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

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

 
Εισαγωγή 

 

1. Στην Αθήνα, στις 10 Απριλίου 2016, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΑΑ, 
πραγματοποιήθηκε η Τρίτη 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 που δεν έγινε εφικτή στις 3 Απρ. 2016 που ήταν η 
αρχικά προγραμματισμένη κύρια ημερομηνία με αποτέλεσμα η 3η ΓΣ να 
διεξαχθεί στην εναλλακτική ημέρα την 10 Απρ. 2016.  

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 τακτικά μέλη του 
Συνδέσμου από την περιοχή της Θεσσαλονίκης (Παράρτημα 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) από το Βόλο (Παράρτημα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) και από τη 
Χαλκίδα. 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. Γ. Αυλωνίτης ). 
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4. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου με τον 
ακόλουθα χαιρετισμό: 

Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί, 

    Μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι 

   Αγαπητοί Συνάδελφοι,     

 

Σας καλωσορίζω στην Τρίτη 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.  

   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, ένα 
κλειστό club.  

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 τα Όπλα του ΣΞ, και ΠΝ δεν είχαν πρόβλημα 
και θέμα με την ύπαρξη αντιστοίχων  Συνδέσμων και θα έχουν με τον δικό 
μας οι εκ της Π.Α προερχόμενοι; 



 

3 

 

   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. Ένα καλό παράδειγμα της 
συνεργασίας μας είναι  η απόφαση του νυν ΑΓΕΑ κ. Χρ. Βαΐτση με την 
οποία το μέλος μας, ο Υπτχος (Ι) ε.α. Τσαμουσόπουλος προάγεται ΤΙΜΗΣ 
ΕΝΕΚΕΝ στο βαθμό του Απτχου (Σε αναγνώριση εξαίρετων υπηρεσιών 
προς την Π.Α)  

Τέλος ο κ. ΑΓΕΑ με παρακάλεσε να σας μεταφέρω τους εγκάρδιους 
χαιρετισμούς του και τη διαβεβαίωση ότι  είναι αρωγός στις προσπάθειες 
μας προς τη κατεύθυνση της ανιδιοτελούς προσφοράς στην αεροπορική 
ιδέα και στη πατρίδα. Τέλος έχουμε τις ευχές του για καλή επιτυχία των 
εργασιών της ΓΣ μας.  

Επί της διαδικασίας της ΓΣ, επειδή στην περυσινή ΓΣ κάποιοι 
συνάδελφοι καλόπιστα παρατήρησαν ότι στην διάρκεια που το ΔΣ 
ελέγχεται για τα θέματα της προηγούμενης χρονιάς, καλό είναι να 
προεδρεύει κάποιο άλλο μέλος. Προτείνω τον κ. Καλαμάτα για 
Προεδρεύοντα.  

 Σας ευχαριστώ    

 Η ΓΣ αποδέχτηκε ομόφωνα την εκλογή του Απτχου (Ι) ε.α. Κ. 
Καλαμάτα. 

 

5. Ακολούθησε σύντομη ενημέρωση από τον Γραμματέα 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 2015, Έγκριση 
προϋπολογισμού έτους 2016, Απαλλαγή ενδεχόμενων ευθυνών ΔΣ για 
δράσεις έτους 2015, Έγκριση προγράμματος ΔΣ για το τρέχον έτος, 
Οργάνωση Αεροπορικού Συνεδρίου, Ιστοσελίδα Συνδέσμου (κατάργηση 
FORUM- Ενημέρωση), Προτάσεις ΜΕΛΩΝ (Έγκριση ή απόρριψη),  
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επί θεμάτων ενδιαφέροντος, Τυχόν έκτακτα 
θέματα-εισηγήσεις ΔΣ ή/ και ΜΕΛΩΝ.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΚΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
27 ΑΠΡ 2015-10 ΑΠΡ 2016 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την διεξαγωγή της 
προηγούμενης ΓΣ που έγινε στις 26 Απρ. 2015, μέχρι σήμερα, το ΔΣ, 
ασχολήθηκε με ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων. Για σκοπούς ενημέρωσης στη 
σημερινή παρουσίαση τα θέματα ομαδοποιούνται στα εξής κύρια σημεία: 

- την Οργανωτική Δομή του Συνδέσμου που περιλαμβάνει τις 
Επιτροπές, τα Παραρτήματα και τα Μέλη 

- την εξέλιξη  επί των Αποφάσεων της προηγούμενης ΓΣ  

- την παρελθούσα ετήσια Δραστηριότητα του Συνδέσμου  

Οργανωτική Δομή του Συνδέσμου 

Η οργανωτική Δομή του Συνδέσμου όπως αυτή διαμορφώθηκε στην 
διάρκεια του έτους με κάποιες αλλαγές στελέχωσης που έγιναν στις 
Επιτροπές έχει ως εξής: 

          -ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 Οι Επιτροπές, όπως διαμορφώθηκαν μετά την  αντικατάσταση 
κάποιων μελών λόγω των προσωπικών τους θεμάτων, στελεχώνονται 
αντίστοιχα με τα εξής μέλη μας: 

Ελεγκτική Επιτροπή (Είναι εκλεγμένη επιτροπή από τις 

αρχαιρεσίες του Συνδέσμου, όπως προβλέπει το καταστατικό): 

