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Πρακτικό Τακτικής Συνόδου της Δεύτερης  Γενικής 
Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Σωματείου με την Επωνυμία 
«Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων «Ίκαρος». 

 
Εισαγωγή 

 

1. Στην Αθήνα, στις 26 Απριλίου 2015,στις εγκαταστάσεις της ΕΑΑΑ, πραγματοποιήθηκε η 
δεύτερη 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 189 άτομα επί 375 εγγεγραμμένων 
και ως εκ τούτου, συμπληρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία.  

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 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». 

Με βάση την προαναφερθείσα πρόβλεψη, συμμετείχαν συνολικά 16 τακτικά μέλη του 
Συνδέσμου από την περιοχή της Θεσσαλονίκης (10) από το Βόλο (4), από τη Ρόδο (1) και την 
Πρέβεζα (1). Τα αναφερθέντα τακτικά μέλη θεωρούνται παρόντες και παίρνουν μέρος στη 
συζήτηση και τις αποφάσεις της ΓΣ με δεδομένο ότι είναι οικονομικά ενήμερα. 

Παραβρέθηκαν Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ-ΓΕΑ (Πτχος ε.α. Ι. Γιάγκος, Πτχος ε.α. Γ. Αντωνετσής, 
Πτχος ε.α. Δ. Λυτζεράκος, Πτχος ε.α.Γ. Αυλωνίτης ) και εκπρόσωποι Ενώσεων-Σωματείων 

(ΕΑΑΑ, ΕΑΑΣ, ΕΣΜΑ, ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΠΑΣΥΒΕΤΑ) οι οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμό προς 
τα μέλη της ΓΣ. 

4. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου με τον ακόλουθα χαιρετισμό: 

Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί, 

     Φίλοι Πρόεδροι................ 

     Μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι 
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   Αγαπητοί Συνάδελφοι,     

Σας καλωσορίζω στην Δεύτερη Γ.Σ του Συνδέσμου μας. 

          Πριν μπούμε στην Ημερήσια Διάταξη της Γ.Σ, που ήδη γνωρίζετε, θα ήθελα να καταθέσω 
ορισμένες σκέψεις και διαπιστώσεις από τον μέχρι τώρα χρόνο λειτουργίας μας. Πρέπει να 
γνωρίζετε ότι δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες συναντήσαμε αντιδράσεις και 
διαφορετικές απόψεις με ισχυρή εμμονή, για την δημιουργία και ύπαρξη του Συνδέσμου μας.  

Αρκετές φορές ερωτηθήκαμε ποίος ο λόγος και ο σκοπός ίδρυσης του, αφού υπάρχει η 
Ένωση Αποστράτων. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το καταστατικό μας είναι σε κοινή θέα για 
εξέταση και μελέτη, στην ιστοσελίδα μας, απαντώντας, πιστεύω σε όλα αυτά. Άλλοι 
συνάδελφοι θεωρούν λάθος την επιλογή μας και στέκονται ακόμα αρνητικά απέναντι στον 
Σύνδεσμο γιατί ήθελαν κάτι ανάλογο αλλά μόνο για ιπταμένους. Αυτοί είναι δύο από τους 
λόγους που ο ρυθμός εγγραφής νέων μελών δεν είναι, κατά τη δική μου γνώμη, αρκετά 
μεγάλος ή για να το πω διαφορετικά εγώ πίστευα ότι θα ήταν μεγαλύτερος.  

Φυσικά υπάρχουν και άλλοι λόγοι και είναι βέβαιο ότι αρκετοί είναι και αντικειμενικοί και 
κατανοητοί. Θα ήταν όμως άδικο να μην τονίσω τη συγκινητική υποστήριξη και προσφορά από 
αρκετούς συναδέλφους παλαιοτέρων σειρών, που επίσης θα θέλαμε να ήταν ακόμα 
περισσότεροι. Υπάρχει μία δυσκολία, για παράδειγμα, προσέγγισης συναδέλφων ιπταμένων 
που προέρχονται από το ΕΚΕΧ. Και φυσικά δεν μπορώ να πω ότι και νεωτέρων σειρών 
συνάδελφοι δεν βρίσκουν κάθε λογής προσκόμματα για να αναβάλουν την εγγραφή τους. Με 
αυτά που λέω δεν θέλω να συμπεράνετε ότι δεν πάμε καλά.  

Όχι αλλά αν θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και αισθητή την παρουσία μας είναι ανάγκη, 
είναι προϋπόθεση η αριθμητική ποσότητα και η ποιοτική διαφορετικότητα. Αυτά θέλω να σας 
πείσω ότι είναι υπόθεση όλων μας. Στην κατεύθυνση αυτή σας προσκαλώ, σας παρακαλώ και 
σας προτρέπω. Γνωρίζω πως αν θέλουμε μπορούμε. Σας καλώ για μεγαλύτερη συμμετοχή 
στις διάφορες δράσεις του Συνδέσμου.  

Αν όλοι ή οι περισσότεροι προσφέρουμε από λίγο, το αποτέλεσμα θα είναι μεγάλο και 
σπουδαίο. Η προσπάθεια των λίγων, έστω και αν είναι μεγάλη, φοβάμαι ότι θα χαθεί στην 
γκρίνια και την κριτική των πολλών. Θα θέλαμε μεγαλύτερη παρουσία των μελών μας στην 
ιστοσελίδα μας και γνωστοποίηση αυτής σε γνωστούς και φίλους. Και ως επισκέπτες 
αναγνώστες, αλλά κυρίως με ενεργό συμμετοχή στέλνοντας άρθρα, ιδέες, απόψεις, προτάσεις 
για όλα τα θέματα που πιστεύετε ότι πρέπει να μας απασχολούν.    

Να μου επιτρέψετε να επαναλάβω για πολλοστή φορά, ότι ο Σ.Α.Σ.Ι δεν υπήρξε για να 
ανταγωνιστεί άλλους προϋπάρχοντες Συλλόγους, Συνδέσμους και Ενώσεις ή ανεβαίνοντας 
αυτός να χαμηλώσει άλλους. Τον δημιουργήσαμε για να προσφέρει συμπληρωματικά με τις 
δυνάμεις των μελών του, εθελοντικά, ενισχύοντας ότι καλό προϋπήρχε.  

Και θα μου επιτρέψετε να εκφράσω μία απορία. Γιατί άλλοι Σύλλογοι, Σύνδεσμοι και Ενώσεις 
από άλλα Όπλα δεν είχαν πρόβλημα και θέμα με την ύπαρξη αντιστοίχων  Συνδέσμων και θα 
έχουν με τον δικό μας οι εκ της Π.Α προερχόμενοι; 
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   Το Δ.Σ του Συνδέσμου πιστεύει στους σκοπούς και τους στόχους που έχουμε από κοινού 
θέσει και θα κάνει ότι πρέπει και όπως πρέπει για να πετύχουμε, με βάση τις αξίες του 
εθελοντισμού, της προσφοράς και της συναδελφικότητας. Στην προσπάθεια μας αυτή σας 
ενημερώνουμε ότι έχουμε την εμπιστοσύνη και της Ηγεσίας της Π.Α, την οποία εντός των 
προσεχών ημερών θα συναντήσει και τυπικά το Δ.Σ.   

Τέλος να σας ενημερώσω ότι ένα από τα πρώτα μέλη μας ο Ταξχος (Ι) Δ. Αγγελέτος, της 23ης 
σειράς ιπταμ. απεβίωσε, όπως και ο πολύ νεότερος Γ. Τσακογιάννης που δεν είχε προλάβει να 
γραφτεί, λόγω των σοβαρών λόγων υγείας που είχε. Ακόμα ένα μέλος μας υπέβαλε αίτηση 
διαγραφής του και η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή από το ΔΣ, είναι ο Κος Κασαβέτης. 

