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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

5ης /2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ                       
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Στην Αθήνα, στις 6 Ιουνίου 2018, στο Αμφιθέατρο του 251 ΓΝΑ, 
πραγματοποιήθηκε η 5η  τακτική σύνοδος της Γ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής 
Ικάρων «ΙΚΑΡΟΣ», κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 του κωδικοποιημένου καταστατικού του 
Σωματείου, το οποίο αναγνωρίστηκε με το έγγραφο 3/11/02/2014, του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών. 

 
2. Για την έναρξη της Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, 

απαιτείτο απαρτία η οποία δεν έγινε εφικτή στις 30 Μαΐου 2018 που ήταν η αρχικά 
προγραμματισμένη κύρια ημερομηνία, με αποτέλεσμα η 5η ΓΣ να διεξαχθεί στην 
εναλλακτική ημέρα, την 6η  Ιουνίου 2018.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 

3. 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..». 

 
4. Με βάση την προαναφερθείσα πρόβλεψη, συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης 

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. 

 
5. Παραβρέθηκαν οι Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ: Πτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος 

Αντωνετσής, Πτχος (Ι) ε.α. Δημήτριος Λυτζεράκος και Πτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Αυλωνίτης. 
Το δε ΓΕΑ δεν απέστειλε κανένα εκπρόσωπο, παρότι ανεστάλησαν προσκλήσεις σε όλη 
την Ηγεσία και τα Μέλη του ΑΑΣ. 

 
6. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου με τον 

ακόλουθα χαιρετισμό: 

« Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ, 

  Κύριοι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι,  Π.Ο.Σ, ΑΑΚΕ, Συλλόγων και Συνδέσμων. 

  Συνάδελφοι Μέλη και Φίλοι του Συνδέσμου μας, Κυρίες και Κύριοι, 
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Σας καλωσορίζω στην ετήσια Γ.Σ. έτους 2018, την οποία μεταφέραμε χρονικά λίγο 
πίσω, λόγω υποχρεώσεων που είχαμε αναλάβει και οι οποίες έπρεπε να ολοκληρωθούν, 
αλλά και εκτάκτων γεγονότων που έλαβαν χώρα. 

Γνωρίζετε ότι εκ του καταστατικού μας το κυρίαρχο όργανο λειτουργίας του 
Συνδέσμου μας , είναι το σώμα των μελών του. Η Γ.Σ. αυτού. Τυπικά λαμβάνουν μέρος τα 
οικονομικώς τακτοποιημένα ιδρυτικά-τακτικά μέλη και όσοι από τους παρόντες πρέπει να 
ρυθμίσουν αυτή την εκκρεμότητα, παρακαλώ να το φροντίσουν.  

Λόγω της μη  απαρτίας στην προηγούμενη ορισθείσα ημερομηνία , σήμερα η Γ.Σ. 
έχει απαρτία και σύμφωνα με το καταστατικό μας έχω το δικαίωμα να κηρύξω την έναρξη 
των εργασιών της. 

Θα ασκήσετε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση εκ μέρους του ΔΣ , για την περίοδο 
του 2017, μετά από την σχετική ενημέρωση που θα σας κάνουν τα αρμόδια όργανα. Θα 
ενημερωθείτε για τις  δράσεις μας τον χρόνο που πέρασε, αλλά και σε περίληψη για τον 
χρόνο που τρέχει, όπως επίσης και για τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει ως ΔΣ. 

Θα σας τεθούν από το ΔΣ θέματα προς έγκριση, για τα οποία ήδη έχετε εγκαίρως 
ενημερωθεί και προς τούτο γνωρίζετε ότι απαιτείται απλή πλειοψηφία .Ενώ αν τεθεί σήμερα 
εδώ προφορικά ή γραπτά, νέο θέμα προς έγκριση, από κάποιο μέλος ,όπως γνωρίζετε, 
απαιτεί ομοφωνία των παρόντων μελών. Κατά την διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ. και για 
κάποιο θέμα απαιτηθούν διευκρινήσεις, αυτές θα δοθούν από τα μέλη του ΔΣ και εμένα. 

Υπόψη ότι είμαστε σε διαδικασία τηλεδιάσκεψης με τα Παραρτήματα μας 
‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’ και ‘’ΜΑΓΝΗΣΙΑ’’, τα μέλη των οποίων μπορούν να παρεμβαίνουν και 
φυσικά να ψηφίζουν τα προς έγκριση θέματα. 

Πριν δώσω τον λόγο στον Γραμματέα του Συνδέσμου για την παρουσίαση της 
ατζέντας της Γ.Σ., να έχετε υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ. που μας τιμά με την 
παρουσία του, σε κάποιο σημείο θα του δώσουμε τον λόγο για να μας ενημερώσει για τις 
τελευταίες εξελίξεις επί οικονομικών θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, αλλά και για 
διευκρινήσεις, αν απαιτηθούν, για το θέμα της ένταξης μας στην Ομοσπονδία. 

Παρακαλώ τον Πτέραρχο Κύριο Βούρη, Γραμματέα του Συνδέσμου, όπως πάρει τον 
λόγο. 

Σας Ευχαριστώ» 

7. Λαμβάνοντας το λόγο ο Γραμματέας, ανεφέρθη στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης (ΗΔ) της Γ.Σ. που περιελάμβαναν: 

 
α. Ετήσιο Απολογισμό - Ενημέρωση επί των  Πεπραγμένων (σε δύο 

μέρη: Α. από 1-1-17 έως 31-12-17 Β. από 1-1-18 έως σήμερα) 
 
 β. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017. 
 
 γ.  Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2018. 
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 δ. Αποτελέσματα Ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής - Απαλλαγή 

Ενδεχόμενων Ευθυνών ΔΣ για Οικονομική Διαχείριση  περιόδου 1-1-2017 έως 31-12-
2017. 

 
 ε.  Ενημέρωση-Έγκριση του προγράμματος Δράσεων ΔΣ για το τρέχον 

έτος μέχρι την επόμενη τακτική ΓΣ. 
 
στ.  Νέες Εισηγήσεις – Προτάσεις ΔΣ για θέματα αρμοδιότητας Γ.Σ 
 
 ζ. Προτάσεις των Μελών – Εισηγήσεις - Τυχόν Έκτακτα Θέματα.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1ο  Α.  Ετήσιος Απολογισμός (Ενημέρωση επί των Πεπραγμένων από 1-1-17 
έως 31-12-17)  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ως προς τον ετήσιο απολογισμό δράσεων του Συνδέσμου της περιόδου 1-1-2017 
έως 31-12-2017, αναφέρονται τα ακόλουθα, με χρονική κατά το δυνατόν ακολουθία: 

8.     Αρχαιρεσίες και ανάδειξη νέου ΔΣ του Συνδέσμου 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό, με τη συμπλήρωση της 3ετούς 
θητείας των μελών του ΔΣ και της Ε.Ε, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων 
μελών, Έτσι, με την εκλογική διαδικασία που διεξήχθη κατά την περσινή ΓΣ (20-5-17), 
προέκυψε νέα σύνθεση των οργάνων Διοίκησης του Συνδέσμου, η συνολική εικόνα των 
οποίων έχει ως εξής: 

 Σύνθεση Οργάνων: 

ΔΣ: 

  α. Απτχος(Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης Πρόεδρος 

  β. Απτχος (Μ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος Αντιπρόεδρος 

  γ. Απτχος (Ι) ε.α. Χαράλαμπος Χειράκης Έφορος Δημ. Σχέσεων 

  δ. Απτχος (Ι) ε.α. Κοσμάς Βούρης Γραμματέας 

  ε. Απτχος (Μ) ε.α. Αχιλλέας Λέλλας Ταμίας 

  στ. Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης Μέλος 

  ζ. Απτχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης Κατσαρός Μέλος 

Ένεκα προσωπικών λόγων του Αντιπρόεδρο Απτχου (Μ) ε.α. Θεόδωρου 
Γιαννιτσόπουλου, αυτός αιτήθηκε να εγκριθεί η παραίτησή του την 5η Μαίου 2018 (κατ’ 
ουσίαν - μετά από συζήτηση με τον Πρόεδρο - ζήτησε αποχή από τα καθήκοντά του ως 



 

Πρακτικά 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 2018 Σελίδα 4 
 

Αντιπροέδρου για ένα έτος και επανένταξή του στο ΔΣ). Κατόπιν αυτού το ΔΣ αποφάσισε 
να αντικατασταθεί ο Αντιπρόεδρος με το πρώτο αναπληρωματικό Μέλλος του ΔΣ, Απτχο 
(Ι) ε.α. Χρήστο Διαμαντίδη, σύμφωνα με τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής των 
Αρχαιρεσιών της 20ης Μαίου 2017. Στη συνέχεια το νέο σχήμα του ΔΣ εξέλεξε νέο 
Αντιπρόεδρο κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό, τον Απτχο (ΕΑ) ε.α. Παναγιώτη 
Κατσαρό. 

Σύμβουλοι Προέδρου - Πλέον Ειδικοτήτων που δεν έχουν Καταλάβει Έδρα): 

  α. Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Πιστιώλης (2ος αναπληρωματ. / αρχαιρεσίες 
2017) 

  β. Απτχος (ο) ε.α. Γεώργιος Δανιηλίδης (εκπρόσωπος Οικονομικών) 

γ. Υπτχος (ΜΕΤ) ε.α. Αντώνιος Μπιρμπίλης (εκπρόσωπος 
Μετεωρολόγων) 

δ. Υπτχος (ΕΦ) ε.α. Εμμανουήλ Καρανίκας (εκπρόσωπος Εφοδιαστών) 

ε. Ταξχος (ΕΑ) Μιχαήλ Σύρμπος (3ος αναπληρωματικός / αρχαιρεσίες 
2017) 

  στ. Ταξχος (Δ) ε.α. Κωνστ. Μπίμπιζας-Πίνης (εκπρόσωπος Διοικητικών) 

 Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Μακεδονίας (αρχαιρεσίες 6-12-17) 

  α. Υπτχος (Ι) ε.α. Βασίλειος Καλαϊτζόπουλος Πρόεδρος 

  β. Υπτχος (Ι) ε.α. Κωνσταντίνος Αλεξίου Γραμματέας 

  γ. Σμχος (ΕΑ) ε.α. Παναγιώτης  Κεσσόπουλος Ταμίας 

  Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Μαγνησίας 

  α. Απτχος (Μ) ε.α. Σπυρίδων Φράγκος Πρόεδρος  

β. Ταξχος (ΕΑ) ε.α. Γαβριήλ Μπάρδας Γραμματέας 

γ. Ταξχος (ΕΑ) ε.α. Κωνσταντίνος Τζιούβελης Ταμίας 

Εκπρόσωπος Περιοχής Λάρισας 

Απτχος (Ι) ε.α. Χρήστος Βάγιας   

Εκπρόσωπος Περιοχής Χαλκίδας 

  Απτχος (Ι) ε.α. Φώτης Χειμαριός 

Εκπρόσωπος Περιοχής Αχαίας - Ηλίας 

  Απτχος (Ι) ε.α. Κωνσταντίνος Μπίκος 

9.  Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις 2017 
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Ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις μνήμης και τιμής: 

 
α. Στην εκδήλωση του ετήσιου μνημόσυνου, του απολεσθέντα Σμηναγού 

Κωνσταντίνου Ηλιάκη σε εναέρια μάχη με Τουρκικό F-16 πριν 11 χρόνια, την 26-5-17 από 
τον Απτχο Χρήστο Διαμαντίδη. 

 
β. Ετήσιο μνημόσυνο πεσόντων αεροπόρων την 27-5-17 (πρωτοβουλίας 

ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α.) από τον Πρόεδρο του «ΙΚΑΡΟΥ» Απτχο Ευάγγελο Γεωργούση. 
 
γ. Ετήσια εκδήλωση τιμής πεσόντων Ελλήνων και Βρετανών 

αεροπόρων της περιόδου 1940-’41, την 28-5-17, από το Απτχο Γεώργιο Μελετίου. 
 
δ. Κατάθεση  στεφάνου στη μνήμη πεσόντων Αεροπορίας, στην πλατεία 

Καραϊσκάκη, την 22-10-17, από τον Έφορο και τον Γραμματέα του «ΙΚΑΡΟΥ». 
 
ε. Ετήσιο μνημόσυνο πεσόντων ΣΤΥΑ, στον Άγιο Νικόλαο Ρηγίλλης, την 

2-12-17, από τον Πρόεδρο και Γραμματέα του Συνδέσμου. 
 

10.   Επιστολές προς Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία 2017 

         Εστάλησαν οι ακόλουθες επιστολές: 

             α. Στις 8-6-17: Προς τον ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ, ΑΓΕΕΘΑ, ΑΓΕΑ , με αφορμή 
την παραίτηση του Κοσμήτορα της Σ.Ι, ως εκδήλωση διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση 
των ΑΣΕΙ σε επίπεδο ΑΤΕΙ, αντί του Πανεπιστημιακού που ίσχυε μέχρι τώρα, όπως 
επίσης για τον φραγμό χρηματοδότησης της Έρευνας-Ανάπτυξης και για τη μισθολογική 
εξομοίωση των καθηγητών με κατώτερα των Πανεπιστημίων Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το 
θέμα διευθετήθηκε με τροποποίηση του σχετικού νόμου. 

