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Πρακτικό Τακτικής Συνόδου της 4ης Γενικής 
Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Σωματείου με την 

Επωνυμία «Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής 
Ικάρων «Ίκαρος». 

 
Εισαγωγή 

 

1. Στην Αθήνα, στις 20 Μαΐου 2017, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΑΑ, 
πραγματοποιήθηκε η Τέταρτη 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. Στη ΓΣ έγιναν οι δεύτερες 
αρχαιρεσίες του Συνδέσμου. 

2. Για την έναρξη της Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, 
απαιτείτο απαρτία που δεν έγινε εφικτή στις 13 Μαΐου 2017 που ήταν η 
αρχικά προγραμματισμένη κύρια ημερομηνία με αποτέλεσμα η 4η ΓΣ να 
διεξαχθεί στην εναλλακτική ημέρα την 20 Μαΐου 2017.  

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) και από το Βόλο (Παράρτημα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ). 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 ΓΕΑ (Πτχος ε.α. Γ. Αντωνετσής, Πτχος 
ε.α. Δ. Λυτζεράκος) και ο Υπτχος (Ι) Λάζαρος Μαντούβαλος ως 
εκπρόσωπος του Α/ΓΕΑ. 
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4. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου με τον 
ακόλουθα χαιρετισμό: 

Κύριοι Επίτιμοι Α/ΓΕΑ, κύριε Υποπτέραρχε, εκπρόσωπε του Κου Α/ 
ΓΕΑ.  

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, Μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΙ. 

Η εφετινή μας ΓΣ έχει μία τριπλή ιδιότητα και σκοπό 

-Είναι η ετήσια ΓΣ όπως το καταστατικό μας προβλέπει 

-Είναι η τριετής ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διάρκειας του 
σημερινού ΔΣ, Και 

-Είναι ο χρόνος για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης του νέου 
ΔΣ, όπου θα διαχειρισθεί τα του Συνδέσμου μας για τα επόμενα τρία χρόνια. 

Πριν  προχωρήσουμε στο διαδικαστικό μέρος της ΓΣ που είναι και ο 
ένας σκοπός της συνάντησής μας να μου επιτρέψετε δύο λόγια. 

 Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συνδέσμου που 
μας εμπιστεύθηκαν ως ΔΣ αυτά τα τρία χρόνια και αργά αλλά σταθερά, 
αύξησαν τον αριθμό μας. Θα περιμένουμε και τους υπόλοιπους 

 Δεύτερον να ευχαριστήσω την ηγεσία της ΠΑ που αυτά τα τρία 
μας χρόνια μας εμπιστεύθηκε ως Σύνδεσμο και ΔΣ. 

 Τρίτο εγώ ως Πρόεδρος να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του 
απερχόμενου ΔΣ για την άψογη συνεργασία και κυρίως αποτελεσματικότητα. 
Αυτό το ΔΣ ανέβασε το πνεύμα του εθελοντισμού. Ακόμα να μου επιτρέψετε 
να σας παρακαλέσω, όπως και στο νέο ΔΣ δείξετε εμπιστοσύνη και 
υποστηρίξετε τον Σύνδεσμο, γιατί χωρίς την υποστήριξη των μελών του δεν 
μπορεί να πάει μπροστά. 

 Τέλος θέλω ως Πρόεδρος του ΔΣ να ευχαριστήσω εκ μέρους 
του, τους κ.κ. Επίτιμους Α/ΓΕΑ που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή του και 
είχαμε πρόσφατα ένα συναδελφικό και λίαν επικοδομητικό γεύμα ανταλλαγής 
απόψεων. 

Πριν περάσουμε στην τυπική διαδικασία της ΓΣ να σας μεταφέρω 
χαιρετισμό του Κου Αρχηγού ΓΕΑ : ‘’ Ο Αρχηγός Γ.Ε.Α Αντιπτέραρχος(Ι) Χρ. 
Χριστοδούλου εύχεται στον Σ.Α.Σ.Ι καλή ευόδωση των εργασιών της Γ.Σ και 
κάθε επιτυχία στους καταστατικούς σκοπούς και στόχους του. ‘’ 
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     Επί της διαδικασίας της ΓΣ, προτείνω να προεδρεύσει ο κ. 
Γιάνναρος.  

 Σας ευχαριστώ    

 Η ΓΣ αποδέχτηκε ομόφωνα την εκλογή του Απτχου (Ι) ε.α. Δημ. 
Γιάνναρου ως προεδρεύοντα . 

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».  