       (1). Ταξχο (Δ) ε.α Κων. Μπίμπιζα–Πίνη 

       (2). Απτχο (Ι) ε.α Οδυσσέα Γαλανόπουλο 
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       (3). Ταξχο (ΕΑ) ε.α Μιχαήλ Σύρμπο  

Επιτροπή Δεοντολογίας-Καταστατικού (ΕΔΚ) 

  (1).  Απτχο (Ι) ε.α. Δημ. Παπαγεωργίου  

  (2).  Απτχο (Ι) ε.α. Κοσμά Βούρη 

(3). Υπτχο (Μ) ε.α. Κελαιδή Γεώρ. (Απεβίωσε στις 12-12-
2015) 

  (4).  Υπτχο (ΕΑ) ε.α.  Νικ. Ιωάννου 

Επιστημονική Επιτροπή Συντονισμού-Ελέγχου και Πιστοποίησης 
(ΕΕΣΕΠ). 

  (1). Απτχο (Ι) ε.α. Ηλία Βενέτη 

  (2). Απτχο (Ι) ε.α. Καλαμάτα Κων. 

  (3). Απτχο (Ι) ε.α. Γερούλη Γεώρ. 

  (4).  Απτχο (Ι) ε.α. Βασ.Βρεττό   

(5).  Υπτχο (Ι) ε.α. Δ. Κάτσιο  

(6). Υπτχο (Μ) ε.α. Κατελούζο Δημ. 

  (7). Ταξχο (ΕΑ) ε.α  Λιλίτση Νικ. 

  (8). Ταξχο (M) ε.α. Δεμάγκο 

  ((9). Ταξχο (ΕΑ) ε.α. Χρ. Παναγιώτου. 

  (10). Σμχο (Μ) ε.α. Μπασσαρά Αναστ. 

(11). Σμχο (Μ) ε.α. Πανάρα Αργ. 

   (12).  Σγο (Μ) ε.α. Τσολακίδη Στέφ. 

 Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικών 
Εφαρμογών και Εντύπων (ΕΔΙΗΕΕ).   

(1). Απτχο (Ι) ε.α. Βυζάντιο Ιωαν. 

  (2). Απτχο (Ι) ε.α. Πετριτσόπουλο Θεοδ. 

  (3). Απτχο (Ι) ε.α. Χειμαριό Φωτ. 

  (4). Ταξχο (ΕΑ) ε.α Σύρμπο Μιχ. 
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Ομάδα Οργάνωσης Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων 
Συνδέσμου (ΟΟΔΕΣ).  

(1). Απτχο (Ι) ε.α. Γιάνναρο Δημ. 

  (2). Απτχο (Ι) ε.α. Λάμπρου Κων. 

  (3). Απτχο (Ι) ε.α. Διαμαντίδη Χρ. 

  (4). Ταξχο (Δ) ε.α. Μαρίνο Μιχ. 

Σύμφωνα με απόφαση της 2ης ΓΣ συστάθηκε η Επιτροπή Ανάδειξης 
Ιστορίας-Παραδόσεων της ΠΑ και Πολιτιστικών Δράσεων αποτελούμενη 
από τους: 

   (1).Υπτχο (Ι) ε.α. Παπαδάκη-Βαρδή Παν. 

   (2). Απτχο (Ι) ε.α. Λάμπρου Χαρίλαο 

   (3). Ταξχο (Ι) ε.α. Νικ. Μανουσάκη 

   (4). Ταξχο (ΔΓΥ) ε.α. Κων. Μπίμπιζα Πίνη και 
Συμβουλευτικά μέλη τους: 

   (1). Απτχο (Ι) ε.α. Ιωαν. Βυζάντιο 

   (2). Ταξχο (Μ) Γεωρ. Μπελδέκο 

   (3). Ασμχο (Ι) Παντελή Βατάκη 

   (4). Υπσγο Αλ. Καρυτινό του ΜΙΣΠΑ 

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Μετά το Παράρτημα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ένα νέο Παράρτημα του 
Συνδέσμου ενεργοποιήθηκε αυτό της Μαγνησίας. Σύμφωνα με απόφαση του 
3ου ΔΣ/2016 (θέμα της ΗΔ υπ’αριθμόν 9)   που έγινε την 10 Μαρ 2016, 
άρχισε η λειτουργία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ μετά την νόμιμη 
διεξαγωγή των αρχαιρεσιών από την οποία εξελέγησαν, ο Απτχος (Μ) ε.α. 
Σπυρίδων Φράγκος ως Πρόεδρος, ο Ταξχος (ΕΑ) ε.α. Γαβριήλ Μπάρδας ως 
Γραμματέας και ο Ταξχος (ΕΑ) ε.α. Κων. Τζιούβελης ως Ταμίας. 

-ΜΕΛΗ 

Καταβλήθηκε προσπάθεια για την προσέλκυση νέων μελών χάρη στην 
οποία, τα μέλη μας αυξήθηκαν από 225 στην 1η ΓΣ,  έφτασαν τα  365 στη 2η 
ΓΣ και σήμερα έφτασε τα 427 αριθμός που συνέχεια μεγαλώνει.  
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Εγγραφή συναδέλφου στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Με απόφαση 
του 9ου ΔΣ/2015 ενεγράφη στο Παράρτημα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ο ευρισκόμενος σε 
Πολεμική Διαθεσιμότητα απόφοιτος της ΣΙ Γεώργιος Πεταλάς (Ξάνθη). Το 
κόστος εγγραφής και συνδρομής αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος. 