  β. Στις 14-7-17: Προς ΑΓΕΑ, προτείνοντας όπως εξεταστεί η 
ενσωμάτωση συστήματος Infra Red Search and Tracking / IRST, στο πλαίσιο της 
επικείμενης αναβάθμισης των αφων F-16 block 52 + & Advanced, έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η αποκάλυψη των Τουρκικών F-35, μέσω εντοπισμού της θερμικής τους 
υπογραφής, επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από τις  δυνατότητες του Radar AESA,   APG-
83 (η πρόταση στηρίχθηκε σε ανάλυση του θέματος που εκπόνησε ο Αντιπρόεδρος του 
Συνδέσμου Απτχος (Μ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος).  

  γ. Στις 4-8-17: Προς Πολιτική Ηγεσία, ΑΓΕΕΘΑ, ΑΓΕΑ, Γ.Δ ΓΔΑΕΕ, ως 
πρωτοβουλία του Συνδέσμου, με αφορμή την εγκριθείσα από το ΚΥΣΕΑ «Εθνική Αμυντική 
Βιομηχανική Στρατηγική», ώστε να γίνει αντιληπτό από τους αποφασίζοντες, ότι η 
Εγχώρια αμυντική βιομηχανία είναι πυλώνας της εθνικής άμυνας και πρέπει να συμμετέχει 
ενεργά στην απόκτηση επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Παρετέθησαν πληροφορίες 18 
σημαντικότατων εξοπλιστικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που προωθούνται στις ΤΕΔ 
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μέσω της αμυντικής τους βιομηχανίας (η πρόταση στηρίχθηκε σε ανάλυση του θέματος 
που εκπόνησε ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Απτχος (Μ) Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος). 

  δ. Στις 2, 5 & 20-10-17: Διαφορετικού περιεχομένου επιστολές αναλόγως 
του επιπέδου που απευθύνεται η κάθε μία, ήτοι προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας, τους 
στρατιωτικούς συντάκτες και την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, ως έντονη διαμαρτυρία,  
και ταυτόχρονα αίτηση συνάντησης και ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους τους, για τις 
πρόσθετες περικοπές, μετά τις αλλεπάλληλες που έγιναν από το 2010 και που 
επιβλήθηκαν με το νόμο 4387/2016 (γνωστό ως νόμο Κατρούγκαλου). Ειδικά η επιστολή 
προς τους στρατιωτικούς συντάκτες, η οποία δημοσιεύθηκε την επόμενη ημέρα της 
αποστολής σε αυτούς από την εφημερίδα «Καθημερινή», κατατέθηκε παράλληλα στα 
πρακτικά της Βουλής την 25-10-17 και υποστηρίχθηκε ως προς το περιεχόμενό της από τα 
περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης.  

  ε. Στις 11-10-17: Προς το ΓΕΑ, με αφορμή πρωτοβουλία προτάσεων 
Ομάδας Αξιωματικών υπό τον συντονισμό του Απτχου Παναγιώτη Δημητριάδη και Απτχου 
Δημήτριου Βαμπούλα, περί συνθέσεως του ΔΣ της ΕΑΑΑ. Δια της επιστολής του 
Συνδέσμου μας εκφράζονται απόψεις για την κατ’ αναλογία εκπροσώπηση όλων των 
βαθμών και ειδικοτήτων στο ΔΣ της ΕΑΑΑ και σε αντίθεση με την νυν ισχύουσα σύνθεση 
που διαμορφώθηκε με υπουργική απόφαση των Υπουργείων Άμυνας και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 1142/Β΄/2-9-02), με παράδοξο μάλιστα τρόπο, αφού η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο 
την αλλαγή της σύνθεσης του ΔΣ της ΕΑΑΑ, ενώ οι άλλες ενώσεις παρέμειναν στο 
καθεστώς του νόμου 1911/90. 

11. Βράβευση των πρωτευσάντων Ανθσγών 

 
Ο Σύνδεσμος βράβευσε την 14-10-2017 στο Α/Δ Δεκελείας, τους πρωτεύσαντες 

αποφοίτους της ΣΙ Ανθσγους όλων των ειδικοτήτων, των ετών 2014 και 2017 αντιστοίχως. 
Η εξαιρετικά επιτυχής και τιμητική εκδήλωση βράβευσης, συνδυάστηκε με την ετήσια 
φθινοπωρινή συγκέντρωση των μελών του Συνδέσμου και συνοδεύτηκε με παράθεση 
γεύματος. Στη βράβευση παρέστησαν Επίτιμοι ΑΓΕΑ, ο Διοικητής της ΔΑΕ Υποπτέραρχος 
(Ι) Θωμάς Χατζηαθανασίου, οι Διοικητές της Σχολής Ικάρων και  Σχολής Υπαξιωματικών 
Αεροπορίας με αντιπροσωπεία σπουδαστών και πολλά μέλη του Συνδέσμου. Οι 
πρωτεύσαντες βραβευθέντες Αξκοι είναι οι ακόλουθοι: 
 
  α. Ανθσγος (Ι) Σύρμπος Αριστοτέλης της 86ης Σειράς Ιπταμένων, 
πρωτεύσας στην Πτητική Εκπαίδευση. 
 
  β. Ανθσγος (Ι)  Καφαντόγια – Κρισπάρδη Γεωργία της 89ης Σειράς 
Ιπταμένων, πρωτεύσασα στην  Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση. 
 
  γ. Ανθσγος (Μ) Καμηλάρης Αθανάσιος της 65ης Σειράς Μηχανικών, στην 
Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση. 
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  δ. Ανθσγος (ΕΑ)  Καραμήτρος Αθανάσιος της 43ης  Σειράς Ελεγκτών 
Αεράμυνας, στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση. 
 
  ε. Ανθσγος (Ι)  Κεραμίδας Γεώργιος της 89ης Σειράς Ιπταμένων, στην 
Στρατιωτική Εκπαίδευση. 
 

Τις Απονομές των βραβείων έκαναν οι  Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ Πτχος (Ι) 
Δημήτριος Αποστολάκης και Πτχος (Ι) Δημήτριος Λυτζεράκος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης, ο αρχαιότερος παρών απόφοιτος της ΣΜΑ 
Απτχος (Μ) Αθανάσιος Παμπούκης και ο Απτχος (ΕΑ) ε.α. Παναγιώτης Κατσαρός.    

  

12. Διοργάνωση Ημερίδων-Συνεδρίων 2017  

 
Στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, οργανώθηκε ημερίδα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ, με πρωτοβουλία της 1ης Στρατιάς και συνδιοργανωτές 
το Σύνδεσμο Επιτελών Εθνικής Άμυνας και το Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων. Το 
εξειδικευμένο αντικείμενο της ημερίδας ήταν «Η Ελλάδα και οι Γεωστρατηγικές Εξελίξεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια», ενώ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας 
Απτχος(Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης παρουσίασε το θέμα «Η Εθνική μας Άμυνα και 
Ασφάλεια στο Πλαίσιο των Περιοχικών Εξελίξεων». 

13. Συμμετοχή του Συνδέσμου σε συνεδρίαση αρμοδίας 
προπαρασκευαστικής επιτροπής της ΒτΕ 

 Την 4-10-17, προσκλήθηκε ο Σύνδεσμος και συμμετείχε σε συνεδρίαση της 
Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της ΒτΕ με τον Πρόεδρο Απτχο (Ι) ε.α. Ευάγγελο 
Γεωργούση και το Γραμματέα του Συνδέσμου. Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν εκκρεμείς 
παρατηρήσεις που είχαν προωθηθεί από τον Απτχο (Μ) Ιωάννη Κούτρα, σχετικά με την 
αρχαιότητα των ειδικοτήτων. Ο Πρόεδρος κατόπιν σχετικής συζήτησης του θέματος που 
προηγήθηκε στο ΔΣ, στήριξε την αρχαιότητα των Ιπταμένων έναντι των Μηχανικών αλλά 
μόνο για το ίδιο έτος αποφοίτησης. Ίδια πρακτική ακολουθεί  το Π.Ν, όπως και όλοι οι 
σύγχρονοι Στρατοί. Επιφυλάχθηκε δε για τη θέση αυτή, σε περίπτωση που άλλοι λόγοι 
εμποδίζουν την Ηγεσία να υιοθετήσει την αρχή αυτή.  Ωστόσο, σε ειδική συνεδρίαση του 
ΔΣ που έγινε στις 20-12-17 με την παρουσία του Προέδρου του ΕΣΜΑ, καθώς και των 
τριών νέων συμβούλων του Προέδρου (Απτχου (Μ) ε.α Ιωάννη Κούτρα/ Πρόεδρου ΕΣΜΑ, 
Yπτχου (ΜΕΤ) Αντώνιου Μπιρμπίλη / σύμβουλου Μετεωρολόγων, Ταξχου (Δ) ε.α 
Κωνσταντίνου Πίνη-Μπίμπιζα / σύμβουλου Διοικητικών, Ταξχου (Ε) ε.α. Αθανάσιου 
Καραδήμου / σύμβουλου Εφοδιαστών), αποφασίστηκε αφενός η οποιαδήποτε 
συντονισμένη δράση να καλύψει το θέμα της αρχαιότητας για όλες τις ειδικότητες και όχι 
μόνο για τους Μηχανικούς της ΣΜΑ και αφετέρου να καθυστερήσουμε για λίγο (δεν 
καθορίστηκε πόσο) - καθότι το timing της δράσης δεν ήταν το κατάλληλο - και να 
συντάξουμε στη συνέχεια μια γενική και όχι λεπτομερή επιστολή προς την Πολιτική 
Ηγεσία, αιτούμενοι συνάντηση μαζί της για να αναπτύξουμε ευχερέστερα τα επιχειρήματα 
στήριξης των θέσεών μας. Η όλη συζήτηση επί του θέματος κατά το 9ο ΔΣ/20-12-17, 
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καθώς και οι θέσεις των προέδρων Σ.Α.Σ.Ι. & ΕΣΜΑ στη Βουλή των Ελλήνων, όπως και 
Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και η απάντηση επ’ αυτών από τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, παρατίθενται στο συνημμένο «1» του παρόντος 
Πρακτικού. 

          14. Σχεδιασμός Δράσεων Συνδέσμου Μέσα από Προτάσεις των Μελών 

 Σε μια προσπάθεια να αναπτυχθούν δράσεις που αντικατοπτρίζουν το 
προφίλ του Συνδέσμου και τις αξίες που μάθανε όλα τα μέλη του να υπηρετούν από τα 
πρώτα βήματά τους στην Π.Α., ο Πρόεδρος παρακίνησε επανειλημμένα το ΔΣ και ζήτησε 
επίμονα να σχεδιαστούν δράσεις που μας εκφράζουν, μας προβάλουν και αντανακλούν τις 
αρχές του καταστατικού μας. Οι δράσεις αυτές σχεδιάστηκαν και αναρτήθηκαν στην 
ιστοσελίδα του «ΙΚΑΡΟΥ» 28-10-17, με την παράκληση να τύχουν συμπληρώσεων-
διορθώσεων-σχολιασμού και να υποβληθούν παράλληλα νέες ιδέες και προτάσεις. Εκτός 
από κάποιες εισηγήσεις που τέθηκαν συλλογικά από το Παράρτημα Μαγνησίας στις αρχές 
του νέου έτους, κανένα άλλο μέλος δεν προώθησε οποιαδήποτε πρόταση ακόμα και με 
πρόθεση καλοπροαίρετης κριτικής επί των αναρτηθεισών προτάσεων. 

15. Συμβολικές Δωρεές 

Έγιναν προς το Σύνδεσμο οι παρακάτω συμβολικές δωρεές: 

α. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος 
Γεωργούσης δώρισε στον σύνδεσμο τα παρακάτω αεροπορικού περιεχομένου 
αναμνηστικά, από την προσωπική συλλογή του, τα οποία είναι αναρτημένα στα γραφεία 
του Συνδέσμου: 

    (1) Προτομή  Αεροπόρου ανάγλυφη από πολυεστέρα, η οποία είναι 
το Νο 1 από τέσσερα που κατασκεύασε η Σ.Π.Α  το 1989, για τις ανάγκες επίδοσης 
αναμνηστικών στον Πρόεδρο  της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής 
αυτής, όταν για πρώτη φορά στην λειτουργία της πραγματοποίησε ταξίδι εκτός Ελλάδος με 
το τμήμα Ανωτέρων αυτής. 

    (2) Πίνακα αεροσκάφους F-16 (ζωγραφική) σε κορνίζα διαστάσεων  
115 cm X 84 cm, ο οποίος είναι αφιέρωση από την 124ΠΒΕ στον τότε Δκτη Δ.Α.Ε. και νυν 
Πρόεδρο του ΣΑΣΙ. 