Τέλος τα μέλη μας που είναι ηλεκτρονικά διασυνδεμένα θεωρούνται, 
βάση της προβλεπόμενης διαδικασίας τηλεδιάσκεψης, ως παρόντα και 
μπορούν να  ψηφίζουν, ρωτάνε, παρεμβαίνουν.  

Η ημερήσια διάταξη (ΗΔ) της Γ.Σ. περιλάμβανε: Έγκριση 
πεπραγμένων, Έγκριση οικονομικού απολογισμού περιόδου 2016, Έγκριση 
προϋπολογισμού έτους 2017, Απαλλαγή ενδεχόμενων ευθυνών ΔΣ για 
δράσεις έτους 2016, Ενημέρωση-Έγκριση για το πρόγραμμα ΔΣ για το τρέχον 
έτος, ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την Τριετία 2014-17, Πρόταση για 
τροποποίηση του ΚΟΛ από το Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόταση Ανάπτυξης 
άρθρου 43 ΚΟΛ με θέμα  «Καθιέρωση Εορτασμού Ημέρας Ίδρυσης και 
Συγκρότησης του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι «ΙΚΑΡΟΣ»), Τυχόν έκτακτα 
θέματα-εισηγήσεις ΔΣ ή/ και ΜΕΛΩΝ.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1. Ετήσιος Απολογισμός (Ενημέρωση πεπραγμένων)  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Στον Ετήσιο (2016) Απολογισμό δράσεων του Συνδέσμου που απαιτεί 
την έγκρισή σας αναφέρονται τα παρακάτω: 

α. Βράβευση των πρωτευσάντων Ανθσγών, 

 Βάση σχετικής απόφασης της ΓΣ ο Σύνδεσμος βράβευσε τους 
πρωτεύσαντες στη ΣΙ Ανθσγους των ειδικοτήτων, τον πρωτεύσαντα στην 



 

4 

 

πτητική εκπαίδευση και γενική κατάταξη καθώς και τους πρωτεύσαντες στη 
σειρά τους Ανθσγους των Σχολών ΣΣΑΣ (έγινε από το Παράρτημα 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) και ΣΑΝ που αποφοίτησαν το 2016. Η εκδήλωση  έγινε στις 
23 Οκτ. 2016 στην ΑΒ Τατοίου και σ’αυτές παραβρέθηκαν εκτός από πολλά 
μέλη μας, ο κ. ΑΓΕΑ, ο Δκτης της ΣΙ, ο Κοσμήτωρ της ΣΙ, καθηγητές της ΣΙ, 
κλπ. 

 β. Διοργάνωση Ημερίδων  

Στις 16 Μαϊ 2016 διοργανώθηκε με εξαιρετική επιτυχία ημερίδα στο 
Πολεμικό Μουσείο με θέμα "Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ Π.Α. Το 
Ειρηνικό Πρόσωπο της Αεροπορικής μας Ισχύος". Η ημερίδα επαναλήφθηκε 
στη Λάρισα την 27 Νοε 2016 με ίδιο θέμα. 

 γ. Δραστηριότητα μελών του ΔΣ. 

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 σε εκδηλώσεις  

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε από το ΔΣ ή Μέλη του σε πλήθος 
εκδηλώσεων όπως: η εορτή της ΠΑ, εκδηλώσεις της Βασιλειάδας-Καστοριάς, 
Μνημόσυνο των Θυμάτων του C-130, κλπ. 

ε. Συμμετοχή ΣΑΣΙ στο 5ο Αεροπορικό Συνέδριο του ΓΕΑ.  

Ο Σύνδεσμος συμμετείχε στο 5ο ΑΣ/ΓΕΑ που έγινε στο αμφιθέατρο της 
ΣΙ στις 16-17 Φεβ 2017. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το 4ο και 5ο Συνέδριο 
Αεροπορικής Ισχύος ήταν πολύ υψηλού επιπέδου και εκτιμούμε ότι ήδη έχουν 
χαράξει ένα δρόμο προσδιορισμού  της ικανής και αναγκαίας στρατηγικής 
αεροπορικής ισχύος που είναι επιβεβλημένη στη χώρα μας για λόγους 
αποτροπής. 

στ. Συνδιοργάνωση Σεμιναρίου Στρατιωτικής Επιμελητείας 
και Διαχείρισής της από το ΓΕΑ, το ΣΑΣΙ και ΕΛΙΣΜΕ. 