Κατά τον περασμένο χρόνο απεβίωσαν τα μέλη μας: Ταξχος (ΕΑ) ε.α. 
Αντώνιος Μιχαλόπουλος (Τακτικό μέλος), Υπτχος (Μ) ε.α. Γεώργιος Κελαηδής 
(Ιδρυτικό μέλος), ο Ζαχαρίας Αρβανίτης (Επίτιμο μέλος) και ο Παν. Μακρής 
(Επίτιμο μέλος). 

Εξέλιξη  επί των Αποφάσεων της προηγούμενης ΓΣ 

-ΠΟΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

-Από τις εγκριθείσες Δράσεις του Συνδέσμου υλοποιήθηκαν:  

η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ, η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, η Ανακήρυξη ως ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ των Βετεράνων του 
Β΄ΠΠ ενώ υλοποιήθηκαν μερικώς η ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ-ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ. Υλοποιήθηκαν όλες οι θεσμικές 
αλλαγές που αφορούσαν τον ΚΟΛ (α.  Πρόταση Τροποποίησης Άρθρων 
4,5,6.  Αφορά την ένταξη των σχημάτων του Εμβλήματος, της Σφραγίδας και 
του Λάβαρου Συνδέσμου στο κείμενο, β. Πρόταση Τροποποίησης Άρθρου 
10. Προσθήκη Νομικής Ευθύνης Προέδρου ΔΣ, γ. Πρόταση Τροποποίησης 
άρθρου 11, 25, 26 ευθύνης ΕΔΙΗΕΕ, δ. Πρόταση Ανάπτυξης άρθρ. 30 
Πλαίσιο Συνεργασίας Συνδέσμου με ΠΑ και Σχολής Ικάρων,  ε. Πρόταση 
Ανάπτυξης άρθρου 31 Πλαίσιο Επικοινωνίας & Συνεργασίας με 
Δημόσιες & Αυτοδιοικητικές Υπηρεσίες, στ.Πρόταση Ανάπτυξης άρθρου 
32 Διαδικασίες Ενημέρωσης & Συνεργασία με ΜΜΕ, ζ. Πρόταση 
Ανάπτυξης άρθρου 34 Εκπροσώπηση σε Δημόσιες Εκδηλώσεις, η. 
Προσθήκη στο Άρθρο 11 παραγ.2.β (3) του ΚΟΛ Συγκρότηση-λειτουργία, 
Επιτροπής Ανάδειξης Ιστορίας-Παραδόσεων της ΠΑ  και Πολιτιστικών 
Δράσεων). Επίσης υλοποιήθηκαν οι εγκριθείσες προσθήκες-προτάσεις 
των μελών μας Γαλανόπουλου-Μπίπιζα-Πίνη. 

-ΠΟΙΕΣ είναι σε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στη φάση προετοιμασίας βρίσκεται η  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, εφόσον εγκριθεί από τη ΓΣ σήμερα, ενώ η 
πρόταση του  κ. Παναγιώτου,  ως προς το θέμα της περιουσίας του ΜΤ 
μελετάται από την ΕΕΣΕΠ. 

 -ΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  

Εκκρεμούν:  



 

8 

 

η  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ με βασική αιτία τη μικρή 
εθελοντική δράση των μελών μας και επειδή το ΔΣ έκρινε ότι αυτό το 
έργο είναι μόνιμη επιδίωξη και είναι σωστό να το υλοποιήσουμε όταν 
είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα είναι πλήρες και σοβαρό, 

 η  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Σ.Ι ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, και η 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ  των εναπομεινάντων Άρθρων του ΚΟΛ, το ΔΣ έκρινε, ότι 
μπορούν να περιμένουν αφού δεν επηρεάζουν άμεσα την λειτουργία 
του Συνδέσμου, και επιπλέον ο ΚΟΛ ξεπέρασε τις 100 σελίδες κάτι που 
αρχίζει να τον κάνει δύσχρηστο. 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

   

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

α. Βράβευση των πρωτευσάντων Ανθσγών, 

 Βάση σχετικής απόφασης της ΓΣ ο Σύνδεσμος βράβευσε τους 
πρωτεύσαντες Ανθσγους των ειδικοτήτων που αποφοίτησαν από τη ΣΙ το 
2015. Η εκδήλωση έγινε στις 10 Οκτ. 2015 στην ΑΒ Τατοίου και σ’αυτή 
παραβρέθηκαν εκτός από πολλά μέλη μας, ο κ. ΑΓΕΑ, ο Δκτης της ΣΙ, ο 
Κοσμήτωρ της ΣΙ, καθηγητές της ΣΙ, κλπ.  

 Επίσης εκτός των πρωτευσάντων αποφοίτων των ειδικοτήτων 
της Σ.Ι, το ΔΣ αποφάσισε να  βραβεύει  τον πρωτεύσαντα στην πτητική 
εκπαίδευση και γενική κατάταξη καθώς και τους πρωτεύσαντες στη σειρά τους 
Ανθσγους των Σχολών ΣΣΑΣ (έγινε από το Παράρτημα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) και 
ΣΑΝ. 