    (3) Πίνακα με αεροσκάφη F-16 σε συνδυασμό με εικόνα 
γερακιού(falcon) που είναι το υποκοριστικό όνομα του αφους. Ο πίνακας είναι 
αφιερωμένος στον τότε Δκτη της Σ.Ι και νυν Πρόεδρο του ΣΑΣΙ, από την επίσκεψη της 
Σχολής στην 111Π.Μ, από την 341 Μοίρα και έχει διαστάσεις 82 cm X 62 cm. 

    (4) Πίνακα πλαστικοποιημένης ζωγραφικής δύο Ρωσικών SU-30 εν 
πτήση, διαστάσεων 92 cm X 62 cm, με κορνίζα, αφιερωμένος στον τότε Δντή Α΄ Κλάδου 
του ΓΕΑ και νυν Πρόεδρο του ΣΑΣΙ, λόγω της πτήσης με αεροσκάφος τους, από τον 
επικεφαλής Αξκό του Σμήνους της Ρωσικής Αεράμυνας ως ανάμνηση της επίσκεψης τους 
στην 114ΠΜ τον Νοέμβριο του 1997. 
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 β. Ο Ταξίαρχος (Ι) ε.α. Νικόλαος Μανουσάκης δώρισε στο Σύνδεσμο ένα 
πίνακα μεγάλων διαστάσεων που φιλοτέχνησε ο ίδιος και απεικονίζει ένα αφος F-16 σε 
πτήση, ο οποίος ήδη κοσμεί τα γραφεία του Συνδέσμου. 

 
γ. Ο Ταξίαρχος (Μ) ε.α. Δημήτριος Δίελας επί πλέον των όσων είχε 

προσφέρει στο Σύνδεσμο κατά την έναρξη λειτουργίας του και ειδικά κατά τη φάση 
προετοιμασίας των γραφείων Σ.Α.Σ.Ι., δώρισε επιπλέον πέντε μικρές βιβλιοθήκες οι 
οποίες προσαρμόστηκαν σε μια ενιαία και χρησιμοποιούνται για αρχειοθέτηση βιβλίων και 
φακέλων. 

 
δ. Ο Αντισμήναρχος (Ι) ε.α. Δημήτριος Μπάτρης δώρισε στο Σύνδεσμο 

14 εκδόσεις τόμων ιστορικού και αεροπορικού περιεχομένου 

16. Διοργάνωση Εκδρομής αναψυχής σε Βόλο και Θεσσαλονίκη   

Στο πλαίσιο σχετικών παραινέσεων που έγιναν από μέλη μας κατά τη 
διάρκεια της 4ης Γ.Σ τον Μάιο του 2017, ο Σύνδεσμος σχεδίασε τη διοργάνωση εκδρομής 
από 8 έως 11 Δεκεμβρίου 17, σε Βόλο και Θεσσαλονίκη για επίσκεψη στα εκεί 
παραρτήματα του Συνδέσμου, με πολύ χαλαρό και ευχάριστο πρόγραμμα, ιδιαίτερα 
χαμηλές τιμές και αρκετή διασκέδαση. Εκτός από 5 άτομα εκ του ΔΣ, ουδείς άλλος 
εξέφρασε ενδιαφέρον και έτσι ματαιώθηκε ο προγραμματισμός. 

17.   Οργάνωση εκδηλώσεων σύσφιξης σχέσεων και εορτών 2017 

         Εκτός της συνεστίασης που οργανώθηκε κατά τη φθινοπωρινή συνάντηση 
και συνδυάστηκε, όπως άλλωστε κάθε χρόνο, με την βράβευση των πρωτευσάντων 
Ανθυποσμηναγών που προαναφέρθηκε, ακολούθησαν άλλες δύο εκδηλώσεις συνάντησης 
των μελών εορταστικού χαρακτήρα, η πρώτη ήταν το «χριστουγεννιάτικο συμπόσιο» που 
έγινε στη ΛΑΕΔ στις 19-12-17 και η άλλη ήταν ο 1ος εορτασμός της ίδρυσης του 
«ΙΚΑΡΟΥ», ως απόρροια σχετικής απόφασης της 4ης Γ.Σ,  που έγινε και πάλι στην ΛΑΕΔ 
στις 9-2-18, με πολύ μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερη λαμπρότητα και ο οποίος θα 
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Για τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις αναφέρονται διακριτά 
για την κάθε μια τα ακόλουθα: 

α. Κατά τη διάρκεια του «Χριστουγεννιάτικου Συμποσίου» έγινε μεταξύ 
των άλλων και συγκέντρωση χρηματικού ποσού περίπου 500 €, σε εθελοντική βάση από 
εισφορές μελών, προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της 8ης Συνεδρίασης του ΔΣ 
(Θέμα 12ο), σύμφωνα με την οποία θα προσφερόταν από το Σύνδεσμο προς τον εφημέριο 
της Σχολής Ικάρων, Ιερέα του γραφείου θρησκευτικού του ΓΕΕΘΑ, Πατέρα Γεώργιο, ποσό 
μέχρι 1.500 €, για κατασκευή κινητού Τέμπλου στον παράπλευρο του εστιατορίου της 
Σχολής χώρο, για δημιουργία Ιερού Ναΐσκου προς εκκλησιασμό των Ικάρων. Τη διαφορά 
του ποσού για να καλυφθεί η απαίτηση των 1.500 €, προσέφερε ο Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α. 
«ΙΚΑΡΟΣ» Σ.Π.Ε.  Την 16 Μαΐου 2018, προγραμματίστηκε Μέγας Εσπερινός μετ’ 
αρτοκλασίας στον προαναφερθέντα χώρο, όπου έγιναν και τα εγκαίνια χρήσης του κινητού 
τέμπλου. Την ακολουθία του εσπερινού στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ιλίου-
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. κ. Αθηναγόρας, παρακολούθησαν μετά συζύγων, ο 
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Πρόεδρος του Συνδέσμου, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, ο Γραμματέας, ο Ταμίας και ο 
Πρόεδρος ΔΣ του Μ.Τ.Α. Απτχος (Ι) ε.α. Ηλίας Βενέτης. 

β. Αναφορικά με τον πρώτο εορτασμό ίδρυσης του «ΙΚΑΡΟΥ» που 
διοργανώθηκε στη ΛΑΕΔ στις 9-2-2018 με ιδιαίτερη λαμπρότητα, συμμετείχαν σε αυτόν οι 
επίτιμοι Αρχηγοί Πτχος Γεώργιος Αντωνετσής και Πτχος Δημήτριος Λυτζεράκος, αρκετοί 
Βετεράνοι και πλήθος μελών, όλοι μετά συζύγων ή συνοδών, ενώ την τελετή τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτριος Βίτσας και ο 
Αρχηγός ΓΕΑ Χρήστος Χριστοδούλου, στους οποίους απενεμήθησαν αναμνηστικά.  

 18.       Νέες εφαρμογές ιστοσελίδας «ΙΚΑΡΟΥ»       

       Εγκρίθηκαν από το ΔΣ δύο νέες εφαρμογές για την ιστοσελίδα με τίτλους και 
σκοπό αντιστοίχως ως εξής:  

α. 1η Εφαρμογή: «σταγόνες αεροπορικής ιστορίας» στην οποία θα 
αναρτώνται ανέκδοτες μικρές ιστορίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από άποψης ασφαλείας 
πτήσεων ή επιχειρησιακής πλευράς ή ακόμα με καθαρά χιουμοριστικό ύφος, που θα 
προωθούνται από τα μέλη του Συνδέσμου.. 

β.  2η Εφαρμογή: «αεροπορικό χρονολόγιο», στην οποία θα αναρτώνται 
κάθε μήνα τα σημαντικότερα αεροπορικά γεγονότα (ιστορικά, επιχειρησιακά και 
τεχνολογικά) από παγκόσμιες πηγές αναζήτησης, με ιδιαίτερη βέβαια έμφαση σε ελληνικά 
αρχεία. 

19. Ενημέρωση μελών ΣΑΣΙ 

           Με αποστολή προσωπικών e-mail έγινε ενημέρωση των μελών του ΣΑΣΙ για 
τα παρακάτω θέματα: 

  α. Απεστάλησαν οδηγίες (με αριθμητικά παραδείγματα) για την 
επιβεβαίωση ορθότητας των επιστραφέντων ποσών υπέρ ΕΟΠΠΥ, που από λάθος του 
ΥΠ. ΟΙΚ παρακρατούνταν σε μεγαλύτερο ποσοστό από το προβλεπόμενο. 

  β.  Ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του Συνδέσμου για την  προσπάθεια που 
γίνεται από το Διακλαδικό Επιτελείο και το ΓΕΣ για την αναγνώριση (μέσω της μεθόδου 
μοριακής ανάλυσης DNA) των 8.500 ηρωικώς πεσόντων Ελλήνων κατά τον Ελληνο-
ιταλικό πόλεμο 1940 - 1941, τα οστά των οποίων βρίσκονται στην Αλβανία, είτε σε 
μεμονωμένους τάφους χωρίς στοιχεία, είτε σε ομαδικούς. 

20.   Εκτυπωτικές Εργασίες 

   α. Στις Αρχές Δεκεμβρίου εκπονήθηκε το επιτραπέζιο ημερολόγιο 2018, 
με πρωτοβουλία και καλλιτεχνική επιμέλεια του Υποπτεράρχου(Ι) ε.α Π.-Βαρδή 
Παπαδάκη, όπως και ημερολόγιο χειρός σε συνεργασία όλων των μελών του ΔΣ. Το 
επιτραπέζιο ημερολόγιο είναι αφιερωμένο στις σειρές 25η έως 27η ΙΚΑΡΩΝ,  7η έως 17η 
ΕΚΕΧ, 2η έως 5η ΣΜΑ και 1η ΣΕΦΑ και πλαισιώνεται από φωτογραφίες εποχής. Αμφότερα 
τα εν λόγω ημερολόγια προλογίζονται από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου. 
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  β. Με την ευκαιρία του 1ου εορτασμού του Συνδέσμου, εκτυπώθηκε σε 
αυστηρά περιορισμένο αριθμό αντιτύπων η ανέκδοτη επίτομη Ιστορία της Σχολής Ικάρων 
η οποία τιτλοφορείται «..πτήση στο όνειρο..». Από ένα αντίτυπο, δόθηκε τιμής ένεκεν στον 
ΑΝΥΕΘΑ, όπως και στον ΑΓΕΑ ο οποίος μάλιστα δεσμεύτηκε ότι θα υποστηρίξει την 
προσπάθεια μαζικής εκτύπωσης του έργου, στο οποίο μεταξύ των άλλων, βασικός 
συντελεστής ολοκλήρωσής του ήταν το μέλος του ΔΣ Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης. 
Επίσης δόθηκε από ένα αντίγραφο προς την Στρατιωτική Ηγεσία μέσω των εκπροσώπων 
τους που παρέστησαν στην εκδήλωση.  

 
21. Υποθαλάσσιο Πάρκο-Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων 

 
 Ο Απτχος (Ι) ε.α. Νικόλαος Ήμελλος υπέβαλε πρόταση στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου 
για δημιουργία Υποθαλάσσιου Πάρκου Πεσόντων Αεροπόρων και ενημέρωσε για την 
πρωτοβουλία αυτή το Σύνδεσμό μας. Το ΔΣ αφού εξέτασε την πρόταση την οποία έκρινε 
ως πολύ ενδιαφέρουσα από πλευράς οφειλόμενης τιμής για όσους χάθηκαν στο Αιγαίο, 
αποφάσισε όπως συνεισφέρει στην πρωτοβουλία αυτή τεχνικά και ηθικά, όπως  και 
οικονομικά από εισφορές των μελών σε αυστηρά εθελοντική βάση, αφού όμως πρώτα 
υποβληθεί τεχνικοοικονομική μελέτη του έργου εγκεκριμένη από το Δημοτικό συμβούλιο 
του Αγίου Ευστρατίου. 

 

  22.   Δεν είναι πια μαζί μας 
 

  Έφυγαν από τη ζωή και από κοντά μας οι: Σμήναρχος Νικόλαος 
Φίλης(βετεράνος και επίτιμο μέλος), Σμήναρχος Βύρων Χατζηιωάννου(βετεράνος και 
επίτιμο μέλος), Σμήναρχος (ΜΤ) Βασίλειος Κωστόπουλος (μέλος), Υπτχος (Μ) Αναστάσιος 
Ηλιόπουλος της 19 ης Σειράς ΣΜΑ (Μέλος). 