Στις 18 και 19 Μαΐου  2016 πραγματοποιήθηκε, στο αμφιθέατρο της 
128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ), 
Σεμινάριο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), επί Αντικειμένων Στρατιωτικής 
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Επιμελητείας και Διαχείρισής της (Military Logistics Management Seminar), το 
οποίο συνδιοργανώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το Σύνδεσμο 
Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών 
Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), με ομιλητές εν ενεργεία Αξκους και Μέλη μας . 

ζ. Συνδιοργάνωση Σεμιναρίου ΣΑΣΙ και ΕΛΙΣΜΕ με θέμα 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ, Διοικητική, Μηχανική και 
Υποστηρικτική Επιμελητεία». 

Ο Σύνδεσμος συνδιοργάνωσε το Σεμινάριο θέματος με το ΕΛΙΣΜΕ το 
οποίο άρχισε στις 31 Ιαν 2017 και τελείωσε στις 11 Απρ 2017, με 
σπονδυλωτό τρόπο ανά θεματική ενότητα, για να μπορέσουν οι 
συμμετέχοντες να επιλέξουν την παρακολούθηση αντικειμένων ενδιαφέροντός 
τους. Το Σεμινάριο ολοκληρώθηκε με μία πολύ επιτυχημένη ημερίδα στο 
αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ 

η. Επισκέψεις ΔΣ/ΣΑΣΙ σε ΑΓΕΑ, ΣΙ και 114 ΠΜ. 

Έγιναν επισκέψεις σε ΑΓΕΑ, Δκτη ΣΙ (25 Μαϊ 2016) και Δκτη 114 ΠΜ 
(23 Σεπ 2016) με τους οποίους συζητήθηκαν σε άριστο κλίμα θέματα 
συνεργασίας και αμοιβαίου ενδιαφέροντος.  

θ.Εκπόνηση-Διανομή Ημερολογίου 2017 

Εκπονήθηκε, εκτυπώθηκε και διανεμήθηκε το ημερολόγιο θέματος. 

ι. Ενεργοποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Μετά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί 
μετά από αρχαιρεσίες το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (23 Μαρ 2016) με τον 
Απτχο (Μ) ε.α. Σπύρο Φράγκο ως Πρόεδρο, τον Ταξχο (ΕΑ) ε.α. Γαβριήλ 
Μπάρδα ως Γραμματέα και τον Ταξχο (ΕΑ) ε.α. Κων. Τζιούβελη ως Ταμία. 

ια. Μέλη 

Καταβλήθηκε προσπάθεια για την προσέλκυση νέων μελών χάρη στην 
οποία, τα μέλη μας,  έφτασαν τα  463 αριθμός που συνέχεια μεγαλώνει.  

Κατά την περασμένη τριετία απεβίωσαν τα μέλη μας: Ταξχος (ΕΑ) ε.α. 
Αντώνιος Μιχαλόπουλος (Τακτικό μέλος), Σμχος (Μ) Γεώργιος Δημόπουλος 
(Τακτικό μέλος), Υπτχος (Μ) ε.α. Γεώργιος Κελαηδής (Ιδρυτικό μέλος), 
Απτχος (Ι) ε.α Βαγιακάκος Γεώργιος (Τακτικό μέλος), ο Ζαχαρίας Αρβανίτης 
(Επίτιμο μέλος), ο Αγγελέτος Δημ. (Τακτικό μέλος) και ο Παν. Μακρής 
(Επίτιμο μέλος). Στις 6 Ιουλ 2016 απεβίωσε μία μεγάλη μορφή της ΠΑ,  ο 
Επίτιμος ΑΤΑ Απτχος (Ι) ε.α. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, επίτιμο μέλος του 
Συνδέσμου και ο γηραιότερος των μελών. 
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ιβ. Ενέργειες προς ΥΕΘΑ 

 Το ΔΣ έλαβε θέση και προέβη σε ενέργειες προς ΥΠΕΘΑ για 
δύο πολύ σοβαρά, κατά τη γνώμη του, θέματα που υπέπεσαν στην αντίληψή 
του. Το πτητικό των Ιπταμένων της ΠΑ και η Διοίκηση των Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων.  

Το λόγο έλαβε ο κ. Γιαννιτσόπουλος, ο οποίος τόνισε την ανάγκη 
ενεργοποίησης των μελών του Συνδέσμου και την εντονότερη παρέμβασή 
των στα θέματα που αφορούν την ΠΑ, με ανιδιοτελή προσφορά και στήριξη 
της.  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΣ. 

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού περιόδου 2016. 
 
