιουργία οράματος στους Ικάρους και νέους 
αξιωματικούς ώστε:  
α. Να διακατέχονται από σταθερή και ανυποχώρητη στάση στις 
αρχές της δικαιοσύνης, της 

 
18.  Συμβολή στη Προστασία του κύρους και της 

αξιοπρέπειας των στελεχών της ΠΑ, στη διατήρηση του ηθικού 
τους σε υψηλά επίπεδα, καθώς και στη διεκδίκηση των 
συμφερόντων τους συγκριτικά, δίκαια και με ισονομία, ως προς την 
κρατούσα κοινωνική κατάσταση. 

 9.      Αποφάσεις που ελήφθησαν:  

α. Ο ε.α. Επγός Γ. Κασσαβέτης πρότεινε να μην απαιτείται 
ομοφωνία για την έγκριση ή μη των διατάξεων του ΚΟΛ, αλλά 
απλή πλειοψηφία των μελών. Η εισήγηση έγινε δεκτή από τη 
Γ.Σ.. 

β. Ο ε.α. Απτχός Γ.Πιστιώλης πρότεινε να μην ισχύσει ο 
παρόν ΚΟΛ μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή του. Η εισήγηση 
δεν έγινε δεκτή από τη Γ.Σ.. 

γ. Ο ε.α. Απτχός Μ.Παπαδόπουλος πρότεινε όπως το νέο Δ.Σ. 
λειτουργήσει μόνο με τις διατάξεις του καταστατικού χωρίς να 
λάβει υπ όψιν του τον ΚΟΛ. Η εισήγησή του δεν έγινε δεκτή 
από τη Γ.Σ.. 

Μετά από σχετική ερώτηση, ο ΚΟΛ και οι σχετικές με το θέμα 
ως άνω εισηγήσεις έγιναν αποδεκτές από τη Γ.Σ..  

 

 

 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 1. Κατά τη συνάντηση της πρώτης συγκροτηθείσας ομάδας 42 
συναδέλφων που εξέφρασαν την επιθυμία να γίνουν ιδρυτικά μέλη του 
Συνδέσμου στις 9 Οκτωβρίου 2013 στη ΛΑΕΔ, συζητήθηκε η πρόταση-
σύνθεση, που καλλιτεχνήθηκε από υποψήφιο ιδρυτικό μέλος και 
αναλύθηκε ο συμβολισμός του Ικάρου από μία πτέρυγα αετού και η 
συνύπαρξη στη φιλοτεχνημένη σύνθεση του ήλιου, της θάλασσας που 
παράλληλα συμβολίζει τον κυματισμό της  ελληνικής σημαίας. 

 2.  Από αριθμό υποψηφίων μελών προτάθηκε να διερευνηθούν 
και επί πλέον ιδέες όπως π.χ. το παλαιό έμβλημα της Σχολής 
Αεροπορίας τροποποιημένο, η χρήση της εικόνας κατασκευής των 
πτερύγων του Ικάρου, από τον Δαίδαλο (Ρωμαϊκό αντίγραφο-
γραμματόσημο ΕΛΤΑ)   κλπ.  

 3. Αποφασίστηκε τότε εφόσον είναι δυνατόν να τύχουν 
επεξεργασίας και επί πλέον προτάσεις σχετικές με το έμβλημα του 
συνδέσμου. Το νέο έμβλημα που θα προκύψει με το υφιστάμενο θα 
τεθούν σε διαβούλευση μεταξύ των ιδρυτικών μελών για λήψη οριστικής 
απόφασης.  

 4. Παρότι η συγκεκριμένη απόφαση έπρεπε να είχε υλοποιηθεί 
τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2013, εν τέλει λόγω μη εμφάνισης νέων 
εθελοντών ικανών στη σχεδίαση, το θέμα παρέμεινε ανενεργό μέχρι 
τώρα. 

 5. Τελικώς, με την ευγενή προσφορά του ε.α. Ταξχου Νικόλαου 
Μανουσάκη, ο οποίος φιλοτέχνησε και το αρχικό έμβλημα, όπως και με 
τη συμμετοχή του ε.α. Ταξχου Θεόδωρου Πετριτσόπουλου, 
συγκεντρώθηκαν τρία (3) δείγματα εμβλημάτων, τα οποία αναρτήθηκαν 
στην ιστοσελίδα προ 5 νθημέρου για να ενημερωθούν όλα τα μέλη 
έγκαιρα και να γίνει η τελική επιλογή κατά τη διάρκεια της σημερινής ΓΣ. 
Σημειώνεται ότι ο παλαιός θυρεός της ΣΑ , δεν προτείνεται σαν 
υποψήφιο έμβλημα, αλλά μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε εκ των 
τριών εμβλημάτων επικρατήσει, για χρήση ως θυρεού και μόνο. 

 6. Μετά την επίδειξη, τη συζήτηση και τη σχετική 
ψηφοφορία για το θέμα επιλογής του εμβλήματος, 
ως έμβλημα του Συλλόγου αποφασίστηκε να επικρατήσει το 



υφιστάμενο, αυτό του Ικάρου με την πτέρυγα του αετού και τη 
σύνθεση του ηλίου και της θάλασσας.  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 2 του 
Καταστατικού, τη διαδικασία της ψηφοφορίας, διευθύνει, εποπτεύει 
και ρυθμίζει από πλευράς χρόνου, τριμελής εφορευτική επιτροπή 
που επιλέγεται είτε οικειοθελώς από τα παριστάμενα τακτικά μέλη 
είτε με πρόταση του Πρόεδρου και σε όλες τις περιπτώσεις 
κατόπιν έγκρισης βασισμένης στη σχετική πλειοψηφία της 
απαρτίας. Κατόπιν αυτού και αν δεν υπάρχουν εθελοντές για την 
εφορευτική επιτροπή, το ΠΔΣ είναι έτοιμο να προτείνει τρία τακτικά 
μέλη προς τη ΓΣ.  

 2. Προτείνονται λοιπόν: 

α. Ο ε.α. Απτχος Η.Βενέτης ως Πρόεδρος 

β. Ο ε.α. Ταξχος Ν.Λιλίτσης ως Μέλος 

γ. Ο ε.α. Σμχος Α.Μπασαράς ως Μέλος 

 3. Η Γ.Σ. συμφωνεί ομόφωνα για τον ορισμό των 
ανωτέρω ως μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.  

 

Στο σημείο αυτό περατώθηκε η ενημέρωση – συζήτηση της Γ.Σ. 
και το όργανο προχώρησε στη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 

 

Αθήνα 15 Ιουνίου 2014 

Ο Γραμματέας του Προσωρινού Δ.Σ. 

     

     ε.α. Ταξχός Μ.Μαρίνος 