23.   Άρθρογραφία Ιστοσελίδας  

  Την περίοδο που διήλθαμε από την προηγούμενη ΓΣ μέχρι σήμερα 
αναρτήθηκαν 30 άρθρα ιστορικού και τεχνολογικού κυρίως περιεχομένου, όπως επίσης 
και διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικών αλλαγών.  Τα άρθρα συντάχθηκαν από τους: 
Απτχο Γεώργιο Βαγιακάκο (απομνημονεύματα), Απτχο Ευστράτιο Καμπιώτη, Απτχο 
Φωκίωνα Φωτιάδη-Νεγρεπόντη, Ταξχο Νικόλαο Παγώνη, Ασμχο Ακριβό Τσολάκη, 
Αντιναύαρχο Βασίλειο Μαρτζούκο, Υπτχο Π.- Βαρδή Παπαδάκη, Απτχο Χρήστο Βάγια, 
Απτχο Ευάγγελο Γεωργούση, Απτχο Ιωάννη Αναστασάκη, Απτχο Γεώργιο Πιστιώλη, 
Απτχο Θεόδωρο Γιαννιτσόπουλο, Απτχο Ιωάννη Βυζάντιο (ως προέδρου ΕΔΙΗΕΕ), Σμχο 
Αναστάσιο Μπασαρά.  

Θέμα 1ο Β  Ετήσιος Απολογισμός (Ενημέρωση επί των Πεπραγμένων από 1-1-18 
έως σήμερα)  

24. Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις 2018 

 
α. Κοπή πίτας ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α και Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α. «ΙΚΑΡΟΣ», στο 

Αεροδικείο Αθηνών την 27-1-18 από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του «ΙΚΑΡΟΥ». 
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β. Γενική Συνέλευση της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών στη 
ΛΑΕΔ, την 4-3-18 από το Μέλος του ΔΣ «ΙΚΑΡΟΥ» Απτχο Γεώργιο Γερούλη. 

 
γ. Στο  ετήσιο μνημόσυνο που έγινε στην Κάρπαθο την 18-5-18 προς 

τιμή του ηρωικώς πεσόντα σε αερομαχία Σγου (Ι) Κωνσταντίνου Ηλιάκη, τον σύνδεσμο 
εκπροσώπησε ο Απτχος (Ι) Ζαχαρίας Καρτσάκης. 

δ. Στην τελετή τιμής και μνήμης που οργάνωσε ο ΠΑΣΥΒΕΤΑ και έλαβε 
χώρα στο α/δ Δεκελείας την 26 Μαΐου 2018 για τους νεκρούς αεροπόρους της Π.Α. που 
έπεσαν στην διάρκεια του Κορεατικού πολέμου τα έτη 1951-1952, παρευρέθη ο Απτχος 
Γεωργούσης.  

25. Επιστολές προς Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία 2018 

Εντός του τρέχοντος έτους εστάλησαν στην Ηγεσία οι ακόλουθες επιστολές: 

α. Στις 7-1-18: Προς την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ με προβολή 
αιτήματος για συνδιοργάνωση με το ΕΛΙΣΜΕ αφενός μεν διήμερου συνεδρίου στο 
πολεμικό Μουσείο την 3,4 Μαΐου 2018, με θέμα «Defense & Security State of the Art 
Technology », όπως και 4ήμερου Σεμιναρίου στην Πορταριά Πηλίου από την 30/5 έως την 
2/6 2018 με θέμα «Management - Logistics and Economics Energy Fundamentals», υπό 
την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ (η οποία δεν δόθηκε από το Υπουργείο ποτέ παρά την πολύ 
έγκαιρη ενημέρωση), ως συνέχεια της ομολογουμένως επιτυχημένης ίδιας πρωτοβουλίας 
του 2017, στον τομέα των «Military Logistics». 

  β. Στις 30-3-18: Προς τον ΑΓΕΑ, ως πρόταση συνδιοργάνωσης ημερίδας 
στη Σχολή Ικάρων, εντός Μαΐου, σε συνεργασία ΣΑΣΙ-ΣΕΕΘΑ, με δύο βασικά θέματα : «Η 
Ασφάλεια και η Άμυνα της Χώρας υπό το πρίσμα των Γεωπολιτικών εξελίξεων στην 
ευρύτερη περιοχή» και «Η Σύγχρονη Τεχνολογία, ως παράγων ισχύος των Ε.Δ» Η Ηγεσία 
της Π.Α. μέχρι και σήμερα που διεξάγεται η Γ.Σ  δεν έχει απαντήσει στην συγκεκριμένη 
πρόταση. 

 
26. Διοργάνωση Ημερίδων-Συνεδρίων 2018  

α. Στις 28-2-18 οργανώθηκε στο 251 ΓΝΑ, με ιδιαίτερη επιτυχία και 
συμμετοχή, ημερίδα ιστορικού περιεχομένου με θέμα «65 χρόνια από τον 1ο 
εκσυγχρονισμό της Π.Α. με αεριωθούμενα αεροσκάφη». Έτσι από την μετά το Β΄ΠΠ εποχή 
με αφη P.Z.L, Bristol Blenheim, Potez , Gloster Gladiator, Baltimore, Spitfire, Avro Anson, 
Helldiver, Hurricane  κ.α η Π.Α. πέρασε σταδιακά από το 1951 και μετά, μέσα σε μια 10 
ετία, στην εποχή των jet 1ης γενιάς με T-33 F/RF-84G&F, F-86E&D, F-104G, F/RF-5A&B 
και F-102A. 

Τις παρουσιάσεις έκαναν με ιστορική ακρίβεια, αλλά και ανάλογη 
γλαφυρότητα για τα γεγονότα που έζησαν οι ίδιοι, ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Ηλίας 
Τσαμουσόπουλος, ο Υποπτέραρχος (Ι) ε.α. Π.-Βαρδής Παπαδάκης, και Σμήναρχος (ΤΜΣ) 
Παναγιώτης Μερτίκας. Ιδιαίτερη επίσης αίσθηση έκανε η παρουσίαση του Αντιπτέραρχου 
(Ι) ε.α. Γεώργιου Γερούλη, ο οποίος συνέδεσε την εποχή των πρώτων jet με εκείνη των 
επόμενων γενεών, δίνοντας έμφαση στη ενσωμάτωση της ραγδαίως αναπτυχθείσας τότε 
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και αμέσως μετά τεχνολογίας, όπως και εκείνης που έρχεται, η οποία ξεπερνά ακόμα και 
τα  όρια της φαντασίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίτιμοι ΑΓΕΑ, πολλά μέλη του 
Συνδέσμου και διακεκριμένοι Βετεράνοι. 

β. Ο Σύνδεσμος συμμετείχε στο 6ο Συνέδριο Αεροπορικής ισχύος /ΓΕΑ 
που έγινε στο αμφιθέατρο της ΣΙ στις 19 και 20 Απρ. 2017. 

Το Συνέδριο από το οποίο προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, εστιάστηκε 
στην αδήριτη ανάγκη προώθησης και επαύξησης της αεροπορικής δράσης που στοχεύει 
στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του στρατηγικού και επιχειρησιακού 
σχεδιασμού (εθνικά-διευρωπαικά-διασυμμαχικά), στον συντομότερο χρόνο και με το 
μικρότερο κόστος. Από τις παρουσιάσεις προέκυψε ξεκάθαρα η ανάγκη παρακολούθησης 
των ταχέως αναδυόμενων τεχνολογιών αιχμής, ιδίως εκείνων που αποτελούν 
πολλαπλασιαστές ισχύος και η ενσωμάτωση αυτών στα επιχειρησιακά μας Μέσα. 

Την έναρξη των εργασιών του 6ου Συνεδρίου Αεροπορικής Ισχύος, με θέμα 
«Η Στρατηγική Αξία της Αεροπορικής Ισχύος-Strategic Value of Air Power», την κήρυξε ο 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος. Ακολούθησε χαιρετισμός του Αρχηγού του 
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτεράρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, ενώ ομιλητές 
ήταν, μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, κ. 
Geoffrey R. Pyatt, o Deputy Supreme Allied Commander Europe, Στρατηγός Sir James 
Everard, ο Chairman European Union Military Committee, Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος 
(EUMC) καθώς και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας της Ιταλίας 
Αντιπτέραρχος Enzo Vecciarelli. 

Οι ομιλητές του συνεδρίου έθιξαν ζητήματα τα οποία διαμορφώνουν και το 
παρόν και το μέλλον της Αεροπορικής Ισχύος, καλύπτοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεμάτων, 
που εκτείνεται από τους τομείς ασφαλείας και τεχνολογίας – συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης, του κυβερνοπολέμου, των UAVs και του διαστήματος – μέχρι του 
ρόλου και της Ευρωπαϊκής αντίληψης της Αεροπορικής Ισχύος. 

Το συνέδριο παρακολούθησαν η Ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας, επίτιμοι 
Αρχηγοί, μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, Ακόλουθοι Άμυνας, Αντιπροσωπείες 
Συμμαχικών Χωρών και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Η θεματολογία του Συνεδρίου 
ανά ημέρα παρουσιάζεται στο συνημμένο «2» 

γ. Την 3η  και 4η Μαΐου 2018 ολοκληρώθηκε στο πολεμικό Μουσείο το 
συνέδριο με θέμα «Defense & Security State of the Art Technology». Το συνέδριο 
παρουσίασε δύο panels, ένα επιχειρησιακό και ένα τεχνολογικό με προσκαλεσμένους 
διακεκριμένα πρόσωπα της Ελληνικής Κοινωνίας όπως πρώην Υπουργούς, Γενικούς 
Γραμματείς, Αρχηγούς των ΕΔ και των Σ.Α, Εκπροσώπους της ΓΔΑΕΕ, υψηλόβαθμους 
Αξκους, τους κοσμήτορες της Σ.Ι και Σ.Ν.Δ, Προέδρους βιομηχανικών συνδέσμων και 
εκπροσώπους εταιρειών. Παρουσιάσεις επί εξαιρετικών και ενδιαφερόντων θεμάτων 
έκαναν 34 προβεβλημένοι και αναγνωρισμένοι ομιλητές που ήταν καθηγητές 
πανεπιστημίων, στρατιωτικών σχολών, ινστιτούτων, ερευνητικών κέντρων, εταιρειών κλπ. 
Η συμμετοχή την πρώτη μέρα ήταν ικανοποιητική ενώ τη δεύτερη μέρα αρκετά 
περιορισμένοι (50 – 60 άτομα). Το συνέδριο παρακολούθησαν μεταξύ των άλλων 
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σπουδαστές της ΣΝΔ και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ήταν χαρακτηριστική (και έκανε 
αίσθηση) η απουσία των σπουδαστών της Σ.Ι και ΣΤΥΑ που όπως ενημερώθηκε ο 
σύνδεσμος ήταν απόφαση της Ηγεσίας της Π.Α. να μην παρευρεθούν. 

δ. Από την 30η Μαΐου έως την 2α Ιουνίου 2018 διεξήχθη τετραήμερο 
σεμινάριο στην Πορταριά του Βόλου υπό τον τίτλο «Peripheral Seminar on 'Management-
Logistics and Economics-Energy Fundamentals» που διοργανώθηκε με κοινή συμμετοχή 
του ΕΛΙΣΜΕ και του ΣΑΣΙ. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε επιχειρηματίες, στελέχη 
επιχειρήσεων, δημόσιους λειτουργούς και φοιτητές πανεπιστημίων και ολοκληρώθηκε με 
εξαιρετική επιτυχία με την παρουσία του Αντι-περιφερειάρχη Θεσσαλίας, εκπροσώπων 
των γύρω Δήμων και πολλών άλλων παραγόντων της δημόσιας ζωής.  

27.    Επίσκεψη στα Παραρτήματα Μαγνησίας και Μακεδονίας 

 Με δεδομένο ότι για διάφορους λόγους ακυρώθηκαν επανειλημμένες 
προσπάθειες επισκέψεων στα Παραρτήματα Μαγνησίας και Μακεδονίας, ο Σύνδεσμος 
επέλεξε τη διαδικασία των μεμονωμένων επισκέψεων από μέλη του ΔΣ, μέχρι να βρεθεί η 
κατάλληλη ευκαιρία να οργανωθεί μια πιο επίσημη εκδήλωση και επαφή με τα μέλη μας 
των περιοχών αυτών, έτσι όπως αρμόζει σε μια σωστή λειτουργία του ΣΑΣΙ και δικαιούνται 
τα Παραρτήματα να το απαιτούν. Προγραμματίστηκαν λοιπόν οι ακόλουθες κινήσεις: 

  α. Την 4-2-18, με την ευκαιρία του νέου έτους και του εθίμου της κοπής 
της πίτας, ο Γραμματέας του Συνδέσμου επισκέφθηκε το Παράρτημα Μαγνησίας όπου 
συμμετείχε στην εορταστική εκδήλωση κατά την οποία είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τα 
παρευρισκόμενα μέλη για τις δράσεις του Συνδέσμου από το περασμένο καλοκαίρι και 
κυρίως να αναλύσει οικονομικά θέματα συντάξεων που αφορούν νομικές διεκδικήσεις εκ 
μέρους των μελών του Συνδέσμου. 