Α. Ο Ταμίας παρουσίασε τον ακόλουθο οικονομικό απολογισμό 2016: 

 
 
Στη συνέχεια ο Ταμίας του Συνδέσμου παρουσίασε την οικονομική 
ενημερότητα του Συνδέσμου όπως φαίνεται παρακάτω: 
Οικονομική Ενημερότητα Μελών (18/5/2017).  
463 Σύνολο Μελών (427/2016) . 
   4  Τακτικά Μέλη έχουν αποβιώσει.   
 16  Μέλη (Βετεράνοι) είναι επίτιμα.  
 17  Μέλη δεν έχουν πληρώσει ούτε  εγγραφή ούτε συνδρομή.  
371 Μέλη πλήρωσαν εγγραφή και συνδρομές 2014/15. 
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134 Μέλη πλήρωσαν το 2016. 
150 είχαν πληρώσει μέχρι 18/5/2017. Ποσοστό 35% (στα 425 ενεργά, τακτικά 
= 463 – 38). 
 
Β.Αποτελέσματα ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής (Πρόεδρος ΕΕ). 

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: 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

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 2016, μέχρι και 31 Δεκ  2016 

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.                    
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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 έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του για το τρέχον έτος 
(2017) το 60% των εγγεγραμμένων μελών με αποτέλεσμα, αν συνεχισθεί η 
κατάσταση αυτή, να υπάρχει κίνδυνος ομαλής λειτουργίας του Συνδέσμου. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο 60% των μελών που 
δεν είναι ταμειακά ενημερωμένα, είναι της τάξης των 6700 ευρώ περίπου!!!!! 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:   

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

     β.  Ενημέρωση μελών (με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα) που 
δεν έχουν καταβάλει την συνδρομή τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της 
εκκρεμότητας. 

     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 
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προτείνει στη Γενική Συνέλευση την απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε 
ευθύνη. 

 

Η ΓΣ ομόφωνα ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό και την  
εισήγηση της ΕΕ. 

 

 

 ΘΕΜΑ 3. Ετήσιος Οικονομικός Προυπολογισμός Εσόδων-
Εξόδων 2017.  

 

Ο ταμίας παρουσίασε τον οικονομικό προϋπολογισμό για το 2016 στον 
πίνακα που φαίνεται παρακάτω: 

 

Το λόγο έλαβε ο κ. Γιαννιτσόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι για το 2017 
θα πρέπει να  καταχωρηθεί ως έσοδο και το ποσό των 1300€ περίπου από τη 
Συνδιοργάνωση του Σεμιναρίου ΣΑΣΙ και ΕΛΙΣΜΕ με θέμα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ, Διοικητική, Μηχανική και Υποστηρικτική 
Επιμελητεία». 
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Η ΓΣ ομόφωνα ενέκρινε τον προϋπολογισμό του έτους 2017 

 

ΘΕΜΑ 4 Απαλλαγή ενδεχόμενων ευθυνών ΔΣ για δράσεις έτους 
2016.  

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 24 Απρ. 2017, 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 2016. 

Η ΓΣ ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε την εισήγηση για Απαλλαγή 
ενδεχόμενων ευθυνών ΔΣ για δράσεις έτους 2016. 

ΘΕΜΑ 5. Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων ΔΣ (Έγκριση 
προγράμματος για το 2017). 

 Ο Προεδρεύων κάλεσε τον Γραμματέα του Συνδέσμου να παρουσιάσει  
το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣ για το έτος  2017. Ο Γραμματέας 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.Το ενδεικτικό πρόγραμμα έχει ως 
εξής: 

 (α). Συγκεντρώσεις μελών για διαφορετικούς λόγους και αφορμές τα 
μέλη θα ενημερώνονται πάντα. (Προγραμματίζεται και η συγκέντρωση των 
μελών μας της περιοχής Αττικής σε μηνιαία βάση, όπως κάναμε τα τελευταία 
τρία χρόνια). 

 (β). Ημερίδα στο Παράρτημα ''Μακεδονία". Τα θέματα της Ημερίδας 
της 16ης Μαΐου 2016 ''Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ Π.Α, Το Ειρηνικό 
Πρόσωπο της Αεροπορικής Ισχύος'', μετά την παρουσίασή τους στο Πολεμικό 
Μουσείο και στη Λάρισα προγραμματίζονται να παρουσιασθούν στη 
Θεσσαλονίκη από το  τοπικό Παράρτημα με ανάλογη προσαρμογή και 
έμφαση στην προσφορά της ΑΒ Σέδες.        