 Σας ευχαριστώ    

 Στη συνέχεια αναγνώσθηκε χαιρετισμός του ΑΓΕΑ που ακολουθεί: 

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω χαιρετισμό στη 2η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου και 
λυπάμαι που λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων η παρουσία μου δεν κατέστη δυνατή. 

Ο σκοπός της σύστασης, αλλά και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει  ο Σύνδεσμος 
είναι, κατά την άποψη μου, ιδιαίτερα σημαντικός, όχι μόνο γιατί προβάλλει το έργο, την 
παράδοση και την ιστορία του αεροπορικού όπλου και φέρνει κοντά τα εν ενεργεία στελέχη με 
τους απόστρατους συναδέλφους, αλλά κυρίως γιατί διαθέτοντας μία τεράστια δεξαμενή 
στελεχιακού δυναμικού απίστευτης εμπειρίας και γνώσεων, δύναται να αποτελέσει ένα 
πολλαπλασιαστή ισχύος στη προσπάθεια βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας, ειδικά 
κατά τη παρούσα δημοσιονομική συγκυρία. 

Μεταφέροντας τις σκέψεις όλων ημών που έχουμε αποφοιτήσει από τη Σχολή Ικάρων και 
εξακολουθούμε να υπηρετούμε στις τάξεις της Πολεμικής μας Αεροπορίας,  τρέφοντας βαθιά 
εκτίμηση και σεβασμό σε όλους σας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το ΓΕΑ και η ΠΑ 
γενικότερα, θα βρεθεί αρωγός στις προσπάθειες σας προς τη κατεύθυνση της ανιδιοτελούς 
προσφοράς στην αεροπορική ιδέα και στη πατρίδα.  

Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και προσβλέπω στη στενή συνεργασία μας. 

                                                       Απτχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης  

                                                                         Αρχηγός ΓΕΑ 

5. Ακολούθησε σύντομη ενημέρωση από τον Πρόεδρο επί της διαδικασίας τις ΓΣ (Σύμφωνα με το 
Άρθρο 10 του καταστατικού). «Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και ασκεί 
εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου. Χαράσσει την πολιτική και τον προγραμματισμό του 
σωματείου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων τακτικών μελών. Εγκρίνει τον ισολογισμό και απολογισμό του προηγούμενου έτους 
και τον προϋπολογισμό του επόμενου. Είναι υπεύθυνη να κρίνει για τη απαλλαγή ή όχι του ΔΣ 
από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητα του έτους που προηγήθηκε. Εγκρίνει το πρόγραμμα-
στόχους του ΔΣ ως τις επιδιώξεις και κύριες δραστηριότητες του σωματείου. Ανακηρύσσει 
ευεργέτες ή επίτιμα μέλη». 
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Η ημερήσια διάταξη (ΗΔ) της Γ.Σ. περιλάμβανε Έγκριση πεπραγμένων, Έγκριση οικονομικού 
απολογισμού περιόδου 2014, Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015, Απαλλαγή ενδεχόμενων 
ευθυνών ΔΣ για δράσεις έτους 2014, Έγκριση προγράμματος ΔΣ για το τρέχον έτος, 
Ανακήρυξη ως ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ των Βετεράνων του Β΄ΠΠ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επί 
θεμάτων ενδιαφέροντος, Προτάσεις ΔΣ για προσθήκες-βελτιώσεις-τροποποιήσεις ΚΟΛ, 
Προτάσεις ΜΕΛΩΝ για προσθήκες-βελτιώσεις-τροποποιήσεις  ΚΟΛ, Υποβληθείσες προτάσεις 
- εισηγήσεις ΜΕΛΩΝ για έγκριση ή απόρριψη, και  έκτακτα θέματα-εισηγήσεις ΔΣ ή/και 
ΜΕΛΩΝ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΚΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 15 ΙΟΥΝ 2014- 26 
ΑΠΡ 2015 

Κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συνδέσμου 
μας, μέχρι σήμερα, το εκλεγέν ΔΣ αμέσως μετά τη νόμιμη συγκρότησή του, ασχολήθηκε μεταξύ 
των άλλων με τη οργάνωση και στελέχωση των προβλεπόμενων επιτροπών του, με την 
εξεύρεση στέγης, με τη γνωστοποίηση της ύπαρξής του στους φορείς ενδιαφέροντος, με 
την οργάνωση επαφών γνωριμίας-συνεργασίας με διάφορους φορείς, με την εγγραφή νέων 
μελών και την ενεργοποίηση παραρτημάτων περιφέρειας, με την συμμετοχή σε πλειάδα 
εκδηλώσεων που αναδείκνυαν το έργο και την προσφορά των αποφοίτων της ΣΙ. 

Οργάνωση και στελέχωση των προβλεπόμενων επιτροπών 

Σύμφωνα με τα θεσμικά μας κείμενα (ΚΟΛ άρθρο 11ο) συγκροτήθηκαν τα προβλεπόμενα 
συμβουλευτικά και συντονιστικά-υποστηρικτικά όργανα (Επιτροπές) του Συνδέσμου με την 
αντίστοιχη στελέχωση:  

Επιτροπή Δεοντολογίας-Καταστατικού (ΕΔΚ) 

  (1).  Απτχος (Ι) ε.α. Τσαμουσόπουλος Ηλίας 

  (2).  Απτχος (Μ) ε.α. Κελαιδής Γεώρ. 

  (3).  Απτχος (Ι) ε.α. Βούρης Κοσμάς 

  (4). Απτχος(Ι) ε.α. Παπαγεωργίου Δημ. ως αναπληρωματικό μέλος. 

Επιστημονική Επιτροπή Συντονισμού-Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΕΕΣΕΠ). 

  (1). Απτχος (Ι) ε.α. Πιστιώλης Γεώρ. 

  (2). Απτχος (Ι) ε.α. Καλαμάτας Κων. 

  (3). Απτχος (Ι) ε.α. Γερούλης Γεώρ. 

  (4).  Απτχος (Ι) ε.α.Βρετός  Βασ 

(5).  Σγος (Μ) ε.α. Τσολακίδης Στέφ.  
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(6). Σμχος (Μ) ε.α. Πανάρας Αργ. 

  (7). Ταξχος (ΕΑ) ε.α Λιλίτσης Νικ. 

  (8). Σμχος (Μ) ε.α. Μπασαράς Αναστ. 

  (9). Ταξχος (M) ε.α. Δεμάγκος 

  (10).Υπτχος (Μ) ε.α. Κατελούζος Δημ. 

Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Εντύπων 
(ΕΔΙΗΕΕ).   

(1). Απτχος (Ι) ε.α. Βυζάντιος Ιωαν. 

  (2). Απτχος (Ι) ε.α. Πετριτσόπουλος Θεοδ. 

  (3). Απτχος (Ι) ε.α. Χειμαριός Φωτ. 

  (4). Ταξχος (ΕΑ) ε.α Σύρμπος Μιχ. 

Ομάδα Οργάνωσης Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων Συνδέσμου (ΟΟΔΕΣ).  

(1). Απτχος (Ι) ε.α. Παπαδάκης-Βαρδής Παν. 

  (2). Απτχος (Ι) ε.α. Λάμπρου Κων. 

  (3). Απτχος (Ι) ε.α. Διαμαντίδης Χρ. 

  (4). Ταξχος (Δ) ε.α. Μαρίνος Μιχ. 