 β. Την 22-3-18, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του ΣΑΣΙ,  
Απτχου (Ι) ε.α. Ευάγγελου Γεωργούση,  με μέλη του Παραρτήματος Μακεδονίας,  στη 
φιλόξενη Λέσχη της 113ΠΜ στην Περαία. Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν το παρόν 
και το μέλλον του Συνδέσμου και ο προγραμματισμός δράσεων 2018, ενώ ο Πρόεδρος 
έκανε και μια σύντομη ενημέρωση για τις εξελίξεις – προοπτικές  στα συνταξιοδοτικά μας 
θέματα. Η συνάντηση έκλεισε με τσιπουράκι στη ΛΑΞ και φυσικά με ανάκληση κοινών 
αναμνήσεων με πολλές αεροπορικές ιστορίες  

28. Οργάνωση εκδηλώσεων σύσφιξης σχέσεων και εορτών 2018 

Στις 12-4-2018 οργανώθηκε στη Λ. Αξ. Τατοΐου, κατόπιν πρόσκλησης του 
Προέδρου, δείπνο προς τιμή των ανωτάτων αξιωματικών που αποστρατεύτηκαν με τις 
κρίσεις του περασμένου Μαρτίου (Απτχος (Ι) Θωμάς Χατζηαθανασίου, Απτχος (Ι) 
Παναγιώτης Σκαρπέτας, Απτχος (I) Λάζαρος Μαντούβαλος,  Απτχος (ΕΑ) Γεώργιος 
Ανδρέου, Υπτχος (Ι) Πέτρος Παπανάκος, Υπτχος (Ι) Γεώργιος Παντελής, Υπτχος (Ι) 
Γρηγόριος Παρασκευάς, Υπτχος (ΕΑ) Παναγιώτης Καραδημητρίου,  Υπτχος (ΕΑ) 
Γεώργιος Δημητρόπουλος, Υπτχος (E) Θεόδωρος Μπάκας, Υπτχος (ΜΗ) Στυλιανός 
Αμουργιανός, Υπτχος (ΜΕ) Κωνσταντίνος Καρούσης, Υπτχος (ΥΝ) Σοφία Μποζώνη). 
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 29.    Επιστολή συζύγων εκ των μελών του «ΙΚΑΡΟΥ» προς το ΔΣ, με αίτημα 
να εγγραφούν στο σύνδεσμο ως «Φίλοι» και να αναλάβουν πολιτιστικές και 
ανθρωπιστικές Δράσεις 

     α.       Ομάδα γυναικών συζύγων Αξκων μελών του Σ.Α.Σ.Ι. - αλλά  και μη 
μελών του συνδέσμου (αποφοίτων όμως της Σχολής Ικάρων-Σ.ΣΑ.Σ και Σ.Α.Ν) – συνόλου 
51 ατόμων εκπροσωπούμενες από προσωρινή συντονιστική επιτροπή εξ’ επτά (7) 
Κυριών, απέστειλαν επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΔΣ, αιτούμενες να εγγραφούν ως 
«Φίλοι» του συνδέσμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό. Παράλληλα δια 
της εν λόγω επιστολής αιτούνται να αναλάβουν δράσεις σύσφιξης σχέσεων και πολιτισμού 
όπως προβλέπεται από τη λειτουργία του Συνδέσμου και αυστηρά εντός του πλαισίου 
δράσεων που θέτει το καταστατικό. 

β.  Οι εν λόγω δράσεις θα περιλαμβάνουν: 

  Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, επιμορφωτικά “events” όπως ημερίδες, 
διαλέξεις σεμινάρια, εκδηλώσεις αλληλεγγύης και σύσφιγξης σχέσεων, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και εικαστικού ενδιαφέροντος, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.α. 

γ. Παράλληλα με το εν λόγω αίτημά, ζητούν επίσης να καθοριστούν εκ 
μέρους του ΔΣ τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας της γυναικείας Λέσχης «φίλων» για 
πολιτιστικά, ανθρωπιστικά και ψυχαγωγικά events,  όπως επίσης  για την Αποστολή, τον 
Σκοπό, τους Στόχους, τις Δράσεις, τους Τρόπους Επικοινωνίας, τις Διευκολύνσεις κλπ. 

δ. Το αίτημα αυτό εξετάστηκε κατά την 3η/2018 συνεδρίαση του ΔΣ (24-
4-2018) και εγκρίθηκε η ένταξη των κυριών ως «φίλων» του Σ.Α.Σ.Ι., όπως και ανάληψη, 
ως Λέσχη Δράσεων Γυναικών Σ.Α.Σ.Ι., των ψυχαγωγικών, ανθρωπιστικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συνδέσμου. 

ε. Επειδή η παραπάνω δραστηριότητα θα έχει τον μόνιμο χαρακτήρα  
μιας Λέσχης και όχι μιας ad hoc Ομάδας εργασίας, κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθεί στις 
προβλέψεις του άρθρου 39 του Κ.Ο.Λ. που ήταν μέχρι τώρα εγκεκριμένο ως τίτλος αλλά 
κενό ως περιεχόμενο. Θα εξεταστεί στην εξέλιξη των εργασιών της παρούσας Συνέλευσης 
ή έγκριση η μη του περιεχομένου του εν λόγω άρθρου. 

στ. Για την προσωρινή λειτουργία της Λέσχης Γυναικών Σ.Α.Σ.Ι. και μέχρι 
να εγκριθεί το προαναφερθέν άρθρο 39 του Κ.Ο.Λ το περιεχόμενο του οποίου θα προταθεί 
προς τη Γ.Σ στη συνέχεια να το εγκρίνει, συντάχτηκαν από το ΔΣ «Κατευθύνσεις 
Συνεργασίας» που καθορίζουν το επί του παρόντος πλαίσιο συντονισμού της Λέσχης με 
το Σύνδεσμο. 

ζ Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι στο αποθεματικό του 
Συνδέσμου, όπως θα επισημανθεί πιο κάτω και από την Ε.Ε η οποία διενήργησε 
προσφάτως οικονομικό έλεγχο, κρίνεται σκόπιμο να τεθούν σε ξεχωριστή οικονομική 
μερίδα όλες οι εισφορές αρχικής εγγραφής των Γυναικών (όχι της ετήσιας συνδρομής) ως 
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«Φίλων» του Συνδέσμου (εκτιμώμενου ύψους 500-800 € περίπου). Το εν λόγω ποσό 
μπορεί να αξιοποιήσει για χρηματοδότηση διαφόρων δράσεων η Λέσχη Γυναικών ΣΑΣΙ, 
κατόπιν εγκρίσεως του ΔΣ. Το θέμα αυτό συνεξετάζεται παρακάτω μαζί με το θέμα 
«Εισφορές Συνδεδεμένων Μελών και Φίλων» και θα ξανατεθεί υπόψη της Γ.Σ για λήψη 
ενιαίας απόφασης επί των δύο. 

30.    Συμμετοχή μελών του Συνδέσμου σε παρουσίαση βιβλίων 

           α. Την 1-2-18, μέλη του Συνδέσμου παρακολούθησαν στο κτίριο της 
παλιάς Βουλής την παρουσίαση του βιβλίου «η βιογραφία ενός ήρωα» που εκπονήθηκε 
απ τον Σμήναρχο(Ι) Παντελή Βαττάκη και τον Καθηγητή της ΣΙ, Κωνσταντίνο Λαγό και 
αναφέρεται στην αντιστασιακή δράση του Υποσμηναγού Κωνσταντίνου Περρίκου, υπό την 
καθοδήγηση του οποίου ανατινάχτηκε η φιλοναζιστική οργάνωση ΕΣΠΟ στις 20-9-42. Ο 
Περρίκος για την πράξη του αυτή καταδικάστηκε και εκτελέστηκε από Γερμανικό 
απόσπασμα, 4 ½ μήνες μετά, στο σκοπευτήριο Καισαριανής την 4η Φεβρουαρίου 1943. 
Καίτοι απότακτος εξ’ αιτίας των επικριτικών του άρθρων στη εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» για την 
κακή κατάσταση και συντήρηση των πτητικών μέσων, το Υπουργείο Αεροπορίας 7 μήνες 
μετά τον επανέφερε στην επετηρίδα των μονίμων αξιωματικών και τον προήγαγε στο 
βαθμό του Αντισμηνάρχου επ’ ανδραγαθία. 

      β.  Την 6-5-18 Μέλη του Συνδέσμου καθώς και μέλη της εκκολαπτόμενης 
Λέσχης Γυναικών του «ΙΚΑΡΟΥ» παρέστησαν στη ΛΑΕΔ στην παρουσίαση του βιβλίου με 
τίτλο «συμπαγείς άνεμοι» που συνέγραψε η Επγος ε.α. Μαρίας Γυφτογιάννη. Το βιβλίο 
περιλαμβάνει έντεχνα πεζά και ποιήματα, μερικά εκ των οποίων εγράφησαν προς τιμή των 
αεροπόρων που έφυγαν.  43. 

ΘΕΜΑ 2ο .  Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

31.  Ο Ταμίας παρουσίασε τον ακόλουθο οικονομικό απολογισμό 2017: 
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32. Στη συνέχεια ο Ταμίας του Συνδέσμου παρουσίασε την οικονομική 
ενημερότητα του Συνδέσμου όπως φαίνεται παρακάτω: 
 
Οικονομική Ενημερότητα Μελών (31-5-2018) 

  
 477 Σύνολο Μελών 
               8 Μέλη έχουν αποβιώσει 
   19 Μέλη (Βετεράνοι) είναι επίτιμα 
 225 Μέλη Πλήρωσαν το 2017 
   38 Νέα Μέλη το 2017 (15 μέχρι 31-5-2018) 
   92 Μέλη είχαν Πλήρώσει μέχρι 31-5-2018. Δηλαδή ποσοστό 20% [92 από 450 = 
477 – (8+19)] 

ΘΕΜΑ 3ο  Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2018  

33. Ο ταμίας παρουσίασε τον οικονομικό προϋπολογισμό για το 2018 στον 
πίνακα που φαίνεται παρακάτω: 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 Επί των ανωτέρω παραγράφων 31, 32, 33, ο Πρόεδρος του ΔΣ ζήτησε από τη ΓΣ 
την  αποδοχή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις παρουσιάσεις του Ταμία. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΓΣ απεδέχθη ομοφώνως τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σχετικά με τον 
ισολογισμό 2017, τα στοιχεία των Μελών του Συνδέσμου και τον Προϋπολογισμό του 
2018. 
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ΘΕΜΑ 4ο Αποτελέσματα Ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής - Απαλλαγή Ενδεχόμενων 
Ευθυνών ΔΣ για Οικονομική Διαχείριση  περιόδου 1-1-2017 έως 31-12-2017. 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

34. 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:  

         18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

β.   ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

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

      (2)   Απτχος (Ι) ε.α Οδυσσέας Γαλανόπουλος, Μέλος Ε.Ε 

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

γ.   ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

 Από 1 Ιανουαρίου 2017, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2017 

   δ.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: 

      (1) Έλεγχος ορθής τήρησης προβλεπομένων, από το άρθρο 15 
του Καταστατικού, βιβλίων ταμείου του Συνδέσμου. 

(2) Έλεγχος παραστατικών εσόδων και εξόδων του συνδέσμου. 

  (3) Έλεγχος περιουσίας Συνδέσμου. 

  (4) 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 

στ.  ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (Από 1/1/2017 
Μέχρι 31/12/2017) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ 

16.947,06 ευρώ 
(9876,18 ευρώ προηγ. 
ετών συν 7070 ευρώ 
έτους 2017 συν 0,88 

τόκοι) 

 

Εφάπαξ τέλη εγγραφής μελών, ετήσιες εισφορές 
μελών, χρηματικές δωρεές μελών. 

ΕΞΟΔΑ 7332,30 ευρώ 

Ενοίκια - κοινόχρηστα γραφείων, λογαριασμοί 
ΔΕΚΟ, αγορά γραφικών – αναλωσίμων Η/Υ, 

φιλοφρονήσεις, στεφάνια αποβιωσάντων μελών, 
παροχή υπηρεσιών, εξοπλισμός γραφείων, 

τελετές, οργανωτικά, ιστοσελίδα 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

 

8509,94 ευρώ 

 

Τηρείται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική 
Τράπεζα Ελλάδος, όπως ορίζει το Καταστατικό 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

 

1104,82 ευρώ 

 

 

Τηρείται στο χρηματοκιβώτιο του Συνδέσμου, 
προς κάλυψη τυχόν άμεσων αναγκών. 

 
         ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 

9614,76 ευρώ 
 

 

ζ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

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

(2) Οι πραγματοποιηθείσες οικονομικές συναλλαγές 
πραγματοποιήθηκαν νομότυπα και υπήρχαν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά. 

(3) Δεν έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του για το τρέχον έτος 
(2018) το 80% 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 80% των μελών που δεν είναι ταμειακά ενημερωμένα, είναι 
της τάξης των 9.200 ευρώ περίπου!!!!!  