(γ). Αεροπορικό Συνέδριο. Η εισήγηση από το ΔΣ του Συνδέσμου για 
τη διοργάνωση ενός Αεροπορικού Συνεδρίου θεωρείται μία πολύ σοβαρή 
υπόθεση, υπό το πρίσμα ότι μία σχετική εκδήλωση θα πρέπει να έχει τον 
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απαιτούμενο εθελοντισμό και τα σοβαρά αποτελέσματα που εμείς θέλουμε για 
το Σύνδεσμό μας. Αυτός είναι και ο λόγος που καλεί τα μέλη του Συνδέσμου 
να προτείνουν ιδέες για το εν λόγω θέμα. 

(δ). Συμμετοχή Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεων-Μελετών  με άλλους 
φορείς. Με κατάλληλο συντονισμό προγραμματίζεται η συνεργασία με ΠΑ, με 
το ΕΛΙΣΜΕ, με το ΣΕΕΘΑ και ενδεχομένως την Ακαδημία Αθηνών. 

(ε). Παροχή Βοήθειας στη  Σ.Ι για την Οργάνωση  Μουσείου. 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 συνεργασία 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.   

(στ). Αύξηση  Μελών Συνδέσμου. 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 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 
στόχου. Είναι ευθύνη όλων των ήδη εγγεγραμένων 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.  

 (ζ). 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. Γιαυτό και 
προγραμματίζουμε ανάλογες επισκέψεις σε Θεσσαλία-Κρήτη-Θεσσαλονίκη-
Πάτρα.                 
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(η). Η εγγραφή των Εν/Εν συναδέλφων πρέπει να γίνεται 
συστηματικά στο Σύνδεσμο (όπως των εκ ΣΤΥΑ). 

(θ). Παρακολούθηση Σοβαρών Θεμάτων 

-Το Πτητικό Επίδομα στην σύνταξη 

-Νέες Επιπτώσεις στις συντάξεις των Στρατιωτικών 

-Εκπροσώπηση Προσωπικού ΠΑ από την ΠΟΕΣ και τις άλλες 
οργανώσεις των ΕΝ/ΕΝ στελεχών. 

Το λόγο έλαβε ο κ. Γιαννιτσόπουλος ο οποίος τόνισε την ανάγκη να 
παρεμβαίνει ο Σύνδεσμος, λόγω της εμπειρίας των μελών του και στα 
επιχειρησιακά πράγματα της ΠΑ, με προτάσεις που να τη διευκολύνουν, 
χωρίς την επανάληψη προηγούμενων παραλείψεων. Ο κ. Μπασσαράς 
συνηγόρησε με τον κ. Γιαννιτσόπουλο και συμπλήρωσε την πρόταση ότι οι 
παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται και στα θέματα υποστήριξης.   

 Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Γεωργούσης, συμφώνησε ότι αυτό 
είναι μέσα στους σκοπούς του Συνδέσμου, δηλαδή η παροχή βοήθειας όπου 
αυτό είναι αναγκαίο, αλλά τόνισε ότι θα πρέπει να διατυπώνουμε τις απόψεις 
μας με προσοχή και να είμαστε πολύ διακριτικοί στις παρεμβάσεις μας και 
στην στήριξη του έργου της ΠΑ, διότι ενδέχεται να δημιουργήσουμε 
προβλήματα, μη γνωρίζοντες όλα τα δεδομένα των διαφόρων θεμάτων. 

Το λόγο έλαβε ο κ. Χελιώτης ο οποίος πρότεινε ο Σύνδεσμος να δείξει 
εξωστρέφεια. Επί πλέον να οργανώσει  και κοινωνικές εκδηλώσεις των 
οικογενειών μας, με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών μας. Ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου απάντησε ότι αυτό «ήταν μέσα στις προθέσεις του 
απερχομένου ΔΣ και υποθέτω και του νέου, όμως δυστυχώς το ενδιαφέρον 
των μελών μας μέχρι τώρα ήταν μικρό. Για παράδειγμα σε πρόταση 
διοργάνωσης εκδρομής στη Μαγνησία, ενδιαφέρθηκε μόνο ένα μέλος, εκτός 
του ΔΣ, κάτι που δείχνει ότι η προθυμία των μελών μας είναι περιορισμένη.» 