Όλες οι επιτροπές ενεργοποιήθηκαν και προσφέρουν σοβαρό έργο στους σκοπούς του 
Συνδέσμου. Όπως είναι φυσικό κάποια μέλη των επιτροπών, είναι στη διαδικασία αντικατάστασης 
λόγω των προσωπικών τους θεμάτων που πρέπει να σεβαστούμε, ώστε να έχουν χρόνο να τα 
αντιμετωπίσουν. 

Εξεύρεση Στέγης 

Στα πλαίσια διερεύνησης της ενοικίασης χώρων που καλύπτουν τις ανάγκες  του 
συνδέσμου αποφασίσθηκε (στο 1ο ΔΣ/2014) η ενοικίαση του Γραφείου υπ΄αριθμ. 6 του 5ου 
ορόφου, επί του ακινήτου του ΜΤΑ Ακαδημίας 27Α. Επί πλέον μετά την αποδοχή από το ΜΤΑ 
μέρος του κόστους ανακατασκευής του υπό ενοικίαση ακινήτου να καλυφθεί από τα πρώτα 8 
μηνιαία μισθώματα, έγιναν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης των γραφείων σε αξιοπρεπή 
και λειτουργική κατάσταση. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί η συγκινητική συνεισφορά σε χρήμα, υλικά 
και εργασία πολλών συναδέλφων, ώστε με μικρό σχετικά κόστος να αποκαταστήσουμε το χώρο 
των γραφείων μας. 

Γνωστοποίηση ύπαρξης του Συνδέσμου-Επαφές γνωριμίας-συνεργασίας με φορείς 
ενδιαφέροντος 
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Για λόγους συμβολισμού οι δραστηριότητες του Συνδέσμου ξεκίνησαν με πρώτη επίσημη 
εκδήλωση, την κατάθεση στεφανιού στο Μνημείο Πεσόντων της Αεροπορικής Βάσης 
Τατοίου, στις 5 Ιουλ. 2014 στον πρώτο χώρο της ΣΙ, ως απότιση φόρου τιμής  σε όλους τους 
νεκρούς της ΠΑ. 

Ακολούθησε η επίσκεψη  στον κ. Α/ΓΕΑ την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014, κατά την οποία 
ενημερώθηκε για τους σκοπούς του συνδέσμου. Ως αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής ήταν η 
άμεση έγκριση από τον κ. Α/ΓΕΑ των αιτημάτων του συνδέσμου που είχαν καταγραφεί σε σχετική 
επιστολή. 

 Ακολούθησαν συναντήσεις με επίσκεψη στα γραφεία της ΕΑΑΑ, του Συνδέσμου 
Αποφοίτων ΣΤΥΑ, του ΕΣΜΑ, όπου συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος (όπως, η 
απόφαση του ΣΤΕ, η απόφαση της ΕΑΑΑ  για αλλαγή της σύνθεσης του ΔΣ, το μέλλον των ΑΣΣΥ, 
η λειτουργία του ΣΑ/ ΣΤΥΑ, η έκδοση εφημερίδας, κλπ), ενώ εκκρεμούν συναντήσεις με άλλους 
φορείς ενδιαφέροντος.  

Κυρίως και ιδιαιτέρως τονίσθηκε και διευκρινίσθηκε προς τα μέλη όλων των ΔΣ όλων των 
φορέων που προϋπήρχαν, ότι η ύπαρξη του Συνδέσμου μας σκοπό έχει, να ενισχύσει κάθε 
προσπάθεια που στοχεύει στην εκπλήρωση δίκαιων συναδελφικών αιτημάτων ή που στοχεύουν 
για το καλό της ΠΑ και της Πατρίδας. Δεν σκοπεύουμε να υποκαταστήσουμε ή να 
αποδυναμώσουμε κανέναν. 

 Εγγραφή νέων μελών και ενεργοποίηση παραρτημάτων περιφέρειας 

Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από όλους σας για την προσέλκυση νέων μελών χάρη 
στην οποία, τα μέλη μας αυξήθηκαν από 225 στην1η ΓΣ,  σήμερα έφτασαν τα  (365), αριθμός που 
συνέχεια μεγαλώνει.  

Σύμφωνα με απόφαση του 1ου ΔΣ/2015 (θέμα της ΗΔ υπ’αριθμόν 6Α)   που έγινε την 12 
Ιαν 2015, άρχισε την 20η Ιαν 2015, η λειτουργία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μετά την 
νόμιμη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών από την οποία εξελέγησαν, ο Απτχος (Ι) ε.α. Αθανάσιος 
Κωτούλας ως Πρόεδρος, ο Υπτχος (Ι) ε.α. Βασίλειος Καλαιτζόπουλος ως Γραμματέας και ο Σμχος 
(ΕΑ) ε.α. Παναγιώτης Κεσσόπουλος ως Ταμίας. 

Επίσης εξετάζεται η ενεργοποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και για το σκοπό 
αυτό έχουμε κάνει επαφές με τους συναδέλφους που διαμένουν σε Βόλο και Λάρισα κυρίως. 
Υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν και κυρίως να φανεί η βούληση ικανού αριθμού 
συναδέλφων που θα έχουν πρόθεση να στηρίξουν μια τέτοια ενέργεια όπως αυτή της Μακεδονίας. 

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ανάδειξης του έργου και της προσφοράς των αποφοίτων 
της ΣΙ. 

Ο Σύνδεσμος συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις, ορισμένες εκ των οποίων είναι: 

 α.  Την τελετή αφιερωμένη στα 40 χρόνια αφων F-4 στην ΠΑ (12 Σεπ 2014 στην 117 
ΠΜ). Ο Σύνδεσμος ανήρτησε στην ιστοσελίδα του πολλαπλό αφιέρωμα με ανέκδοτες στιγμές των 
ανθρώπων που το πέταξαν-υπηρέτησαν. 
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 β.  Την τελετή απόσυρσης αφων Α-7 στις 17 Οκτωβρίου 2014 στη 116ΠΜ και την 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα αντίστοιχων σχετικών άρθρων. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω 
αφιερώματα , που  δημιουργήθηκαν με άοκνες προσπάθειες των ανθρώπων της ΕΔΙΗΕ, είχαν 
σαν αποτέλεσμα την έκφραση ευμενών σχολίων από πολλούς συναδέλφους πολλοί εκ των 
οποίων εγγράφηκαν σαν τακτικά μέλη.  

 γ.  Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του προστάτη της ΠΑ στο ΑΤΑ, την  9 
Νοεμβρίου 2014, διοργανώθηκε εκδήλωση στο αμφιθέατρο της 110 ΠΜ, από τον Αρχηγό του ΑΤΑ 
και το Σύνδεσμο στην οποία έγινε του βιβλίου για τα Ελληνικά Ακροβατικά Σμήνη του Υπτχου κου 
Π.-Β. Παπαδάκη. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, ενώ ο Αρχηγός 
του Β’ Ακροβατικού Σμήνους Υπτχος κ. Τσαμουσόπουλος παρουσίασε στιγμές από τη δράση των 
Ακροβατικών Σμηνών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη των Ακροβατικών Σμηνών και συγγενείς 
άλλων που δε βρίσκονταν στη ζωή. Την εκδήλωση έκλεισε ο Αρχηγός του ΑΤΑ και νυν ΑΓΕΑ.   

 δ.  Ο Πρόεδρος του ΣΑΣΙ  πραγματοποίησε ομιλία με θέμα « Ο Αξκός του 21ου 
αιώνα» την 8/10/2014 στο αμφιθέατρο της ΣΣΕ. 

 ε. Στα πλαίσια των τακτικών συναντήσεων των μελών μας οργανώθηκε με ιδιαίτερη 
επιτυχία συνάντηση στη Λέσχη της 123 ΠΤΕ (ΤΑΤΟΪ), το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014 κατά την 
οποία δόθηκε η δυνατότητα να πετάξουν με ελαφρά αφη των ΑΕΡΟΛΕΣΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ και 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, 18 μέλη μας. 