(4) Δεν έχουν καταγραφεί στο βιβλίο περιουσιολογίου του 
Συνδέσμου, τα βιβλία που δώρισε ο Σμχος (Ι) ε.α Δημ. Μπάτρης.  
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η.  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Ε:     

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

(2) Ενημέρωση μελών που δεν έχουν καταβάλει την συνδρομή 
τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της εκκρεμότητας. Απαιτείται να ενημερωθούν ΑΜΕΣΑ 
με προσωπικό e-mail τα μέλη του Συνδέσμου που δεν είναι ταμιακώς ενήμερα, για 
τακτοποίηση της εκκρεμότητας που έχουν. Επίσης να γίνει και σχετική γενική ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 

(3) Να ενημερώνεται ΑΜΕΣΑ το βιβλίο περιουσιολογίου του 
Συνδέσμου με τα οποιαδήποτε υλικά (εκτός των αναλωσίμων) που προμηθεύεται από το 
ελεύθερο εμπόριο ή αποκτά ο Σύνδεσμος με δωρεές, καθόσον αυτά αποτελούν πλέον 
περιουσία του.   

 θ.  ΑΠΟΦΑΝΤΙΚΟ Ε.Ε:    

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. 

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ : 

35. Με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται ενδεχόμενη αναζήτηση ευθυνών 
οικονομικής διαχείρισης στο μέλλον, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί θέμα ελέγχου 
παρελθούσας χρήσης εκ μέρους μελών του ΔΣ ή του Συνδέσμου ή τρίτων και τέλος η  
Ελεγκτική Επιτροπή, μετά από τον οικονομικό έλεγχο που διεξήγαγε την 18η Απρ. 2017, 
αποφάνθηκε ότι η οικονομική διαχείριση του ΔΣ είναι χρηστή και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα θεσμικά κείμενα του Συνδέσμου ο Πρόεδρος ζήτησε την απαλλαγή 
ευθυνών του ΔΣ για το έτος 2017. 

 ΑΠΟΦΑΣΗ  

 Εγκρίνεται ομοφώνως η διενεργηθείσα οικονομική επιθεώρηση της Ε.Ε για 
την περίοδο 1-1-2017 έως 31-12-2017, καθώς επίσης οι παρατηρήσεις και 
εισηγήσεις. Απαλλάσσεται το ΔΣ από κάθε ευθύνη για την εν λόγω περίοδο 

ΘΕΜΑ 5ο  Ενημέρωση-Έγκριση του Προγράμματος Δράσεων ΔΣ από το τρέχον 
έτος και μετά 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

36. Προγραμματισμός Δράσεων 2018-2020 

α. Αρχαιότητα ειδικοτήτων ως προς το έτος αποφοίτησης από τη ΣΙ. Για 
το θέμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε εκτενέστερα από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνέλευσης και εφόσον υπάρξει διαθέσιμος 
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χρόνος. Άλλως θα σας σταλεί λεπτομερής ενημέρωση προκειμένου να τύχει βαθύτερης 
επεξεργασίας και να εκφρασθούν πρόσθετες απόψεις.  

β. Προτεραιότητα προγραμματισμού εξετάσεων σε 251 ΓΝΑ, 
αποστράτων στελεχών ΠΑ και των οικογενειών τους (κατά τον ίδιο τρόπο όπως στο 
ΝΙΜΙΤΣ). 

γ. Θέσπιση Εξειδίκευσης Μηχανικού Επιμελητείας (Logistics Engineer) 
στη ΣΙ, ως εξειδίκευση Μηχανικών, με ένταξη σε αυτήν των υπηρετούντων Εφοδιαστών. 

δ. Επέκταση των σκοπών - μετασχηματισμός του ΣΑΣΙ, όπως και των 
άλλων συναφών Συνδέσμων των άλλων Κλάδων σε επίσημο φορέα Think Tank, για 
θέματα πάσης φύσεως που απασχολούν τους Κλάδους και αναζητούν λύσεις-προτάσεις.  

ε. Εκπόνηση Ολοκληρωμένης Μελέτης Αναδιοργάνωσης Φορέα 
Τεχνικο-εφοδιαστικής Υποστήριξης Όπλων-Οπλικών Συστημάτων και λοιπών Μέσων της 
ΠΑ. 

στ. Εκπόνηση Ολοκληρωμένης Μελέτης Διασύνδεσης Πυραυλικών 
Συστημάτων   της ΠΑ και κατ’ επέκταση, λόγω επιχειρησιακού ελέγχου, όλων των Κλάδων 
των ΕΔ στο ΣΑΕ. 

ζ. Επικαιροποίηση Τεχνικο-οικονομικής Μελέτης Εφικτότητας (Feasibility 
Study) για Ανάπτυξη στη Χώρα δυνατότητας Εργοστασιακής συντήρησης  των 
Ηλεκτρονικών συστημάτων όλων των Οπλικών Συστημάτων και Μέσων της ΠΑ. 

η. Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, κατά τον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στην εργοστασιακή Συντήρηση των Οπλικών Συστημάτων της 
ΠΑ και των λοιπών Κλάδων των ΕΔ. 

θ. Παροχή πάσης φύσεως Συνδρομής σε Συναδέλφους που 
αντιμετωπίζουν δυσεπίλυτα προβλήματα (σε εκούσια βάση). 

ι. Συμμετοχή του Συνδέσμου σε έργα, πρωτοβουλίες και δράσεις που 
προβάλλουν την ΠΑ και τη ΣΙ (η συνεισφορά των μελών σε γνώσεις, άμισθες υπηρεσίες ή 
οικονομικές ενισχύσεις θα είναι σε καθαρά εθελοντική βάση). 

                     ια.  Προσπάθεια εξεύρεσης στοιχείων όλων των αλλοδαπών αποφοίτων 
Σ.Ι και δημιουργία σχέσεων, επαφών αυτών με τον Σύνδεσμο. 

                     ιβ.  Διοργάνωση, κάθε χρόνο μικρών ή και μεγαλυτέρων σε διάρκεια και 
απόσταση, εκδρομών από τον Σύνδεσμο, εντός και εκτός της Ελλάδος, με σκοπούς που 
θα καθορίζει και θα ανακοινώνει το ΔΣ (πολιτισμικού, ιστορικού, ψυχαγωγικού 
ενδιαφέροντος κ.α). 

 ιγ. Διεύρυνση της συμμετοχής στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου (κυρίως 
σε εκείνες των συνεστιάσεων) με φίλους, γνωστούς, συγγενείς και προσωπικότητες, 
καθώς και καθιέρωση εισαγωγικής ομιλίας ενός μέλους κάθε φορά, σε θέματα στόχων και 
επιδιώξεων του Συνδέσμου ή προβλημάτων που ενδιαφέρουν και επηρεάζουν την 
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πλειοψηφία των μελών μας. Η τοποθέτηση του εισηγητή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα, αν 
δεν υπάρχουν άλλου είδους περιορισμοί δημοσιοποίησης.   

 Ιδ. Διοργάνωση, της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) των Μελών του 
Συνδέσμου όχι μόνο στην ΕΑΑΑ, η οποία μας διεμήνυσε ότι δεν είναι δυνατόν να ανοίγει 
το εντευκτήριο της Ένωσης ημέρες αργιών κατά τις οποίες ως επί το πλείστον διεξάγονται 
οι Γ.Σ αλλά και στο αμφιθέατρο του 251 ΓΝΑ όπως και στο αμφιθέατρο της ΣΙ.. Η Γ.Σ 
αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των οργάνων διοίκησης. Σε αυτή συμμετέχουν όλα τα  
Μέλη καθώς και τα Παραρτήματα-Περιφέρειες μέσω ηλεκτρονικών συνδέσεων (κυρίως 
skype). Κύριο έργο των Γ.Σ είναι η έγκριση των δράσεων, η παροχή κατευθύνσεων η 
εξέταση προτάσεων επί σημαντικών θεμάτων, ό έλεγχος της οικονομικής κατάστασης του 
Συνδέσμου κ.α.. 

  ιε. Καθιέρωση διοργάνωσης επετειακής συγκέντρωσης για την ίδρυση και τη 
λειτουργία του Συνδέσμου, η οποία μπορεί να συνδυάζεται, εκτός από τον καθαρά 
εορταστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, με την ετήσια κοπή πίτας, παρουσίαση διαλέξεων 
κ.λ.π   

37.  Προτάσεις Παραρτήματος Μαγνησίας 
 

   α. Καθορισμός του θεσμικού ρόλου και των αρμοδιοτήτων-
περιορισμών των Παραρτημάτων (έσοδα - έξοδα, σφραγίδα, ενημέρωση φορέων, 
Μονάδων, αποδείξεις) καθώς και συμπλήρωση του κανονισμού του ΣΑΣΙ με τις 
ιδιαιτερότητες  κάθε παραρτήματος. 
 
   β. Λήψη αποφάσεων (Μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη  για όλα 
τα χρόνια από την εγγραφή του και από το 50% των παρευρισκομένων, ηλεκτρονική 
ψηφοφορία) 
 
   γ. Διαδικασία υποβολής θεμάτων τόσο προς το ΣΑΣΙ/ΑΘΗΝΑ όσο και 
προς άλλους φορείς, από μέλη και από το παράρτημα. 
 
   δ. Εκδηλώσεις-Εκδρομές (σε ποιες εκδηλώσεις πρέπει να συμμετέχουμε 
/ μνημόσυνα – κηδείες - γάμοι άλλες εκδηλώσεις – ποιοι – κόστος - καθορισμός στο 
καταστατικό) 
 
   ε. Συνάντηση των μελών κάθε  τρίμηνο με ευθύνη του γραμματέα. 
 
    στ. Επίτευξη συμφωνίας μεταξύ  ΣΑΣΙ-ΓΕΑ-ΥΠΕΘΑ,  ώστε ο σύνδεσμος 
να αποτελέσει ένα μόνιμο think tank και υποβοηθητικό φορέα του ΥΕΘΑ σε  θέματα που 
αφορούν μελέτες, προτάσεις, απόψεις σε αντικείμενα, προσωπικού, άμυνας, τεχνολογίας, 
εκσυγχρονισμού, κλπ. 
 

ζ. Μετατροπή του τοπικού συνδέσμου ΣΑΣΙ Μαγνησίας σε περιφερειακό 
Θεσσαλίας με διενέργεια νέων εκλογών και καθορισμό της έδρας του για Βόλο ή Λάρισα, 
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σε συνεννόηση με τους συναδέλφους της Λάρισας. Συμμετοχή του προέδρου ή μέλους 
των ΔΕ των παραρτημάτων στο ΔΣ του ΣΑΣΙ/ΑΘΗΝΑ  ή συμμετοχή στις ΓΣ εξ officio.  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  
 
 Εγκρίθηκαν ομοφώνως από τη ΓΣ, όλες οι δράσεις 2018-2020 

ΘΕΜΑ 6ο        Νέες Εισηγήσεις – Προτάσεις ΔΣ για θέματα αρμοδιότητας Γ.Σ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 38. Τροποποίηση Κ.Ο.Λ ως προς τις δράσεις των Ομάδων Εργασίας 

ΑΝΑΛΥΣΗ: 

Το άρθρο 3 § 3θ του καταστατικού προβλέπει τη «Συγκρότηση ομάδων και 
επιτροπών, για την προαγωγή του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του 
σωματείου». Αντιθέτως δε, στο άρθρο 11 § 2γ (2)/σελ. 35 & 36 του αναρτημένου Κ.Ο.Λ. 
αναφέρεται ότι «Ο σκοπός συγκρότησης των ομάδων εργασίας είναι να παραγάγουν  
συγκεκριμένο έργο υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση της ΕΕΣΕΠ για θέματα και 
αντικείμενα που αφορούν στην ανά δύο (2) έτη διεξαγωγή του ΑΣ. Το ίδιο φυσικά ισχύει 
και στις περιπτώσεις συμμετοχής του συνδέσμου, με παρουσιάσεις θεμάτων, σε συνέδρια 
και ημερίδες άλλων φορέων». Δηλαδή παρατηρούμε ότι ο Κ.Ο.Λ περιορίζει το αντικείμενο 
και το σκοπό των Ομάδων Εργασίας σε σχέση με εκείνο του καταστατικού. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 

Επιβάλλεται λοιπόν να τροποποιηθεί ως εξής: « Ο σκοπός συγκρότησης των 
ομάδων εργασίας είναι να προαγάγουν  εν γένει το έργο του ΔΣ σε οποιοδήποτε τομέα της 
αρμοδιότητάς του. Ειδικές περιπτώσεις συγκρότησης ομάδων εργασίας, χωρίς όμως να 
περιορίζεται η σκοπιμότητα μόνο σε αυτές, είναι να παραγάγουν  συγκεκριμένο έργο υπό 
τον έλεγχο και την καθοδήγηση της ΕΕΣΕΠ για θέματα και αντικείμενα που αφορούν στην 
ανά δύο (2) έτη διεξαγωγή του ΑΣ. Το ίδιο φυσικά ισχύει και στις περιπτώσεις συμμετοχής 
του συνδέσμου, με παρουσιάσεις θεμάτων, σε συνέδρια και ημερίδες άλλων φορέων». 