β. Διοργάνωση Ημερίδας στο Πολεμικό Μουσείο-Ανακήρυξη Επιτίμων 
Μελών 

Διοργανώθηκε με εξαιρετική επιτυχία ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο 
στις 20 Μαϊ 2015 με θέμα «Η Συνεισφορά του Αεροπορικού Όπλου στην 
Έκβαση του Β΄ΠΠ». Η διοργάνωση τέθηκε υπό την αιγίδα του ΓΕΑ. 

Στην ίδια εκδήλωση έγινε βράβευση και ανακήρυξη ως επιτίμων μελών 
των επιζώντων βετεράνων του Β΄ΠΠ. 

 γ. Δραστηριότητα μελών του ΔΣ. 
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 Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου συμμετείχε ως συντονιστής σε 
Ημερίδα στη Σάμο και το Αγαθονήσι που συνδιοργανώθηκε με ΣΕΕΘΑ και 
Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος ως Συντονιστής και Ομιλητής. 

 Τα μέλη μας Θ. Γιαννιτσόπουλος και Αν. Μπασαράς ( αλλά και 
μέλη του ΕΛΙΣΜΕ) προέβησαν σε σχολιασμό με προοπτική και ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον του σχεδίου της ΕΑΒΣ, που έθεσε για γενική διαβούλευση το 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ.  

  δ. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της εορτής της ΠΑ 

 Ο Σύνδεσμος συμμετείχε στο σύνολο των εκδηλώσεων για την 
εορτή της ΠΑ (ΑΒ Τατοίου, Μέγαρο Μουσικής,κλπ)   

 ε. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Βασιλειάδας 

 Ο Σύνδεσμος συμμετείχε με εκπρόσωπο του Παραρτήματος 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στις εκδηλώσεις της Βασιλειάδας-Καστοριάς. 

 Στ. Συμμετοχή στο Μνημόσυνο των Θυμάτων του C-130 

 Ο Σύνδεσμος συμμετείχε με εκπρόσωπο στο μνημόσυνο 
θέματος. 

 ζ. Συμμετοχή ΣΑΣΙ στο 4ο Αεροπορικό Συνέδριο του ΓΕΑ.  

 Ο Σύνδεσμος συμμετείχε στο 4ο ΑΣ/ΓΕΑ που έγινε στο 
αμφιθέατρο της ΣΙ στις 11-12 Φεβ 2016, με δύο παρουσιάσεις μελών μας, του  
Απτχου (Ι) ε.α. Κ. Βούζιου (Changes in the Nature of Modern Warfare and 
Implication on Air Power ) και του Απτχου (Μ) ε.α. Ζ. Γκίκα (Life Cycle Cost). 

 η. Εκπόνηση Ημερολογίου 2016.  

Ο Πρόεδρος της ΕΔΗΙΕΕ Απτχος (Ι) ε.α. Ιωάννης Βυζάντιος 
επιμελήθηκε το ημερολόγιο του 2016, το οποίο είναι αφιερωμένο στις 
προπολεμικές σειρές της Σχολής Αεροπορίας και στην προσφορά τους στην 
Αεροπορία και την Πατρίδα. Το ημερολόγιο έχει πραγματικά συλλεκτική αξία 
για τους απόφοιτους της ΣΙ. 

θ. Εκπόνηση φυλλαδίου με τίτλο οι ολύμπιοι θεοί στη μακρινή 
Κορέα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Ιστορίας-Παραδόσεων της ΠΑ 
και πολιτιστικών Δράσεων εκπόνησε φυλλάδιο προς τιμή των ανδρών του 
13ου Σμήνους α/φ C-47 DAKOTA που συμμετείχε στον πόλεμο της Κορέας, 
60 χρόνια μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα.. 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΣ. 

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού περιόδου 2015 (1/1/2015–
31/12/2015.  
 
Ο Ταμίας παρουσίασε τον ακόλουθο οικονομικό απολογισμό: 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 13178 ΕΝΟΙΚΙΑ/ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 1955,57 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
4590 ΥΛΙΚΑ 151,54 

  ΓΡΑΦΙΚΑ 306,52 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ/ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 
15 765 ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ 262,85 

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 353,5 

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1984,13 

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1522,36 

  ΤΕΛΕΤΕΣ 668,65 

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 220 

  ΔΙΑΦΟΡΑ 464,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 18533,96 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 7889,37 

    

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 9990,73   

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΡΗΤΑ 652,86   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
31/12/15 10643,59   

 
Η ΓΣ Ομόφωνα ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό περιόδου 2015 
 
Στη συνέχεια ο Ταμίας του Συνδέσμου παρουσίασε την οικονομική 
ενημερότητα του Συνδέσμου όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Οικονομική Ενημερότητα Μελών.  
430 Έχουν εγγραφεί  Μέλη. 
   3  Μέλη έχουν αποβιώσει.   
 17  Μέλη (Βετεράνοι) είναι επίτιμα.  
 19  Μέλη δεν έχουν πληρώσει ούτε  εγγραφή ούτε  
       συνδρομή.  
 17  Μέλη έχουν πληρώσει μόνο εγγραφή και συνδρομή 
       2014. 
371 Μέλη πλήρωσαν εγγραφή και συνδρομές 2014/15. 
Εκ των 371 μελών έχουν πληρώσει συνδρομή για 2016 
Μόνο 129  ποσοστό 34,7% 

 

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:8 ΜΑΡ 2015 

Β.  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

     α. Ταξχος (Δ) ε.α Κων/νος Μπίμπιζας  –  Πίνης, Πρόεδρος Ε.Ε 

     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 2015, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 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. 
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Ε.  ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ 18.532,96  Εφάπαξ τέλη εγγραφής μελών, ετήσιες εισφορές μελών, 
χρηματικές δωρεές μελών.  