Ο κ. Λάμπρου έλαβε το λόγο και κάνοντας μία ιστορική αναδρομή της 
ΕΑΑΑ, πρότεινε ότι η υλοποίηση διεκδικήσεων μπορεί να γίνει με 
παρεμβάσεις στην πολιτική ηγεσία του τόπου, με επισκέψεις στους αρχηγούς 
των κομμάτων, σε υπουργούς, κλπ. και την υποβολή συγκεκριμένων 
επεξεργασμένων αιτημάτων. Ο κ. Πρόεδρος του Συνδέσμου τόνισε ότι παρά 
την ορθότητα της πρότασης η εκπροσώπηση 15.000 μελών της ΕΑΑΑ έχει 
μεγαλύτερη βαρύτητα από την πρόταση ενός συλλόγου 500 ατόμων.          
            

Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα δράσεων 2017 του Συνδέσμου.  



 

13 

 

 ΘΕΜΑ 6.Γενική Ενημέρωση ΓΣ για την Τριετία 2014-2017.  

Το απερχόμενο ΔΣ πριν τρία χρόνια παρέλαβε μία απόφαση Πρωτοδικίου και 
μία πρόθεση αρκετών συναδέλφων για τη δημιουργία Συνδέσμου, αλλά και 
την αυστηρή κριτική πολλών άλλων ή και τις αντιρρήσεις αρκετών. 

Σήμερα θα παραδώσει στο νέο ΔΣ, Σύνδεσμο με διεύθυνση στεριωμένο, 
ισχυρό, νομίζουμε, με δράση και στόχους, αλλά και πολύ υπολογίσιμο. 

 Ο Σύνδεσμος κατά την παρελθούσα τριετία έδωσε την ευκαιρία σε ένα 
μεγάλο αριθμό αποφοίτων της Σχολής μας να συναντηθεί μετά από πολλά 
χρόνια και να αισθανθεί τη συναδελφοσύνη μέσα από τις αξίες που έδωσε η 
ΣΙ.  

Έδωσε το βήμα σε εξαιρετικούς συναδέλφους να εκφράσουν τεκμηριωμένα 
την προσφορά της ΠΑ στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και τις ανάγκες της χώρας 
σε αεροπορική ισχύ.  

Έδωσε το βήμα σε έμπειρους συναδέλφους να κάνουν καλόπιστες προτάσεις 
για να μην επαναληφθούν λάθη-αδυναμίες-ολιγωρίες του παρελθόντος. 

Τίμησε τους Βετεράνους του 40 και στο πρόσωπό τους όλες τις 
προηγούμενες γεννιές για την προσφορά τους στη ΠΑ και το Έθνος. 

Έδωσε το παράδειγμα συνεργασίας με τις άλλες οργανώσεις αποστράτων της 
ΠΑ, αλλά και των άλλων όπλων των ΕΔ. 

Συνεργάστηκε αρμονικά με την εκάστοτε ηγεσία της ΣΙ-ΠΑ  

   Βέβαια δεν εξάντλησε τις μεγάλες μας δυνατότητες, αλλά έκανε 
την αρχή. Η συνέχεια εξαρτάται από όλους μας. 

 
ΘΕΜΑ 7.    Πρόταση ΔΣ για προσθήκη στον  ΚΟΛ  

Πρόταση Ανάπτυξης άρθρου 43   στον  ΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ Καθιέρωση 
Εορτασμού Ημέρας Ίδρυσης και Συγκρότησης του Συνδέσμου 
Αποφοίτων Σ.Ι «ΙΚΑΡΟΣ» 
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1. Για να προβλεφθεί και θεσμικά κατοχυρωθεί η 11η Φεβρουαρίου 
εκάστου έτους, ως ημέρα εορτασμού ίδρυσης του Συνδέσμου Αποφοίτων 
Σχολής Ικάρων «ΙΚΑΡΟΣ», απαιτείται η συμπλήρωση του άρθρου 30 του 
Κ.Ο.Λ με την πρόσθεση στην παράγραφο 4 νέας υποπαραγράφου με 
αρίθμηση ζ, όπως επίσης και η συμπλήρωση του Κ.Ο.Λ με επιπλέον άρθρο, 
με αριθμό 43, στο οποίο θα καθορίζονται με λεπτομέρεια όλες οι 
απαιτούμενες ενέργειες οργάνωσης και εκτέλεσης των υπόψη εκδηλώσεων. 
Περιλαμβάνει προσθήκη υποπαραγράφου στο  

ΜΕΡΟΣ 8ο  

Άρθρο 30ο  

Πλαίσιο Συνεργασίας Συνδέσμου με ΠΑ και Σχολή Ικάρων 

4.    Ως έχει. 

        α.   Ως έχει.  

β.   Ως έχει.    

γ.   Ως έχει.    

δ.   Ως έχει.   

ε.   Ως έχει.    

στ.  Ως έχει. 