Επίσης, για την απόδοση της σωστής έννοιας λειτουργίας των ομάδων να 
τροποποιηθεί η § 16 του άρθρου 8 του Κ.Ο.Λ. στην οποία αναφέρεται : «Συγκρότηση 
ομάδων εργασίας, συμβουλίων και επιτροπών εκ των μελών του συνδέσμου, προς 
υποβοήθηση του έργου και του προγράμματος Δ.Σ. αλλά κυρίως όπως και για την 
προετοιμασία και επιτυχή ολοκλήρωση του ανά δύο έτη αεροπορικού συνεδρίου….» και 
αντί της αναγραφόμενης φράσης «αλλά κυρίως» να γραφεί «όπως και». 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη ΓΣ η ανωτέρω εισήγηση, καθώς και η παρατήρηση που 
διατυπώθηκε από τον Ταξχο (Μ) ε.α. Βασίλη Υφαντή να τροποποιηθεί δηλαδή η φράση 
της 1ης παραγράφου της εισήγησης: «..προαγάγουν  εν γένει το έργο..» στην πλέον ορθή 
φράση: «..να υποστηρίζουν την προαγωγή του έργου..» 
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39. Συμπλήρωση  Άρθρου 39 του ΚΟΛ 

ΑΝΑΛΥΣΗ: 

 Το εν λόγω Άρθρο είναι εγκεκριμένο από τη ΓΣ ως τίτλος, αλλά όχι συμπληρωμένο 
ως περιεχόμενο. 

 Με αφορμή το προαναφερθέν αίτημα και την έγκριση που δόθηκε από το ΔΣ στη  
διευρυμένη Ομάδα Γυναικών (κυρίως σύζυγοι τακτικών μελών του Συνδέσμου μας) να 
δημιουργήσουν στο πλαίσιο των οριζομένων δράσεων του καταστατικού του «ΙΚΑΡΟΥ», 
μια Λέσχη η οποία θα ενεργοποιηθεί στο τομέα των πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
ανθρωπιστικών σχέσεων και δραστηριοτήτων, συνετάχθη το περιεχόμενο του εν λόγω 
άρθρου, όπως φαίνεται στο συνημμένο «3», το οποίο και πάλι καλύπτει μέρος μόνο του 
τίτλου του, δηλαδή γενικότητες επί των Ομάδων ειδικής δράσης, αλλά κυρίως τις Λέσχες. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 

 Προτείνεται να γίνει αποδεκτό το περιεχόμενο του άρθρου 39 του ΚΟΛ, όπως 
διαμορφώθηκε και απεστάλη ήδη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου για μελέτη 
και επεξεργασία.. 

ΑΠΟΦΑΣΗ:  

 Έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη ΓΣ η ανωτέρω εισήγηση. 

40. Εισφορές Συνδεδεμένων Μελών και Φίλων 

ΑΝΑΛΥΣΗ: 

Στο άρθρο 18 § 1 του Κ.Ο.Λ με τίτλο «Πόροι Συνδέσμου» υφίσταται μια 
δυσαρμονία ως προς το ύψος των καταβαλλόμενων πληρωμών για τις αρχικές εγγραφές 
και τις εν συνεχεία ετήσιες συνδρομές. Συγκεκριμένα, το τέλος εγγραφής και η ετήσια 
συνδρομή των τακτικών μελών καθορίζεται αντίστοιχα στα δέκα (10) και είκοσι (20) ευρώ, 
ενώ για τα συνδεδεμένα μέλη και τους «Φίλους» στα είκοσι (20) και δέκα (10) ευρώ.  Αυτή 
βέβαια η διαφοροποίηση δεν έχει τεθεί εκ λάθους, αλλά έτσι εκτιμήθηκε τότε. Ωστόσο, 
επειδή οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης έχουν επηρεάσει τους πάντες και για να 
προσελκύσουμε συνδεδεμένα μέλη και «φίλους» που επί του παρόντος οι εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος είναι μηδαμινές (έχουμε μόνο ένα ή δύο φίλους εγγεγραμμένους), θεωρείται 
σκόπιμη η μείωση των  εισφορών των συνδεδεμένων μελών και «φίλων» του συνδέσμου. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:   

α. Κρίνεται σκόπιμη η μείωση εισφορών των συνδεδεμένων μελών και 
των «φίλων» του συνδέσμου για μεν την αρχική εγγραφή από τα 20 στα 10 € και για την 
ετήσια εισφορά από τα 10 στα 5 €. 

β. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, και με σκοπό την υποστήριξη της 
νεοσυσταθείσας Λέσχης Γυναικών «ΙΚΑΡΟΥ» που ήδη αναφέρθηκε στην ανωτέρω 
παράγραφο 29, προτείνεται να παραχωρηθεί στην προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή της 
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εν λόγω Λέσχης το ποσό της αρχικής τους εγγραφής, κατ’ εκτίμηση 500 – 800 € (όχι όμως 
και της ετήσιας εισφοράς), για την αρχική οργάνωση και κάλυψη των αναγκών. 

ΑΠΟΦΑΣΗ; 

Έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη ΓΣ η ανωτέρω εισήγηση 

41. Ένταξη Συνδέσμου στις Δράσεις της Π.Ο.Σ. 

ΑΝΑΛΥΣΗ: 

α. Εν προκειμένω εξετάστηκε η ένταξη του Συνδέσμου Αποφοίτων 
Σχολής Ικάρων στις δράσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ.) κυρίως 
για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου, αλλά και 
άλλων δράσεων όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

β. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ.) είναι 
δευτεροβάθμιο όργανο Ιδιωτικού Δικαίου, στο οποίο εντάσσονται ως μέλη μόνο 
πρωτοβάθμιοι Σύνδεσμοι, Ενώσεις, Λέσχες, Σύλλογοι όπως ο Σύνδεσμος Αποφοίτων 
Σχολής Ικάρων. Δηλαδή στην Π.Ο.Σ. δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος ένα φυσικό 
πρόσωπο.  

γ. Κατά τον Μπαμπινιώτη Ομοσπονδία είναι η συνένωση και 
συμπαράταξη επί μέρους οργανώσεων, συλλόγων, σωματείων, συνεταιρισμών κ.λ.π. με 
κοινούς σκοπούς…. 

δ. Κατά την Βικιπαίδεια ομοσπονδία η ένωση δύο τουλάχιστον 
σωματείων, συλλόγων, συνεταιρισμών, οργανώσεων κ.λπ. με κοινούς σκοπούς με 
ενιαία διοίκηση και διεύθυνση…… 

ε. Ας εξεταστεί όμως στη συνέχεια πως διαμορφώθηκε η σημερινή 
πρόταση του Συνδέσμου για ένταξή του στις Δράσεις της Π.Ο.Σ: 

(1) Κατά την 4η Γ.Σ την 20-5-2017 εγκρίθηκαν από την ολομέλεια 
των συνέδρων οι δράσεις του ΔΣ για το 2017 που είχαν προταθεί στο 5ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης και μεταξύ αυτών η δράση με τίτλο «Εκπροσώπηση Προσωπικού 
ΠΑ από την ΠΟΕΣ (εκ παραδρομής Π.Ο.Ε.Σ. / κανονικά Π.Ο.Σ) και τις άλλες 
οργανώσεις των ΕΝ/ΕΝ στελεχών». 
 

(2) Η προαναφερθείσα έγκριση που είχε ως αφετηρία την πρόταση 
που είχε κάνει η Π.Ο.Σ προς το Σύνδεσμό μας στο παρελθόν για συμπόρευση κυρίως σε 
συνταξιοδοτικά θέματα, έδωσε το έναυσμα για να αρχίσει το ΔΣ διαβουλεύσεις με την 
Ομοσπονδία και κυρίως για να διερευνηθούν τυχόν θέματα που προσκρούουν στα 
Καταστατικά των δύο πλευρών. 

 
(3) Έτσι, μετά από μια αρχικώς αποσταλείσα θετική επιστολή από 

το Σ.Α.Σ.Ι. προς την Π.Ο.Σ. στις 18-10-17, συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί μικτή εκ των δύο 
πλευρών επιτροπή, η οποία να εξετάσει τα καταστατικά και να προτείνει βελτιώσεις ή και 
υπέρβαση εντοπισμένων εμποδίων. 
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(4) Η όλη διαδικασία που άρχισε με την 1η σύγκληση της μικτής 

επιτροπής στις 10 Ιαν. 2018 και ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2018, εστιάστηκε 
στην τροποποίηση μόνο του καταστατικού της Π.Ο.Σ., έτσι ώστε αυτό να παραλληλιστεί 
με τα καταστατικά όλων των ενδιαφερομένων συνδέσμων-συλλόγων προκειμένου να 
ενταχθούν στις δράσεις της Ομοσπονδίας. 

 
(5) Το προαναφερθέν καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις που 

εισηγήθηκαν τα μέλη της μικτής επιτροπής, εγκρίθηκε από τη Γ.Σ της Π.Ο.Σ. στις 10 
Μαρτίου 2018, κατά την οποία προσκλήθηκε – παρέστη και απεύθυνε χαιρετισμό  ο 
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος. 

στ.     Το τελικά διαμορφωμένο καταστατικό της Π.Ο.Σ.(ως συνημμένο «4») 
το οποίο απεστάλη σε όλα τα μέλη και παράλληλα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
συνδέσμου, ταυτίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος ως προς το σκοπό, τις δράσεις, τον 
τρόπο εφαρμογής των δράσεων και τα μέσα εφαρμογής αυτών, με το καταστατικό του 
συνδέσμου, ενώ αυτό (το καταστατικό του Σ.Α.Σ.Ι.) δεν έρχεται σε αντίθεση με κανένα 
σημείο εκ των προαναφερθέντων πεδίων. 

 ζ.        Επισημαίνεται ότι η ένταξή μας στις δράσεις της Π.Ο.Σ. κατ’ αρχήν μας 
δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούμε με όποια δύναμη μελών θέλουμε στην Ομοσπονδία, 
εξασφαλίζοντας συμμετοχή στο Δ.Σ αυτής, αλλά χωρίς αυτό από την άλλη να δεσμεύει το 
Σύνδεσμό μας να ακολουθεί πάντα τις δικές της αποφάσεις (δηλ. ης Π.Ο.Σ.). Ο Σύνδεσμός 
μας δηλαδή θα συνεχίσει να διατηρεί την πλήρη αυτονομία του και να ακολουθεί - όπου 
αυτό θεωρείται αναγκαίο - τη δική του γραμμή. 

 η. Έτσι λοιπόν πρέπει να εξηγηθεί ακολούθως ποιος είναι ο 
ουσιαστικότερος λόγος ένταξης του Σ.Α.Σ.Ι. στις δράσεις της Π.Ο.Σ., αφού συνεχίζουμε να 
διατηρούμε την αυτονομία μας: 

(1) Το πλέον ισχυρό επιχείρημα είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός 
στρατιωτικών (κυρίως αποστράτων, αλλά χωρίς να αποκλείονται τα εν ενεργεία στελέχη) 
ενώνουν τη δύναμη και τη φωνή τους για να απαιτήσουν τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα 
δικαιώματά τους. 

(2) Αυτό που αφορά περισσότερο το Σύνδεσμο και τα στελέχη μας 
είναι η διεκδίκηση επαναφοράς των συντάξεων και απολαβών γενικά, στα επίπεδα που 
έχουν αποφασίσει τα Ελληνικά Δικαστήρια, χωρίς να παραβλέπονται και άλλες δράσεις 
της Ομοσπονδίας που θα κρίνονται κάθε φορά επωφελείς. 

   (3) Η Π.Ο.Σ. έχει κατοχυρώσει από καιρού μια αποτελεσματική και 
ειλικρινή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
που φθάνει μέχρι το επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας. 

            (4) Η Ομοσπονδία έχει ήδη ως μέλη 26 σωματεία Αξκων και 
Υπαξκων του Στρατού Ξηράς, ενώ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ένταξη άλλα δύο 
σύνδεσμοι του ΠΝ και επί πλέον δύο της Π.Α. Με την ένταξη αυτών, η Ομοσπονδία θα 
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αριθμεί 30 μέλη Συνδέσμους με σύνολο φυσικών προσώπων περίπου 20.000. Όταν η 
ΕΑΑΑ έχει 15.000 μέλη, είναι αντιληπτό πόσο αυξάνεται η δύναμη της φωνής των 20.000 
ανθρώπων.   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:  

 θ. Αφού πρώτα μελετηθούν οι στόχοι - δράσεις της Ομοσπονδίας, όπως 
αυτές προκύπτουν από το καταστατικό της, που φαίνεται ως συνημμένο «4», προτείνεται 
να δοθεί η έγκριση της Γ.Σ για ένταξη του Συνδέσμου στους στόχους - δράσεις της Π.Ο.Σ., 
ενώ θα συνεχίσει ο Σύνδεσμος να διατηρεί την αυτονομία του όταν αυτό κρίνεται από το 
ΔΣ.  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

 Έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη ΓΣ η ανωτέρω εισήγηση 

 42. Ανακήρυξη Επιτίμων Μελών 

ΑΝΑΛΥΣΗ: 

Σύμφωνα με το καταστατικό επίτιμα μέλη, ανακηρύσσονται με πρόταση του ΔΣ και 
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ), άτομα που με τις πράξεις τους συνέβαλλαν 
αποφασιστικά και προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών του 
σωματείου ή το κοσμούν ως κοινωνικώς προβεβλημένες προσωπικότητες. 