ΕΞΟΔΑ  7.889,37  Ενοίκια - κοινόχρηστα γραφείων, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, 
αγορά γραφικών – αναλωσίμων Η/Υ, φιλοφρονήσεις, 
παροχή υπηρεσιών, εξοπλισμός γραφείων, τελετές, 
οργανωτικά, ιστοσελίδα Συνδέσμου.  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΝ. ΑΠΟΘΕΜ. 

9.990,73  
    652,86 
10.643,59  

Τηρείται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα 
Ελλάδος, όπως ορίζει το Καταστατικό. 
Τηρείται στο χρηματοκιβώτιο του Συνδέσμου, προς κάλυψη 
τυχόν άμεσων αναγκών. 

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.  Τα παραστατικά εξόδων, δεν είναι υπογεγραμμένα από τον 
Ταμία και ένα επιπλέον μέλος του Δ.Σ που πρέπει να ορισθεί από το υπόψη 
Συμβούλιο.  

     δ.   Δεν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή για το τρέχον έτος το 
70% των εγγεγραμμένων μελών με αποτέλεσμα, αν συνεχισθεί η κατάσταση 
αυτή, να υπάρχει κίνδυνος ομαλής λειτουργίας του Συνδέσμου.  

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ από 1/1/2015 έως 31/12/2015)  
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    Η.  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:     

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

    β.   Το Δ.Σ. του Συνδέσμου να ορίσει ένα μέλος, που μαζί με τον 
Ταμία θα υπογράφουν τα παραστατικά εξόδων που πραγματοποιεί κάθε 
φορά ο Σύνδεσμος.  

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

    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. 

Η ΓΣ ομόφωνα αποδέχθηκε την εισήγηση της ΕΕ. 

 ΘΕΜΑ 3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016.  

Ο ταμίας παρουσίασε τον οικονομικό προϋπολογισμό για το 2016 ως 
εξής: 

ΕΣΟΔΑ 
 

ΕΞΟΔΑ 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 4800 ΕΝΟΙΚΙΑ 12*207 2484 

ΔΩΡΕΕΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 500 ΚΟΙΝ/ΣΤΑ 12*35 420 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ 500 ΟΤΕ 6*52 312 

  
ΕΥΔΑΠ 12*20 240 

  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 500 

  
ΥΛΙΚΑ 200 

  
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1000 

  
ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΤΕΛΕΤΕΣ 500 

  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 120 

  
ΔΙΑΦΟΡΑ 200 



 

14 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5856 

 

Η ΓΣ ομόφωνα ενέκρινε τον προϋπολογισμό του έτους 2016 

 

ΘΕΜΑ 4 Απαλλαγή ενδεχόμενων ευθυνών ΔΣ για δράσεις έτους 
2015.  

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 8 Μαρ. 2016, 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 2015. 

Η ΓΣ ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε την εισήγηση για Απαλλαγή 
ενδεχόμενων ευθυνών ΔΣ για δράσεις έτους 2015. 

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

Ο Προεδρεύων κάλεσε τον Πρόεδρο του Συνδέσμου να παρουσιάσει  
το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣ για το έτος  2016. Ο Πρόεδρος ανέφερε τα παρακάτω: 

Ο Σύνδεσμος προγραμματίζει τη μελλοντική του δράση με γνώμονα 
δύο βασικούς άξονες: Πρώτον την ανάδειξη του έργου της Π.Α. και 
δεύτερον την ανάδειξη της ενότητας όλων των αποστράτων της Π.Α με 
κοινές δράσεις, ενέργειες, προσπάθειες, αλλά και στόχους. 

-ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

               --Συγκεντρώσεις μελών Προγραμματίζεται η συγκέντρωση 
των μελών μας της περιοχής Αττικής σε μηνιαία βάση, όπως κάναμε τα 
τελευταία δύο χρόνια. 

               --Ημερίδα 16ης Μάιου. Με σκοπό την ανάδειξη του έργου που 
προσφέρει η ΠΑ στο κοινωνικό σύνολο, ο σύνδεσμος, (επειδή πιστεύει στην 
αξία της συνεργασίας του συνόλου των συναδέλφων,) ζήτησε και έγινε 
αποδεκτό να συνδιοργανωθεί ανάλογη ημερίδα με τη συμμετοχή όλων των 
Συλλόγων-Συνδέσμων σχετικών με την ΠΑ και την ΕΑΑΑ. Το θέμα έχει 
προγραμματισθεί συντονισμένα να είναι ''Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
Π.Α, Το Ειρηνικό Πρόσωπο της Αεροπορικής Ισχύος''. Έχουν ήδη 
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συμφωνηθεί το πρόγραμμα, τα θέματα που θα παρουσιασθούν, οι διαλέκτες 
και οι θεσμικά τιμώμενοι φορείς. 