 στ. Στις 2/11/14  ο Σύνδεσμος συμμετείχε με εκπρόσωπο του από το Παράρτημα 
Μακεδονίας στη Βασιλειάδα Καστοριάς, που  διοργάνωσε η ΕΑΑΑ και κατέθεσε στεφάνι στη 
μνήμη του Σγου Γιάνναρη. 

 ζ. Στις 29/11/14 ο Σύνδεσμος διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση με τους 
συναδέλφους της φιλόξενης Χαλκίδας και αύξησε σημαντικά την δύναμη των μελών του. 

 η. Στις 27/12/14 διοργανώθηκε η πρώτη χοροεσπερίδα του Συνδέσμου που 
φιλοξενήθηκε στο ΜΙΣΠΑ , μετά από ευγενική προσφορά των εγκαταστάσεων και της ορχήστρας 
από τη Ηγεσία της ΠΑ, και στέφθηκε με επιτυχία . 

 θ.  Mέσα στο 2015 τα μέλη μας συναντήθηκαν στις 14/2/15  στην Λέσχη της 123 
ΠΤΕ και την 1/4/15 στην ΛΑΕΔ όπου η ΕΔΙΗΕ μας είχε μία συγκινητική έκπληξη προβάλλοντας 
ιστορικές φωτογραφίες της ΣΙ όπου απεικονίζονταν ιδιαίτερα πολλά από τα σημερινά μέλη μας .  

 ι.  Τέλος στις 4 Φεβ. 2015 έγιναν τα εγκαίνια των γραφείων μας και η κοπή της πίττας 
του Συνδέσμου με μεγάλη συμμετοχή μελών μας και εκπροσώπων πολλών φορέων. 

 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ-ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

 Όπως ήδη αναφέρθηκε πολλά μέλη του συνδέσμου συνεισέφεραν εργασία, υλικά και 
χρήματα για την ανακαίνιση των γραφείων μας, αλλά την οικονομική του ευρωστία γενικότερα. 
Αξίζει όμως να αναφέρουμε μεταξύ των άλλων, την προσφορά υλικών, εργατών και εξοπλισμού 
από τον Ταξχο (Μ) Δ. Δίελα (αξίας άνω των 3.000 ευρώ), καθώς και την οικονομική συνδρομή 
3.000 ευρώ από συνάδελφο που θέλει να μείνει ανώνυμος.  Η προσφορά εργασίας, υλικών και 
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εξοπλισμού έγινε από πολλούς συναδέλφους μέλη μας και συνεχίζει να γίνεται κάτι που είναι πολύ 
συγκινητικό αλλά και ελπιδοφόρο για το μέλλον του Συνδέσμου μας. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΣ. 

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού περιόδου 2014 (1/1/2014–31/12/2014.  
 
Ο Ταμίας παρουσίασε τον ακόλουθο οικονομικό απολογισμό: 

 
ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 13420 ΕΝΟΙΚΙΑ/ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 400 

Εκ των οποίων για το 
Παράρτημα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

400€ 

 
ΥΛΙΚΑ 1951,28 

ΔΩΡΕΕΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 3240 ΓΡΑΦΙΚΑ 204,13 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ 659 ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ 205,53 
  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 316,11 
  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 49,75 
  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 40,99 
  

ΤΕΛΕΤΕΣ 97,8 
  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 321,2 
  

ΦΟΡΟΙ 0,28 

ΤΟΚΟΙ 1,93 ΔΙΑΦΟΡΑ 555,9 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 17320,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 4142,97 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 12774,65 

  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΡΗΤΑ 403,31   
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

31/12/14 13177,96   
    

 

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε η έκθεση οικονομικής επιθεώρησης της 
Ελεγκτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρό της Ταξχο (Δ) ε.α. Κ. Μπίμπιζα, η οποία 
έχει ως εξής: 

Α.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

Β.  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

     α. Ταξχος (Δ) ε.α Κων/νος Μπίμπιζας  –  Πίνης, Πρόεδρος Ε.Ε 
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     β. Απτχος (Ι) ε.α Οδυσσέας Γαλανόπουλος, Μέλος Ε.Ε 

     γ. Ταξχος (Ε.Α) ε.α Μιχαήλ Σύρμπος, Μέλος Ε.Ε 

Γ.  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

    Από 1 Ιανουαρίου 2014, μέχρι και 20 Απριλίου 2015 

Δ.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: 

     α. Έλεγχος ορθής τήρησης προβλεπομένων, από το άρθρο 15 του Καταστατικού, 
βιβλίων ταμείου του Συνδέσμου. 

     β.  Έλεγχος παραστατικών εσόδων και εξόδων του συνδέσμου. 

     γ.  Έλεγχος περιουσίας Συνδέσμου. 

     δ. Έλεγχος ορθής τήρησης διαδικασιών από Δ.Σ, αναφορικά με αγορές υλικών 
επ΄ωφελεία του Συνδέσμου και ανάγκης σκοπιμότητας των προμηθειών αυτών. 

Ε.  ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

    α.  Τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα βιβλία ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 15 του Καταστατικού και την υφιστάμενη λογιστική νομοθεσία. 

     β. Οι πραγματοποιηθείσες οικονομικές συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν νομότυπα και 
υπήρχαν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά. 

     γ.  Δεν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή για το τρέχον έτος 23 εγγεγραμμένα μέλη 
του Συνδέσμου, επί συνόλου 365 εγγεγραμμένων. 

     δ.   Δεν είναι ενημερωμένο το βιβλίο ταμείου με τις τελευταίες εγγραφές εσόδων – 
εξόδων. 

                ΣΤ. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (Μέχρι 20/4/2015)  



 

10 

 

    ε.     Δεν έχει αποδοθεί στο παράρτημα Μακεδονίας το αναλογούν ποσό για τις ανάγκες 
λειτουργίας του, όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Λ. 

   στ.   Δεν έχουν εκδοθεί γραπτές και λεπτομερείς – σαφείς οδηγίες προς το παράρτημα 
Μακεδονίας, αναφορικά με τις διαδικασίες διαχείρισης των οικονομικών τους συναλλαγών (τήρηση 
βιβλίων, έσοδα – έξοδα – παραστατικά. 

Η.  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:     

     α.  Στενή και συνεχής συνεργασία του Ταμία και εν γένει του Δ.Σ με τον παρέχοντα 
λογιστικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο (λογιστικό γραφείο). 

    β.   Πλήρης και ανελλιπής τήρηση του βιβλίου ταμείου. 

    γ. Ενημέρωση μελών που δεν έχουν καταβάλει την συνδρομή τρέχοντος έτους, για 
τακτοποίηση της εκκρεμότητας. 

    δ.  Πλήρης και αιτιολογημένη αναγραφή στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ, της 
αναγκαιότητας – σκοπιμότητας πραγματοποίησης οιουδήποτε χρηματικού εξόδου. 

    ε.  Έκδοση γραπτών οδηγιών προς τα παραρτήματα, αναφορικά με τις διαδικασίες 
διαχείρισης των οικονομικών τους. 

   στ.  Με βάση τα παραπάνω η Ελεγκτική Επιτροπή αποφαίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ, ότι η 
διαχείριση από το Δ.Σ κατά την περίοδο που ελέγχθηκε έγινε νόμιμα και βάσει αντιστοίχων 
αποφάσεων του Δ.Σ και προτείνει στη Γενική Συνέλευση την απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε 
ευθύνη. 

 ΘΕΜΑ 3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015.  