          ζ.  Εκδήλωση Εορτασμού Ημέρας Συγκρότησης του Συνδέσμου, που 
θα πραγματοποιείται την 11η Φεβρουαρίου εκάστου έτους, ημερομηνία που 
εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών το Καταστατικό ίδρυσης και 
συγκρότησης του Συνδέσμου. 

Καθιέρωση Εορτασμού Ημέρας Ίδρυσης και Συγκρότησης του 
Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι «ΙΚΑΡΟΣ» 

        1.    Η ημέρα εορτασμού ίδρυσης και συγκρότησης του Συνδέσμου 
Αποφοίτων Σχολής Ικάρων «ΙΚΑΡΟΣ», αποτελεί μία από τις κυριότερες 
εκδηλώσεις και πραγματοποιείται την 11η Φεβρουαρίου εκάστου έτους, 
ημερομηνία κατά την οποία ο Σύνδεσμος απέκτησε και επίσημη νομική 
υπόσταση με την έγκριση του Καταστατικού του από το Πρωτοδικείο Αθηνών. 

        2.   Την γενική ευθύνη πραγματοποίησης της εκδήλωσης θα έχει 
τετραμελής επιτροπή, που θα ορίζεται κατά το μήνα Οκτώβριο με απόφαση 
του Δ.Σ του Συνδέσμου. 
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        3.      Την εποπτεία της υπόψη επιτροπής θα έχει ο Έφορος Δημοσίων 
Σχέσεων του Συνδέσμου, ο οποίος θα είναι ουσιαστικά ο σύνδεσμος μεταξύ 
της επιτροπής και του Δ.Σ και θα ενημερώνει τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη 
του Δ.Σ για την πρόοδο της προετοιμασίας της εκδήλωσης και τυχόν 
προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, προκειμένου να επιλύονται 
έγκαιρα. 

        4.      Ο χώρος πραγματοποίησης της εκδήλωσης θα επιλέγεται από την 
επιτροπή και θα εγκρίνεται από το ΔΣ, ανάλογα με την προσέλευση. Οι 
Λέσχες θα έχουν προτεραιότητα κατά σειρά, η Λέσχη του Στρατοπέδου 
Δεκέλειας (123 ΣΤΕ/ΛΑΞ), που είναι και η έδρα της Σχολής και σε περίπτωση 
αδυναμίας κατάλληλη αίθουσα του ΜΙΣΠΑ (Παλαιό Φάληρο) και σε 
περίπτωση επίσης κωλύματος, η ΛΑΕΔ. 

        5.   Η εκδήλωση θα πραγματοποιείται βραδινή ώρα, αν η 11η 
Φεβρουαρίου συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα και σε μεσημεριανή ώρα, αν η 
ημερομηνία αυτή συμπίπτει με αργία. 

        6.        Στην εκδήλωση ενδεικτικά θα προσκαλούνται, ο ΥΕΘΑ, η Ηγεσία 
της Π.Α, οι επίτιμοι Α/ΓΕΑ και Α/ΓΕΕΘΑ (προερχόμενοι από την Π.Α), ο Δκτής 
ΔΑΕ, ο Δκτής Σ.Ι, ο Κοσμήτορας της Σχολής, αντιπροσωπεία πέντε (5) 
Ικάρων και εκτάκτως ορισμένες προσωπικότητες που έχουν συνδράμει 
ποικιλόμορφα το Σύνδεσμο, κατά κρίση του Δ.Σ. Εξυπακούεται ότι όλα τα 
μέλη του Συνδέσμου θα προσκαλούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα και θα 
ενθαρρύνονται για τη συμμετοχή τους 

        7.   Την ευθύνη σύνταξης και αποστολής των προσκλήσεων στους 
ανωτέρω, καθώς και την αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα μέλη 
του Συνδέσμου, θα έχει αποκλειστικά το Δ.Σ.  

       8.        Την εκδήλωση θα πλαισιώνει η ορχήστρα της Π.Α, την εξασφάλιση 
της οποίας θα έχει ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων. 

       9.     Κατά την εκδήλωση ο Πρόεδρος του Συνδέσμου θα απευθύνει 
σύντομη ομιλία σχετικά με την επέτειο και θα προβαίνει σε απολογισμό 
σημαντικών εκδηλώσεων του πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος το προηγούμενο 
έτος, οι οποίες συνέβαλαν στη ανάδειξη του Συνδέσμου και επίδρασαν θετικά 
στην αποστολή της Σχολής και της Π.Α γενικότερα 

     10.      Ακολούθως θα βραβεύει, με την επίδοση αναμνηστικής πλακέτας με 
το έμβλημα του Συνδέσμου, ορισμένα άτομα που το προηγούμενο έτος 
πρόσφεραν ποικιλόμορφα στο Σύνδεσμο, με ενέργειες πέραν του καλώς 
εννοούμενου καθήκοντος. Τα άτομα αυτά θα επιλέγονται με κριτήρια από το 
Δ.Σ. 
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     11.    Τέλος θα κόβει το πατροπαράδοτο γενέθλιο γλύκισμα (τούρτα). 