               --Ημερίδα στο Παράρτημα ''Μακεδονία". Τα θέματα της 
Ημερίδας της 16ης Μαΐου θα παρουσιασθούν στη Θεσσαλονίκη από το  τοπικό 
Παράρτημα με ανάλογη προσαρμογή και έμφαση στην προσφορά της ΑΒ 
Σέδες.        

 

-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ με 
άλλους φορείς. Με κατάλληλο συντονισμό προγραμματίζεται Σεμινάριο με 
θέμα:΄΄Στρατιωτική-Αεροπορική Επιμελητεία'' (Military Logistics), τον Μάιο στο 
Αμφιθέατρο (Αίθουσα 500) του ΓΕΑ. Η συνδιοργάνωση θα γίνει με το ΓΕΑ και 
το ΕΛΙΣΜΕ κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα. 

--ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗ Σ.Ι ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Ο στόχος αυτός είναι ίσως ο ιερότερος και τον χρωστάμε όλοι στις 
μελλοντικές γενεές Ικάρων. Το Μουσείο της ΣΙ θα πρέπει να αποτυπώνει την 
πραγματική διαδρομή της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι προηγούμενες 
γενεές, τα μέσα την οργάνωση και τις συνθήκες που βίωσαν, την προσφορά 
των στην άμυνα της χώρας, αλλά κυρίως της ψυχικές αρετές τους και τις 
θυσίες τους. 

 Μετά από σχετική έγκριση του ΑΓΕΑ και ανάλογη επικοινωνία με 
τον Δκτή της ΣΙ άρχισε η μεθοδική συγκέντρωση κάθε είδους υλικού που 
συνάδελφοι προωθούν στο Σύνδεσμο. Υπεύθυνος οργάνωσης της όλης 
προσπάθειας ορίσθηκε ο Πρόεδρος της ΕΔΗΙΕ Απτχος (Ι) Ι. Βυζάντιος. ΟΛΟΙ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΜΑΣ.   

--ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.  

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. 
Θέλουμε όμως βοήθεια από όλα τα μέλη μας για την επίτευξη αυτού του 
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στόχου. Είναι ευθύνη όλων των ήδη εγγεγραμμένων μελών, η ενημέρωση των 
συμμαθητών, συναδέλφων και φίλων κάτι που δεν το έχουμε ενεργοποιήσει 
μέχρι σήμερα στο βαθμό που πρέπει. Φαντασθείτε ο κάθε ένας από μας να 
φέρει ένα συνάδελφο. Αυτόματα οι δυνατότητες και η εμβέλεια της όλης 
επιρροή μας αυξάνονται δραματικά.  

                --Επισκέψεις ΔΣ στα Παραρτήματα και σε άλλες πόλεις. 
Οι  επισκέψεις σε περιοχές με μεγάλο αριθμό συναδέλφων βοηθάει στην 
ενημέρωση αλλά και την ενίσχυση των δεσμών των μελών μας. Γι’αυτό και 
προγραμματίζουμε ανάλογες επισκέψεις σε Θεσσαλία-Κρήτη-Θεσσαλονίκη-
Πάτρα.                 

--ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

                --Πτητικό Επίδομα στην σύνταξη 

Όλοι οι Ιπτάμενοι συνάδελφοι έχουν διαπιστώσει την εξαφάνιση του 
πτητικού επιδόματος από τη σύνταξη. Μετά από σχετική διερεύνηση 
καταλήξαμε στο ότι η προσφορότερη διαδικασία (όχι η μόνη) σύμφωνα με 
δικηγορικό γραφείο είναι: ''Μπορεί να γίνει προσφυγή από τους ιπταμένους 
συναδέλφους, με ομαδικές για μείωση κόστους, με την οποία θα ισχυριζόμαστε 
ότι κακώς το πτητικό συμπεριελήφθη στις συνολικές αποδοχές και υπέστη το 
σύνολο των περικοπών και κρατήσεων αφού είναι επίδομα επικινδυνότητας, 
απαιτώντας με αγωγές την επιστροφή των παρακρατηθέντων (μάλλον των δύο 
ετών από την υποβολή και πίσω). Αν όμως κάποιος (οι) έχουν κάνει αγωγές 
για τις κρατήσεις που επέβαλαν οι Ν 4051 και Ν 4093 και ίσως και για την 
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που κατά νομική ερμηνεία είναι 
παράνομες, εμμέσως οι ιπτάμενοι, αν δικαιωθούν, θα πάρουν πίσω και μεγάλο 
μέρος του πτητικού επιδόματος, αφού και αυτό ήταν μέρος των κρατήσεων. 
Έτσι, κατά την άποψη του Γραφείου η προσέγγιση μπορεί να γίνει: 

1. Αγωγές κατά κρατήσεων Νόμων 4051 και 4093 και κατά ΕΑΣ (αφορά 
όλους) 

2.Αγωγή για εξαίρεση πτητικού από κρατήσεις και επιστροφή 
παρακρατηθέντων 

Η προσφυγή και με τους δύο νομικούς δρόμους ίσως εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας, ενώ είναι φυσικό οι προς επιστροφή 
κρατήσεις από το πτητικό θα υπολογιστούν μία φορά.'' 