Ο ταμίας παρουσίασε τον οικονομικό προϋπολογισμό για το 2015 ως εξής: 

ΕΣΟΔΑ 
 

ΕΞΟΔΑ 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 7500 ΕΝΟΙΚΙΑ 6*200 1200 

ΔΩΡΕΕΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 1000 ΚΟΙΝ/ΣΤΑ 12*40 480 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ 500 ΟΤΕ 12*40 480 

  
ΔΕΗ 12*70 840 

  
ΕΥΔΑΠ 12*20 240 

  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Σ 
2600 
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ΥΛΙΚΑ 2000 

  
ΤΕΛΕΤΕΣ 150 

  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 100 

  
ΔΙΑΦΟΡΑ 200 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 9000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 8290 

 

ΘΕΜΑ 4 Απαλλαγή ενδεχόμενων ευθυνών ΔΣ για δράσεις έτους 2014.  

Με δεδομένο ότι δεν υπήρξε ανάλογο αίτημα εκ μέρους του ΔΣ, ότι προβλέπεται στο 
καταστατικό ως διαδικασία για ενδεχόμενη αναζήτηση ευθυνών στο μέλλον, ότι μέχρι στιγμής δεν 
έχει τεθεί θέμα εκ μέρους μελών ή τρίτων και τέλος η  Ελεγκτική Επιτροπή, μετά από τον 
οικονομικό έλεγχο που διεξήγαγε την 20/4, αποφάνθηκε ότι η οικονομική διαχείριση του ΔΣ είναι 
χρηστή και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα θεσμικά κείμενα του Συνδέσμου ο Πρόεδρος ζήτηση 
την απαλλαγή ευθυνών για το έτος 2014. 

Η ΓΣ ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε την εισήγηση για Απαλλαγή ενδεχόμενων ευθυνών ΔΣ για 
δράσεις έτους 2014. 

 ΘΕΜΑ 5. Έγκριση προγράμματος ΔΣ (Στόχοι-Επιδιώξεις) για το τρέχον έτος.  

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣ (ΣΤΟΧΟΙ-ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΔΕΣΜΟΥ) 
ΓΙΑ ΤΟ 2015 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

Ο στόχος αυτός πρέπει να είναι συνεχής αφού σε όλους μας είναι αντιληπτό ότι αυτό θα 
δώσει στον Σύνδεσμο μας την ικανότητα και δυνατότητα επίτευξης όλων των άλλων στόχων που 
θα θέσει. Η προσέλευση νέων μελών τους 10 μήνες που πέρασαν από την προηγούμενη Γ.Σ ήταν 
ικανοποιητική, αλλά, κατά τη γνώμη μας θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλλίτερη. Υπάρχουν, όπως 
διαπιστώσαμε, διάφοροι ανασταλτικοί παράγοντες ορισμένοι των οποίων είναι πραγματικοί και 
κατανοητοί, όπως η ηλικία κάποιων συναδέλφων, ο τόπος διαμονής και η σημερινή οικονομική 
συγκυρία. Όμως υπάρχουν αρκετοί που έχουν διαφορετική άποψη για την ύπαρξη του 
Συνδέσμου. Άλλοι την θέλουν με διαφορετική μορφή και άλλοι καθόλου διότι, λένε, αντιβαίνει στην 
λειτουργία της ΕΑΑΑ. Έχουμε κάνει ενέργειες και προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 
εξήγησης των στόχων και των σκοπών του Συνδέσμου, ώστε να λυθούν οι παρερμηνείες και 
παρανοήσεις. Θα συνεχίσουμε και την χρονιά που ήδη τρέχει και θα επικεντρώσουμε τις 
προσπάθειές μας στην εγγραφή αποφοίτων ΣΙ-ΕΚΕΧ, ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ, 
πιστεύοντας ότι θα πάμε καλά. Τέλος έχουν προγραμματισθεί από το Σύνδεσμο επισκέψεις στη 
Κρήτη και την Δυτική Ελλάδα προκειμένου να γίνουν σχετικές ενημερώσεις με σκοπό την αύξηση 
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των μελών μας και στη συνέχεια την δημιουργία αντιστοίχων Παραρτημάτων. Θέλουμε όμως 
βοήθεια από όλα τα μέλη μας για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Ο Σύνδεσμος είναι ανάγκη να σηματοδοτεί την ύπαρξη του και να πείθει για τις ικανότητες 
των μελών του, τους στόχους του και τελικά για το Κύρος του. Έτσι στοχεύουμε στην διοργάνωση 
και στην συνδιοργάνωση σειρά εκδηλώσεων, όπως: 

    Α. Ημερίδες με θέματα που θα σχετίζονται με την επικαιρότητα και παρουσιάζουν 
ευρύτερο εθνικό ενδιαφέρον. 

   Β. Ημερίδες-Ομιλίες για ιστορικά θέματα, με έμφαση στην προβολή της Π.Α και της 
προσφοράς του προσωπικού της. 

   Γ. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με άλλους Συλλόγους-Συνδέσμους και γενικά 
φορείς, επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ώστε να καταγραφεί η επιδίωξη του Συνδέσμου μας 
στην συλλογική προσπάθεια. 

   Δ. Προσπάθεια επαφών με Σ.Ι και Π.Α για εκτέλεση ομιλιών από μέλη μας ή 
συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις της Σχολής-Π.Α, στοχεύοντας στην βοήθεια για την επίτευξη της 
αποστολής τους, με έμφαση στην θετική επίδραση επί του ηθικού μαθητών και προσωπικού σε 
μία περίοδο που αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο. 

 Ε. Διοργάνωση εκδρομών μετά από ενημέρωση των μελών μας. 

        Στ. Οργάνωση μιας τουλάχιστον εορταστικής εκδήλωσης –χοροεσπερίδας. 

       ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

           Ο Σύνδεσμος, αν θέλει να αναδείξει τις ικανότητες του θα πρέπει να ασχοληθεί με 
την μελέτη και έρευνα θεμάτων που απασχολούν την Π.Α, το ΓΕΕΘΑ, το ΥΠΕΘΑ, αλλά και 
ευρύτερα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος. Η ποιότητα του έργου αυτού θα είναι σημαντικό στοιχείο 
στην καταξίωση και αποδοχή του Συνδέσμου. Η επιλογή των θεμάτων μπορεί να είναι δικής μας 
έρευνας και επιλογής, ή μπορεί να προκύψουν μετά από συνεργασία με τους φορείς. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Σ.Ι ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Από την Σ.Ι έχουν αποφοιτήσει Αξιωματικοί και από άλλες χώρες. Είναι μέσα στους 
καταστατικούς σκοπούς μας η απόκτηση επαφή μαζί τους και η δημιουργία ευκαιριών 
συνεργασίας στην βάση της κοινής μας προέλευσης, στοχεύοντας σε κοινά συναδελφικά, αλλά και 
εθνικά συμφέροντα. Οι πρώτες μας προσπάθειες θα γίνουν προς τους αποφοίτους από την 
Κύπρο και την Ιορδανία, ελπίζοντας στην ευόδωση τους και την διοργάνωση εκδήλωσης μίας 
πρώτης συνάντησης. Απαραίτητη προϋπόθεση καθίσταται ο εμπλουτισμός της Ιστοσελίδας μας με 
την Αγγλική γλώσσα, στα πεδία που καθορίζει ο ΚΟΛ, προκειμένου η επισκεψιμότητα της να 
ανέβει και σε διεθνές επίπεδο και να αποκτήσουμε περισσότερα  μέλη . 