     12.   Τα έξοδα της όλης εκδήλωσης (μενού, τούρτα, ποτά, αναψυκτικά) θα 
βαρύνουν αναλογικά τα συμμετέχοντα μέλη του Συνδέσμου, ενώ τα έξοδα των 
προσκεκλημένων και το κόστος κατασκευής των τιμητικών πλακετών θα 
βαρύνουν τους πόρους του Συνδέσμου.  

    13.  Ειδικότερα η τετραμελής επιτροπή διοργάνωσης της εκδήλωσης, 
ευθύνεται για τα ακόλουθα: 

                 α.  Την έγκαιρη εξασφάλιση της αίθουσας πραγματοποίησης της 
εκδήλωσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 

                 β. Την παραγγελία - εξασφάλιση του πατροπαράδοτου γενεθλίου 
γλυκίσματος (τούρτα), ανάλογα με τον αριθμό των συμμετασχόντων.  

                 γ.  Την παραγγελία κατασκευής των τιμητικών πλακετών που θα 
απονεμηθούν, κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης με τον Έφορο Δημοσίων 
Σχέσεων και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

                 δ.  Το καθορισμό των εδεσμάτων, ποτών, αναψυκτικών που θα 
παρατεθούν, σε συνεννόηση με τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. 

                  ε.  Σε περίπτωση που ως χώρος της εκδήλωσης ορισθεί αίθουσα 
του ΜΙΣΠΑ, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα παρασκευής εδεσμάτων και 
προμήθεια - διάθεση ποτών και αναψυκτικών, την εξασφάλιση ιδιωτικής 
εταιρείας εστίασης – παράθεσης δεξιώσεων, κατόπιν συνεννόησης με τον 
Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

                   στ.   Αν ο αριθμός των συμμετασχόντων είναι μεγάλος και ως εκ 
τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα παράθεσης των εδεσμάτων και ποτών σε 
καθήμενους, την οργάνωση μπουφέ. 

                   ζ.   Το καθορισμό του αντιτίμου συμμετοχής των μελών στην 
εκδήλωση και την είσπραξή του κατά την είσοδό τους στο χώρο. 

                   η.    Την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων αρμοδιότητάς τους, 
παραλαμβάνοντας τις προβλεπόμενες σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. 

                   θ.  Την επίδοση όλων των παραστατικών εξόδων και πληρωμών 
της εκδήλωσης (εξοφλητικές αποδείξεις), με αποδεικτικό επίδοσης, στον 
Ταμία του Συνδέσμου. 
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                   ι.  Την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση του Εφόρου Δημοσίων 
Σχέσεων και του Ταμία του Συνδέσμου, για τυχόν προβλήματα που θα 
προκύπτουν για έγκαιρη επίλυσή τους. 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφεία η πρόταση του ΔΣ 

ΘΕΜΑ 8. Τυχόν έκτακτα θέματα-εισηγήσεις ΔΣ ή/και ΜΕΛΩΝ (για 
έγκριση, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 10/3/ε). 

ΟΥΔΕΝ  

Η ΓΣ ερωτήθηκε: Εγκρίνεται η υπογραφή των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της Ετήσιας 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  2017 του ΙΚΑΡΟΥ από τα Μέλη του ΔΣ; 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπογραφή των πρακτικών από το ΔΣ  

     Ο       Ο 

            ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Απτχος (Ι) ε.α Ε. Γεωργούσης                Απτχος (Μ) ε.α Ζ. Γκίκας 

 

                    Ο                                                         Ο 

          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         ΤΑΜΙΑΣ 

  Απτχος (ΕΑ) ε.α Π. Κατσαρός                Απτχος (Μ) ε.α Α. Λέλλας 

 

                    Ο                                                        ΤΟ 

  ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ                        ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

   Απτχος (Ι) ε.α Χ. Χειράκης                   Απτχος (Ι) ε.α Γ. Γερούλης 

 

                   ΤΟ 

        ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Απτχος (Ι) ε.α Χ. Διαμαντίδης 

 