                           

--ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
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 Η βελτίωση θα επιτευχθεί με την καταβολή ετησίων εισφορών, την 
αύξηση διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας και με ενδεχόμενες δωρεές. 

 

Ο κ. Φωτιάδης –Νεγρεπόντης ως προς το θέμα της υποστήριξης του 
Μουσείου της ΣΙ, παρατήρησε ότι σε παλαιότερες εποχές δεν είχαν καλές 
σχέσεις με τη φωτογραφία πολλοί εκ των συναδέλφων. Επίσης υποστήριξε 
την άποψη ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η αντίληψη ότι η ΕΑΑΑ καλύπτει τις 
ανάγκες των αποφοίτων της ΣΙ. Επί πλέον πρότεινε να καταγραφεί η ιστορία 
της ΠΑ μέσα από τις αναμνήσεις των εν ζωή αποφοίτων της ΣΙ. 

Ο κ. Ηλιόπουλος ως προς την ημερίδα της 16ης Μαΐου ζήτησε να 
αναφερθούν ο ΣΞ και το ΠΝ ως συντελεστές στην προσφορά της ΠΑ στο 
κοινωνικό σύνολο. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα δράσεων 2016 του Συνδέσμου.  

 ΘΕΜΑ 6.Οργάνωση Αεροπορικού Συνεδρίου  

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 και 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 το φθινόπωρο του 2016. Παράλληλα με τις ενέργειες της 
Επιστημονικής Επιτροπής, έχει ήδη γίνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, που 
καλεί τα μέλη του Συνδέσμου να προτείνουν ιδέες για το εν λόγω θέμα με 
μηδενική ανταπόκριση.  

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος ρώτησε ποιοι θα ήθελαν να συνδράμουν 
στην προσπάθεια διοργάνωσης του συνεδρίου. Πέντε μέλη δήλωσαν 
προθυμία υποστήριξης της προσπάθειας. Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι με τόσο 
μικρή συμμετοχή η διοργάνωση έχει μικρές πιθανότητες επιτυχίας. 

Ο κ. Μπασιούλης ανέφερε ότι είναι απαραίτητη η ικανοποίηση 
ορισμένων προϋποθέσεων πριν αποφασισθεί η εκτέλεση του ΑΣ. 
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Ο κ. Γαλανόπουλος, αλλά και άλλα μέλη θεωρούν σωστό να γίνει το 
Αεροπορικό Συνέδριο, αλλά επειδή δεν πληρούνται οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις, να αναβληθεί για φέτος και να προγραμματισθεί στον επόμενο 
χρόνο.   

Ο κ. Βούρης δήλωσε ότι από την αρχή είναι γνωστοί οι περιορισμοί, 
αλλά θα πρέπει να το τολμήσουμε γιατί τα αποτελέσματα θα είναι σημαντικά με 
την ύπαρξη ενός σοβαρού think tank, που θα μπορεί να δώσει προτάσεις για 
τα σημερινά πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΠΑ και η Πατρίδα 
γενικότερα.  

Μετά τα παραπάνω αποφασίσθηκε να εκτελεσθεί το ΑΣ όχι το 2016, αλλά  
με απόφαση του ΔΣ και αφού πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις 
κατά την κρίση του να ενημερώσει τα μέλη για τον κατάλληλο χρόνο 
εκτέλεσής του. 
ΘΕΜΑ 7. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

          Α. Πρόταση Κατάργησης εφαρμογής FORUM  (Τροπ. ΚΟΛ & 
Έγκριση από ΓΣ) 

  Ο Πρόεδρος της ΕΔΗΙΕΕ παρουσίασε την κατάσταση της ιστοσελίδας 
του  Συνδέσμου, μετά από σχεδόν καθημερινή λειτουργία, πλέον των δύο (2) 
ετών. Έχει διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή FORUM είναι ουσιαστικά ανενεργή, 
αφού έχει σχεδόν μηδενικές επισκέψεις (λιγότερες των 5-7, που 
τοποθετούνται χρονικά στο πρώτο διάστημα λειτουργίας του). Επιπλέον, σε 
θεωρητικό επίπεδο, ακόμη και εάν λειτουργούσε ικανοποιητικά αυτή η 
εφαρμογή, θα απαιτούσε έναν υπεύθυνο διαχειριστή σχεδόν αποκλειστικής 
καθημερινής απασχόλησης, γεγονός που δεν φαίνεται δυνατό να διασφαλιστεί 
από τα Μέλη του Συνδέσμου. 

Τονίζεται ότι η προτεινόμενη αλλαγή δεν επιφέρει κάποια αλλαγή στη 
βασική φιλοσοφία και λογική στη λειτουργία της Ιστοσελίδας, σαν βασικού 
εργαλείου επικοινωνίας του Συνδέσμου. Αντίθετα διασφαλίζει το επίπεδο, την 
αισθητική και το κύρος του από ενδεχόμενες αρνητικές παρεμβάσεις 
(κακόβουλες ή μη), με αντίστοιχες συνέπειες, που παρουσιάζουν δυσκολία 
ελέγχου-διαχείρισης, και που στατιστικά διαπιστώνονται πολύ συχνά σε 
αντίστοιχες εφαρμογές άλλων ιστοσελίδων.  