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
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 Η απόφαση για τη διοργάνωση ενός Αεροπορικού Συνεδρίου θεωρείται από τα μέλη 
του ΔΣ μία πολύ σοβαρή υπόθεση, υπό το πρίσμα ότι μία σχετική εκδήλωση θα πρέπει να έχει τη 
σοβαρότητα που εμείς θέλουμε για το Σύνδεσμό μας, αλλά και να έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. 
Αυτός είναι και ο λόγος που το καταστατικό μας και ο ΚΟΛ απαιτούν συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα ενεργειών προετοιμασίας του Συνδέσμου. Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη αυτά 
προτείνει την εκτέλεση ενός  Αεροπορικού Συνεδρίου τον Μάιο του 2016. Αν το εγκρίνετε θα 
ξεκινήσουμε τις προκαταρτικές ενέργειες εν χρόνω, ώστε να προκύψει ένα επιτυχημένο Συνέδριο.   

 ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ-ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ. 

 Τέλος θέτουμε ως στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, 
δεδομένου ότι είναι το κύριο εργαλείο επικοινωνίας του Συνδέσμου, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να 
αυξήσουμε με μεθοδικότητα τις διαφημίσεις, πράγμα σημαντικό για τη οικονομική ευρωστία του. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα δράσεων 2015 του Συνδέσμου.  

 ΘΕΜΑ 6. Ανακήρυξη ως ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ των Βετεράνων του Β΄ΠΠ 
(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 10/4/ι )  

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανάγκη καταγραφής από το Σύνδεσμο των βετεράνων του Β΄ΠΠ, 
προκειμένου να τους απονεμηθούν οι δέουσες τιμές. Η βράβευση των βετεράνων 
προγραμματίζεται να γίνει στην ημερίδα της 20 Μαι 2015. 

Εισηγήθηκε την εξουσιοδότηση του ΔΣ για ανακήρυξη ως επιτίμων Μελών του Συνδέσμου 
τους εν ζωή Βετεράνους του Β΄ΠΠ 1940-1945. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση 

 
ΘΕΜΑ 7. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επί θεμάτων ενδιαφέροντος. 

          α. Οργάνωση Ημερίδας 20ης ΜΑΪΟΥ 2015. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι σύμφωνα με 
Απόφαση 3ου ΔΣ/15 ΘΕΜΑ 8 ΑΠΌΦΑΣΗ β, «Αποφασίσθηκε η διοργάνωση ημερίδας στο 
Πολεμικό Μουσείο στις 20 Μαϊ 2015 με θέμα «Η Συνεισφορά του Αεροπορικού Όπλου στην 
Έκβαση του Β΄ΠΠ». Το θέμα μετά από ανάλογες ενέργειες του Προέδρου τέθηκε υπό την αιγίδα 
του ΓΕΑ.» 

β.  Ανακήρυξη Δωρητών. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε  ότι με Απόφαση 1ο ΔΣ/15 ΘΕΜΑ 4 
ΑΠΌΦΑΣΗ στ. βάσει όσων προβλέπονται από τον ΚΟΛ Άρθρο 19.δ.(2) ως Δωρητών το « Δ.Σ 
ανακηρύσσει τους κ.κ. ( ΑΝΩΝΥΜΟ)  και Δ. Δίελα ''ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ'', ενώ προς 
όλους τους άλλους που προσέφεραν με κάθε τρόπο για την επισκευή των γραφείων, εκφράζει τα 
ειλικρινή του ευχαριστήρια.» 

ΘΕΜΑ 8 Προτάσεις ΔΣ για προσθήκες-βελτιώσεις-τροποποιήσεις ΚΟΛ. 

Ο Γραμματέας ανέλυσε τις θεσμικές αλλαγές του ΚΟΛ που προτείνει το ΔΣ ως εξής: 
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   α.  Πρόταση Τροποποίησης Άρθρων 4,5,6 (Συνημμένο 1).  Αφορά την ένταξη των 
σχημάτων του Εμβλήματος, της Σφραγίδας και του Λάβαρου Συνδέσμου στο κείμενο. Με τις 
προτεινόμενες αλλαγές, δεν επέρχεται κάποια ουσιώδης μεταβολή στην ουσία των άρθρων, αλλά 
απλά μπαίνουν στο κείμενο και τα σχετικά σχέδια, με μικρές τροποποιήσεις προσαρμογής του 
κειμένου, κυρίως στα σχέδια.  

 Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση 

β. Πρόταση Τροποποίησης Άρθρου 10 (Συνημμένο 2). Προσθήκη Νομικής Ευθύνης 
Προέδρου ΔΣ. Η προσθήκη στο άρθρο 10 παρα 5 α (6) του ΚΟΛ, προέκυψε όταν ο Πρόεδρος και 
ο Ταμίας επισκέφθηκαν την εφορία και τους ζητούσαν τον νόμιμο εκπρόσωπο του Συνδέσμου. 
Στο Άρθρο 12 του Καταστατικού παρα.1.α. αναφέρεται για τον πρόεδρο ως εξής 
«….αντιπροσωπεύει το σύνδεσμο στα δικαστήρια, στις αρχές, καθώς και στις σχέσεις του 
σωματείου με κάθε τρίτο φορέα ή πρόσωπο.», κάτι που δεν γίνονταν αποδεκτό. Το θέμα 
συζητήθηκε στο ΔΣ και ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση. (Πρακτικά 2ου ΔΣ/2015 Θέμα ΗΔ 1).   

Το ΔΣ εισηγείται την τροποποίηση του ΚΟΛ στο άρθρο 10 με την προσθήκη στην 
παρα. 5.α. υποπαραγράφου (6) ως εξής: "νόμιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου ορίζεται ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου"  

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση 

γ. Πρόταση Τροποποίησης άρθρου 11, 25, 26 ευθύνης ΕΔΙΗΕΕ (Συνημμένο 3). Μετά 
από ένα χρόνο καθημερινής σχεδόν λειτουργίας της ΕΔΙΗΕΕ, με κύριο αντικείμενο τη διαχείριση 
της ιστοσελίδας του Συνδέσμου, έχουν προκύψει χρήσιμα συμπεράσματα, που επιτρέπουν ή 
επιβάλλουν την εισήγηση ορισμένων  βελτιώσεων-τροποποιήσεων του Άρθρου 11, 2, β., (1) που 
αφορά στη λειτουργία της, αλλά κυρίως των Άρθρων 25 & 26 που αφορούν στην ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου και τους Όρους Χρήσης της, αντίστοιχα. 

Τονίζεται ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν κάποια αλλαγή στη βασική 
φιλοσοφία και λογική στη λειτουργία-διαχείριση της Ιστοσελίδας, σαν βασικού εργαλείου 
επικοινωνίας του Συνδέσμου. Κυρίως αυτές εστιάζονται στο να προσδώσουν μεγαλύτερη 
σαφήνεια σε διαδικαστικά θέματα, θέματα ευθυνών, αρμοδιοτήτων και περιορισμών, και να 
προφυλάξουν το Σύνδεσμο από δεοντολογικές-θεσμικές αποκλίσεις και νομικές παρεκτροπές. 
Επιπλέον, κάποιες από αυτές εξασφαλίζουν μια “ασφαλέστερη” ευελιξία παρεμβάσεων στην 
λειτουργία-καθημερινότητα της ΕΔΙΗΕΕ, ενώ προσδιορίζεται σαφέστερα το καθεστώς των 
διαφημίσεων – αγγελιών.  

Διευκρινίζεται ότι οι προτεινόμενες βελτιώσεις-τροποποιήσεις, εφόσον εγκριθούν, θα 
επιφέρουν αντίστοιχες αλλαγές στη συνοπτική ανάλυση των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, που αναπτύσσονται 
στην αντίστοιχη εφαρμογή της Ιστοσελίδας. 

Το ΔΣ εισηγείται την αποδοχή της τροποποίησης των άρθρων 11, 25, 26 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση 

δ. Πρόταση Ανάπτυξης άρθρ. 30 Πλαίσιο Συνεργασίας Συνδέσμου με ΠΑ και Σχολής 
Ικάρων (Συνημμένο 4). Το παρόν άρθρο αποφασίστηκε να αναπτυχθεί και να τεθεί σε ισχύ, από 
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την αρχική έγκριση του ΚΟΛ, κατά τη 1η ΓΣ στις 15-6-2014. Στην αρχική έγκριση του τίτλου, 
αφορούσε μόνο τις σχέσεις με τη ΣΙ, ενώ στη παρούσα μορφή κρίθηκε καλύτερο να καλύψει τις 
ευρύτερες σχέσεις με την ΠΑ. 

Για την ανάπτυξη του άρθρου 30, ελήφθησαν υπόψη οι σημερινές δυνατότητες του 
Συνδέσμου καθώς και οι ενδεχόμενοι περιορισμοί ή ενδοιασμοί από μέρους της ΠΑ και της 
εκάστοτε ηγεσίας της. Ωστόσο, συνυπάρχει και η οραματική διάσταση, μέσα από προοπτικές 
δράσεων που μένει να ωριμάσουν και να αποδειχθούν όχι μόνο εφαρμόσιμες, αλλά και αμοιβαία 
ωφέλιμες. 

Επίσης ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις και τα σχόλια του μέλους μας καθηγητή 
της ΣΙ Αλ. Κολοβού. 

Σημειώνεται ότι το άρθρο αποτελεί πλαίσιο και πυξίδα για τον Σύνδεσμο, χωρίς να δεσμεύει 
την εκάστοτε ηγεσία της ΠΑ, η οποία έχει και το τελικό λόγο για σημεία υλοποίησής του. 

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση του νέου άρθρου 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση 

ε.  Πρόταση Ανάπτυξης άρθρου 31 Πλαίσιο Επικοινωνίας & Συνεργασίας με 
Δημόσιες & Αυτοδιοικητικές Υπηρεσίες (Συνημμένο 5). Το Άρθρο 31 περιλαμβάνει μόνο το 
Πλαίσιο Επικοινωνίας & Συνεργασίας με Δημόσιες Υπηρεσίες, στις οποίες προστίθενται  και οι 
Αυτοδιοικητικές. 

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση του νέου άρθρου 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση 

στ. Πρόταση Ανάπτυξης άρθρου 32 Διαδικασίες Ενημέρωσης & Συνεργασία με ΜΜΕ 
(Συνημμένο 6). Καλύπτει τις απαιτήσεις επικοινωνίας με Φορείς – Ιδρύματα – Σωματεία, κλπ., 
εκτός Συνδέσμου, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται, στο βαθμό που εμπλέκονται, τα ΜΜΕ 
καθώς και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ). 

Καλύπτει την έκδοση ανακοινώσεων, τον ορισμό μόνιμου εκπροσώπου τύπου, κλπ. 

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση του νέου άρθρου 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση 

ζ. Πρόταση Ανάπτυξης άρθρου 34 Εκπροσώπηση σε Δημόσιες Εκδηλώσεις 
(Συνημμένο 7). Αφορά την εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις της ΠΑ και ΣΙ με πρόεδρο –
αντιπρόεδρο ή μέλη. Σε εκδηλώσεις εκτός Αττικής με μέλος του ΔΣ ή ορισμό εκπροσώπου από 
μέλος που κατοικεί στην περιοχή… 

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση του νέου άρθρου 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση 
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η. Προσθήκη στο Άρθρο 11 παραγ.2.β (3) του ΚΟΛ Συγκρότηση-λειτουργία, 
Επιτροπής Ανάδειξης Ιστορίας-Παραδόσεων της ΠΑ  και Πολιτιστικών Δράσεων 
(Συνημμένο 7).Ένας από τους πλέον σοβαρούς αλλά και ευαίσθητους τομείς, των καταστατικών 
ενδιαφερόντων και στόχων του Συνδέσμου, είναι αυτός που αφορά την ιστορία και τις παραδόσεις 
ΠΑ και της ΣΙ ειδικότερα.  

Η μέχρι τώρα διαχείριση των θεμάτων αυτών, ουσιαστικά υλοποιήθηκε με το προσωπικό 
ενδιαφέρον και πρωτοβουλία κάποιων εκ των μελών του Συνδέσμου, σε συνεργασία με το ΔΣ, 
καθώς και με την ΕΔΙΗΕΕ κυρίως όσον αφορά διάφορα θέματα που αναρτήθηκαν ή σχεδιάζεται 
να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα.  

Ωστόσο είναι βέβαιο, ότι ο τομέας αυτός απαιτεί μια σταθερή, οργανωμένη και ομαδική 
προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζεται συνέχεια, πληρότητα και αξιοπιστία. Για το λόγο αυτό, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια, ώστε να περάσουν όλες οι ιστορικές 
εμπειρίες αλλά και το ιστορικό υλικό στις νεώτερες γενιές των μελών μας. Επιπλέον, με δεδομένο 
ότι τα ίδια ή παρεμφερή θέματα διαχειρίζονται, σε διαφορετικά ενδεχομένως επίπεδα και όχι 
απαραίτητα με τους ίδιους ακριβώς στόχους, τόσο η ΠΑ, όσο και άλλοι φορείς, καθίσταται 
επιβεβλημένο να διαθέτουμε μια αξιόπιστη ομάδα που να αποτελεί σημείο επαφής και 
συνεργασίας μαζί τους. Στα πλαίσιο αυτό εντάσσονται (και όχι μόνο) και οι επιδιωκόμενες 
συνεργασίες του Συνδέσμου, με το Μουσείο της ΠΑ, το Μουσείο της ΣΙ και το ΜΙΣΠΑ, καθώς και 
με άλλες ενδεχόμενες δράσεις παρεμφερών Ιδρυμάτων ή Σωματείων. 

Τονίζεται ότι η εν λόγω επιτροπή θα μπορεί να διαχειρίζεται και να ασχολείται και με 
ευρύτερες πολιτιστικές εφαρμογές και δράσεις. 

Η βασική σύσταση της Επιτροπής θα αποτελείται από τέσσερα (4) άτομα  σχετικής 
εμπειρίας και προσόντων τα οποία επιλέγονται με ευθύνη του ΔΣ στη βάση υφιστάμενων 
προβλέψεων του Καταστατικού και του ΚΟΛ. 

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση του νέου άρθρου 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση 

ΘΕΜΑ 9.  Προτάσεις ΜΕΛΩΝ για προσθήκες-βελτιώσεις-τροποποιήσεις ΚΟΛ.  

      α. Εισήγηση Οδ. Γαλανόπουλου (τροπ. & προσθήκη στο άρθρο 21). Όπως 
συμπληρώθηκε με ΤΟ email 21/4/15 09:59 προσθήκη της λέξης «τελεσιδίκως» (Συνημμένο 
8). 

       β. Εισήγηση Κων. Μπίμπιζα-Πίνη (προσθήκη στο άρθρο 15) (Συνημμένο 9).   