Κατόπιν των ανωτέρω η ΕΔΙΗΕΕ εισηγήθηκε στο ΔΣ/ΣΑΣΙ και αυτό 
έκανε ομόφωνα δεκτό, την κατάργηση της εφαρμογής FORUM, με αντίστοιχη 
τροποποίηση των Άρθρων 25 & 26 που την εμπεριέχουν. 
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Β. Γενική ενημέρωση λειτουργίας Ιστοσελίδας - Στατιστικά 
στοιχεία – Σχόλια. 

Παρά την μέχρι τώρα προσπάθεια, για τον επικοινωνιακό ρόλο της 
ιστοσελίδας, τα αποτελέσματα υπολείπονται των προσδοκιών μας. Η 
ιστοσελίδα απαιτεί μεγαλύτερη στήριξη και συμμετοχή (ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ + 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ). Η στελέχωση της ΕΔΙΗΕΕ πρέπει να ανανεωθεί και να 
ενισχυθεί, ώστε να υπάρξουν νέες ιδέες και δυναμική, να γίνει κατανομή 
εργασίας και επιμέρους καθηκόντων, και να διασφαλιστεί μια ΟΜΑΛΗ 
ΔΙΑΔΟΧΗ και ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Νέες ιδέες και προτάσεις για ενδιαφέρουσες – 
ελκυστικές ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  και συμμετοχή στην ανάπτυξή τους, αλλά και στη 
γενικότερη αρθρογραφία και αναπαραγωγή ειδήσεων. Η παρουσίαση της 
ιστορίας μας αποτελεί ένα εξαιρετικό πεδίο για την ιστοσελίδα, αλλά απαιτεί 
μεγαλύτερη οργάνωση, κινητοποίηση και συμμετοχή. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τη ΓΣ η κατάργηση του forum της 
ιστοσελίδας του Συνδέσμου. 

 

ΘΕΜΑ 8 Προτάσεις Μελών 

Πρόταση  Ι. Βάγια 

Ο συνάδελφος από το Η.Β. πρότεινε τη Δημιουργία Επιτροπής, για 
θέματα ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τα Μέλη, και τη δημιουργία 
αντίστοιχου γραφείου ενημέρωσης των αποφοίτων με αρμοδιότητες 
κατάλληλης ενημέρωσης για προστασία των μελών μας .  

Παρότι η πρόταση είναι εξαιρετική  υπό τις παρούσες συνθήκες 
(έλλειψη πρόθυμου προσωπικού για στελέχωση) το ΔΣ πρότεινε να μην 
υλοποιηθεί στην παρούσα φάση αλλά να επανεξετασθεί μελλοντικά με 
ευνοϊκότερες συνθήκες. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση 

ΘΕΜΑ 9.  ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επί θεμάτων ενδιαφέροντος (αν απαιτηθεί).  

      Ουδέν 

         

ΘΕΜΑ10.Τυχόν έκτακτα θέματα-εισηγήσεις ΔΣ ή/και ΜΕΛΩΝ (για 
έγκριση, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 10/3/ε). 
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Ο κ. Λάμπρου έθεσε το θέμα της ενοποίησης των σχολών 
υπαξιωματικών και της μεταφοράς τους στο Τατόι. Ο κ. Γιάγκος 
σχολίασε ότι από όσα γνώριζε δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό στο θέμα της 
ενοποίησης γιατί πάλι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει και 
άλλη τοποθεσία των σχολών.  

  Ο Υπτχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης-Βαρδής Παπαδάκης  πρότεινε: 
«Επειδή η ΠΑ έχει σημειώσει αδικαιολόγητη αδράνεια ως προς τη 
συγγραφή της σύγχρονης Ιστορίας της, να εκδηλωθούν από το ΣΑΣΙ οι 
δέουσες ενέργειες προς την ηγεσία της ΠΑ, ώστε η αρμόδια Υπηρεσία 
να προβεί στη συγγραφή του πέμπτου τόμου της Αεροπορικής Ιστορίας 
για την μετέπειτα του 1944 χρονική περίοδο. Σε όλη την περίοδο των 70 
ετών που έχουν περάσει η ΠΑ συνεχώς βρισκόταν σε αγώνα 
εκσυγχρονισμού και προόδου. Άξια θαυμασμού επιτεύγματα και 
ηρωικές πράξεις κοσμούν την ιστορία της που αποζητά την επίσημη 
καταγραφή της. Είναι μια αναγνώριση της θυσίας των συναδέλφων μας 
που έχασαν τη ζωή τους στον ανθό της νιότης των.» 

Η ΓΣ συμφώνησε με την πρόταση του  Παναγιώτη-Βαρδή Παπαδάκη.   

 

Η ΓΣ ερωτήθηκε: Εγκρίνεται η υπογραφή των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της Ετήσιας 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  2016 του ΙΚΑΡΟΥ από τα Μέλη του ΔΣ; 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπογραφή των πρακτικών από το ΔΣ 

 

Ο Γραμματέας ΣΑΣΙ 

Απτχος (ΕΑ) ε.α. Π. Κατσαρός 

 

  