«Το ΔΣ εξέτασε τις δύο προτάσεις (α και β ανωτέρω) τις οποίες χαρακτηρίζει 
ενδιαφέρουσες, αντιλαμβανόμενο τους λόγους για τους οποίους υποβλήθηκαν και οι 
οποίοι σχετίζονται απόλυτα με το κύρος του Συνδέσμου. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα 
αναγραφόμενα στο καταστατικό και τον ΚΟΛ, αλλά και τις βασικές αρχές Δικαίου πιστεύει 
ότι η υφιστάμενη διατύπωση των σχετικών άρθρων, καλύπτει πλήρως τις ενδεχόμενες 
περιπτώσεις που μπορεί να γίνουν αιτία μείωσης του κύρους του Συνδέσμου. Για το λόγο 
αυτό δεν θεωρεί αναγκαία, την τροποποίηση και την προσθήκη αναλυτικών λεπτομερειών, 
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διότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κάνουμε αναφορές σε κάθε άλλη νέα  ενδεχόμενη 
περίπτωση. Προς τούτο το ΔΣ εισηγείται στη ΓΣ να μη γίνει τροποποίηση του ΚΟΛ. Το 
θέμα τίθεται για ψηφοφορία αφού ακουσθούν τυχόν άλλες απόψεις σας.» 

Το λόγο πήρε ο κ. Γαλανόπουλος ο οποίος υποστήριξε ότι με την πρότασή του θα 
προστατευθούν το κύρος και οι σκοποί του Συνδέσμου σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη εποχή, 
όπου δημοσιεύματα αφήνουν υποψίες χρηματισμού αξκών. Μαζί του συμφώνησε 
λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Δήμου. Ο κ. Σκαρλάτος λαμβάνοντας το λόγο συμφώνησε με την 
εισήγηση του ΔΣ, εξηγώντας ότι η έκδοση ψηφίσματος θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον 
των ΜΜΕ στους στρατιωτικούς οι οποίοι αποτελούν το υγιέστερο τμήμα διαχείρισης των 
δημόσιων οικονομικών, και συνολικά είναι υπεύθυνοι για το 3% του προϋπολογισμού, 
παίρνοντας την προσοχή των ΜΜΕ από τη διαχείριση του 97%, που αποτελεί την κύρια 
περιοχή διαφθοράς. 

 Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ανέγνωσε το «ΑΡΘΡΟ 7ο  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  
παράγραφο 1. Μέλος του σωματείου– συμπεριλαμβανομένων και των μελών των 
οργάνων διοίκησης και ελέγχου - που οι πράξεις, οι ενέργειες, η συμπεριφορά, η διαγωγή 
και η εν γένει στάση  είναι έκνομη, αήθης, αντιδεοντολογική και αντιστρατεύεται το όραμα 
και τους σκοπούς του καταστατικού, παραπέμπεται αυτεπαγγέλτως ή με αιτιολογημένη 
αναφορά από οποιοδήποτε τακτικό μέλος στο ΔΣ για διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου». 

Από το παραπάνω άρθρο κατά τον Πρόεδρο, προκύπτει ότι καλύπτονται οι προτάσεις των 
μελών μας, για τροποποίηση και προσθήκη στο άρθρο 21, (όπως συμπληρώθηκε με το 
email 21/4/15 09:59 προσθήκη της λέξης «τελεσιδίκως») του Οδ. Γαλανόπουλου και η 
προσθήκη στο άρθρο 15 του Κων. Μπίμπιζα-Πίνη. 

Από το Παράρτημα Θεσ/κης ο κ. Κωτούλας πρότεινε να «παγώνει» η ιδιότητα του μέλους 
για άτομα τα οποία έχουν κατηγορηθεί και έχουν εκλεγεί στο ΔΣ ή στη ΔΕ. Η πρόταση δεν 
έγινε δεκτή με το ίδιο σκεπτικό που απορρίφθηκαν οι προτάσεις Γαλανόπουλου-Μπίμπιζα.  

Η ΓΣ  δια ψηφοφορίας συμφώνησε με την εισήγηση του ΔΣ. 

       γ. Εισήγηση Αλέξανδρου Κολοβού–(Συνημμένο 10). Η ενδιαφέρουσα πρόταση λήφθηκε 
υπόψη στη σύνταξη του άρθρου 30 περιλαμβάνοντας την μικρή αλλά ουσιαστική 
διόρθωση στην παράγραφο 1 «…θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία …». 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση 

        δ. Εισήγηση Οδ. Γαλανόπουλου (άρθρο 10 παρ. 5β -επιθεωρήσεις ΕΕ): προσθήκη 
υποπαραγράφου (4) ''Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής, 
αφού αναλύσει τα αποτελέσματα των ελέγχων - επιθεωρήσεων που διενήργησε, προβαίνει σε 
τυχόν προτάσεις επί θεμάτων αρμοδιότητάς του και εισηγείται την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε 
ευθύνη''  

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 
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Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση 

ΘΕΜΑ 10.Υποβληθείσες προτάσεις-εισηγήσεις ΜΕΛΩΝ για έγκριση-απόρριψη. 

      α. Εισήγηση Κων. Μπίμπιζα-Πίνη (περί προβολής Συνδέσμου) (Συνημμένο 9).   

«Το ΔΣ αποδέχεται την πρόταση Μπίμπιζα τροποποιημένη ως προς τη βράβευση 
αποφοίτων ΣΙ, ώστε να βραβεύονται μόνον οι πρώτοι κάθε ειδικότητας.» 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση του ΔΣ 

ΘΕΜΑ11Τυχόν έκτακτα θέματα-εισηγήσεις ΔΣ ή/και ΜΕΛΩΝ (για έγκριση, μόνο υπό τις 
προϋποθέσεις του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 10/3/ε). 

 Ο κ. Παναγιώτου, μέλος του Συνδέσμου  έθεσε το θέμα της περιουσίας του ΜΤ και 
αναφέρθηκε σε επιστολή που έστειλε στο ΔΣ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι το θέμα δόθηκε 
ήδη στην ΕΕΣΕΠ για μελέτη (με σχετική απόφαση του 4ου ΔΣ/2015), δεδομένου του μεγάλου 
ενδιαφέροντος,  που έχει το θέμα της περιουσίας για όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Ο 
εκπρόσωπος της ΕΑΑΑ (κ. Σκλήρης) ενόψει  διαβουλεύσεων ζήτησε να κοινοποιηθεί η 
επιστολή στην ΕΑΑΑ, κάτι που υλοποιήθηκε άμεσα.    

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος  

 Ο κ. Λάμπρου όρισε μέσα από μια οραματική διαδικασία, ότι βλέποντας την ανάγκη 
ο Σύνδεσμος να ανέβει  ποιοτικά στο επίπεδο των πιο σοβαρών και αξιόπιστων 
ιδρυμάτων παγκοσμίως (Oxford, Kembritz,..)  θα πρέπει να αποφύγει-αφαιρέσει τις 
διαφημίσεις από την ιστοσελίδα του. Ο Πρόεδρος απάντησε ότι με τις παρούσες 
οικονομικές συνθήκες δεν πρέπει να αφαιρεθούν οι διαφημίσεις.  

 Ο κ. Κωτούλας από Θεσ/κη έθεσε το θέμα της μη ικανοποιητικής 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών μας που μένουν στην επαρχία. Ανέφερε ότι οι 
απόστρατοι του ΣΞ στη περιοχή Θεσ/κης δικαιούνται περίθαλψης στο 424 ΓΣΝ, κάτι που 
δεν ισχύει για τους συναδέλφους της ΠΑ.  Ο εκπρόσωπος της ΕΑΑΑ (κ. Σκλήρης) ανέφερε 
ότι η ΕΑΑΑ εξετάζει τον τρόπο επίλυσης του θέματος.  

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος  

Η ΓΣ ερωτήθηκε: Εγκρίνεται η υπογραφή των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της Ετήσιας ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  2015 του ΙΚΑΡΟΥ από τα Μέλη του ΔΣ; 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπογραφή των πρακτικών από το ΔΣ 

   