Με βάση τα παραπάνω το ΔΣ εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανακήρυξη ως 
επιτίμων μελών του Συνδέσμου του Απτχου (Ι) ε.α. Νικόλαου Νόκα Προέδρου της Α.ΑΚ.Ε. 
και του Κυρίου Γιάγκου Βουτσινά Γενικού Γραμματέα του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α. 

 Ο Απτχος (Ι) ε.α. Νικόλαος Νόκας είναι της 32ας Σειράς Ιπταμένων. Υπηρέτησε για 
πολλά χρόνια σε μάχιμες, επιτελικές και Ηγετικές θέσεις της Χώρας και του εξωτερικού. 
Προεδρεύει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στο ΔΣ της ΑΑΚΕ επί 17 συνεχόμενα 
χρόνια. Προσφέρει αφειδώς και αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του για την προαγωγή της 
Αεροπορικής – Αεροδιαστημικής - Αεραθλητικής ιδέας στην ελληνική κοινωνία και το 
εξωτερικό, κρατώντας παράλληλα σε συνοχή μεγάλο αριθμό συναδέλφων της 
αεροπορικής οικογένειας. Είναι μέλος του ΔΣ της ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Έχει 
υπηρετήσει από διακεκριμένες θέσεις τη Δημόσια Διοίκηση και είναι συγγραφέας έχοντας 
εκδώσει 5 βιβλία. Ως εκ τούτου, κρίνεται ως προβεβλημένη προσωπικότητα. Παράλληλα 
με την πράξη αυτή θα προσεγγίσουν οι δύο οντότητες σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος 
αναπτύσσοντας στενή και εποικοδομητική συνεργασία. 

 Ο κύριος Γιάγκος Βουτσινάς Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΥΒΕΤΑ που 
προτάθηκε για τη διάκριση του Επιτίμου μέλους του Συνδέσμου μας από τον Απτχο (Ι) ε.α. 
Ιωάννη Βυζάντιο, είναι γιός Βετεράνου του Β' ΠΠ και χάρη στην μνήμη του πατέρα του και 
τη μεγάλη του ευαισθησία και αγάπη προς την Ιστορία της ΠΑ, έχει καταφέρει με άοκνες 
προσπάθειές και ελάχιστη βοήθεια από τρίτους, να διατηρήσει ζωντανή τη καθημερινή 
λειτουργία αλλά και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του ΠΑΣΥΒΕΤΑ, διασώζοντας 
την ζωντανή ιστορία της ΠΑ, παρά την συνεχή απομείωση των πραγματικών 
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ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ και τη γενικότερη συρρίκνωση των ενεργών μελών τους. Υπηρετεί ψυχή τε 
και σώματι τον ΠΑΣΥΒΕΤΑ για 12 συνεχόμενα χρόνια και συνεχίζει να κρατάει ζωντανή τις 
μνήμες της θυσίας και αυταπάρνησης αυτών που έφυγαν και των λιγοστών που έμειναν 
για να μας θυμίζουν τι είναι η ελευθερία και σε ποιους την οφείλουμε. 

 
 Ερωτηθέντες και οι δύο από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, αποδέχονται την 
εισήγηση του ΔΣ προς τη Γ.Σ. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 

 Το ΔΣ του «ΙΚΑΡΟΥ» εισηγήθηκε δια του Προέδρου του, την αποδοχή της 
πρότασης ανακήρυξης του Προέδρου της Α.ΑΚ.Ε. Απτχου (Ι) ε.α. Νικόλαου Νόκα και του 
Γενικού Γραμματέα της ΠΑΣΥΒΕΤΑ κυρίου Γιάγκου Βουτσινά, ως επιτίμων μελών του 
Συνδέσμου και την απονομή τιμητικών διπλωμάτων σε αυτούς ενώπιον της Γενικής 
Συνέλευσης. 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

 Έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη ΓΣ η ανωτέρω εισήγηση και ευθύς αμέσως, 
ακολούθησε απονομή τιμητικών διπλωμάτων από τον Πρόεδρο στα δύο νέα Επίτιμα μέλη 
του Συνδέσμου  

ΘΕΜΑ 7ο        Προτάσεις των Μελών – Εισηγήσεις - Τυχόν Έκτακτα Θέματα 
 

43. Προτάσεις Απτχου (Ι) ε.α. Ιωάννη Βυζάντιου 
 

Α. Εγγραφή νέων μελών: 

ΑΝΑΛΥΣΗ: 

 Αναγνώστηκε η θέση του Απτχου (Ι) ε.α. Ιωάννη Βυζάντιου: 

«Με την 5η ΓΣ, προ των ΠΥΛΩΝ, προβληματίζομαι για μια ακόμη φορά, για τους 
λόγους που μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να φέρουμε στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ, κάποιο αριθμό 
από  Συνδεδεμένα Μέλη και Φίλους ή ακόμη και να προχωρήσουμε σε εγγραφές ε.ε. 
αποφοίτων της ΣΙ. 

 
Η εκτίμησή μου είναι ότι το θέμα πρέπει να τεθεί στην ΓΣ (έστω και ως 

προβληματισμός) και αναλόγως να προχωρήσουμε σε οδηγίες-αποφάσεις, ή ακόμη και 
αλλαγές στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ και τον ΚΟΛ, εφόσον κριθεί αναγκαίο» 
 
ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ: 

 
Το θέμα της προσέλκυσης νέων μελών (τακτικών Συνδεδεμένων και φίλων) είναι 

καθαρά θέμα των εγγεγραμμένων μελών. Αν ο στόχος είναι η μακροβιότητα και 
αποτελεσματικότητα του Συνδέσμου, τότε πρέπει τα ίδια τα μέλη να ενεργοποιηθούν 
συντονισμένα σε αυτή την προσπάθεια. Ο πιο απλός και εύκολος κανόνας είναι να 
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προσπαθήσει κάθε μέλος να προσελκύσει και να πείσει ένα φίλο, συνάδελφο ή γνωστό 
του να εγγραφεί στο σύνδεσμο. 

 
Αναφορικά με το θέμα της εγγραφής των αποφοίτων της Σχολής Ικάρων, κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει με επίσημο τρόπο μέσα από συνεργασία και έγκριση της Ηγεσίας.  
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΑΓΕΑ ΠΤΧΟΥ ΔΗΜ. ΛΥΤΖΕΡΑΚΟΥ: 
 

Ο Επίτιμος ΑΓΕΑ Πτχος Δημ. Λυτζεράκος ζήτησε να μάθει ποιο ποσοστό επί του 
συνόλου των εν ζωή ευρισκομένων αποφοίτων της Σχολής Ικάρων αντιπροσωπεύει η 
σημερινή δύναμη του Σ.Α.Σ.Ι. και σε σχετική απάντηση του Προέδρου περί μη 
δυνατότητας ακριβούς προσδιορισμού του ποσοστού αυτού, το οποίο έτσι και αλλιώς 
κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα [περί το 10% (+ ή -) με χαλαρή εκτίμηση], αντιπρότεινε να 
ευρεθούν τα στοιχεία όλων των αποφοίτων της ΣΙ και στη συνέχεια να συνταχθεί και να 
αποσταλεί κοινότυπη επιστολή πρόσκλησης για εγγραφή στο Σύνδεσμο των μη εισέτι 
εγγεγραμμένων.. 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 

 
Να αναληφθεί πρωτοβουλία από όλα τα μέλη να προσελκύσουν για εγγραφή στο 

σύνδεσμο τουλάχιστον ενός νέου τακτικού – συνδεδεμένου μέλους ή ενός φίλου. 
Να εξευρεθούν όλοι οι αποφοιτήσαντες από τη Σ.Ι. και να αποσταλεί κοινότυπη 

επιστολή πρόσκλησης για εγγραφή των εισέτι εγγεγραμμένων, σύμφωνα με την 
παρέμβαση του Επίτιμου ΑΓΕΑ Πτχου Δημήτριου Λυτζεράκου. 

Να επιδιωχθεί επίσης επικοινωνία με την Ηγεσία της ΠΑ, για τον προσδιορισμό του 
τρόπου και τη διαδικασία ενημέρωσης των αποφοίτων Αξιωματικών της ΣΙ κάθε χρόνο, 
σχετικά με τη ύπαρξη, τη λειτουργία, τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου 
Αποφοίτων Σχολής Ικάρων «ΙΚΑΡΟΣ».  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 

Έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη ΓΣ η ως άνω εισήγηση. 
 

Β. Επίπεδο Συνεργασίας Συνδέσμου ΠΑ: 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ: 
 
 Αναγνώστηκε η θέση του Απτχου (Ι) ε.α. Ιωάννη Βυζάντιου: 
 

«Επίσης εκτιμώ ότι θα πρέπει να τεθεί και το θέμα των ΜΕΤΡΙΩΝ σχέσεων και του 
μέτριου βαθμού συνεργασίας που διαπιστώνεται μεταξύ του Συνδέσμου και της ΠΑ (κυρίως 
ΓΕΑ), προκειμένου το θέμα να αξιολογηθεί» 

 
ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ: 
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 Όντως διαπιστώνεται ότι υφίσταται υστέρηση στο επίπεδο συνεργασίας του 
Συνδέσμου με την ΠΑ.  
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 
 
 Θα προγραμματιστεί συνάντηση και συνεργασία με την Ηγεσία για την βελτίωση και 
την αποτελεσματικότητα των επαφών με όλους τους Υπηρεσιακούς φορείς. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
 Έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη ΓΣ η ανωτέρω εισήγηση. 
 
 44. Ενημέρωση των Συνέδρων για τη λειτουργία και τα οικονομικά οφέλη του 
Military Club από τον Σμχο (Ι) ε.α. Ιωάννη Ζουγανέλη. 
 
 45. Ενημέρωση των Συνέδρων από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Σ. Ταξχο (Α.Σ) ε.α. 
Βασίλειο Νικολόπουλο, για οικονομικά – συνταξιοδοτικά θέματα και για επερχόμενες 
αλλαγές στις αποδοχές των ε.α. Αξκων [επαν-υπολογισμός των συντάξεων με τις 
προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου  (4387/2016)], επαναφορά των συντάξεων στα 
επίπεδα του 2012, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και δικαστική διεκδίκηση των 
παρακρατήσεων από Φεβρουάριο 2017]. 
 
 46. Μετά τις παραπάνω ενημερώσεις, περατώθηκαν τα θέματα αρμοδιότητας των 
Συνέδρων της 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ο Πρόεδρος κήρυξε την ολοκλήρωση 
των εργασιών αυτής, ως ακολούθως: 
 
«Αξιότιμοι Συνάδελφοι, 

Πριν κλείσουμε τις εργασίες της Γ.Σ. του έτους 2018 και ευχηθούμε αλλήλους καλό 
καλοκαίρι, σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και την υποστήριξη των εργασιών 
μας. Επίσης να μου επιτρέψετε να τονίσω δύο πράγματα για την λειτουργία και την δράση 
του Συνδέσμου μας. 

  Ο Σύνδεσμος μας , όπως και άλλοι ίσως, έχει ένα πολύ σοβαρό και χρήσιμο, κατά 
τη γνώμη μου, χαρακτηριστικό. Έχει την εκτίμηση της ελληνικής κοινωνίας, λόγω 
προέλευσης και καθημερινής προσφοράς των μελών του στην Άμυνα της Χώρας. Για να 
αξιοποιηθεί όμως αυτό το χαρακτηριστικό από τον Σύνδεσμο και να πετύχει τις 
καταστατικές του επιδιώξεις, είναι ανάγκη να έχουμε πρόοδο σε δύο κατά βάση τομείς. 
Πρώτον στη συστηματική αύξηση των μελών μας, με ταυτόχρονη διατήρηση κάποιων 
οικονομικών δυνατοτήτων. Και δεύτερον, στην εθελοντική προσφορά χρόνου από όσον το 
δυνατόν περισσότερα μέλη μας, στις διάφορες δράσεις που αναλαμβάνουμε. Την αγάπη 
μας και την αυτοεκτίμηση μας για την προέλευση μας και την όποια προσφορά μας σε ένα 
ιδιαίτερο χώρο, αυτόν της Π.Α. που αποτελεί την αιχμή της αμυντικής ισχύος, νομίζω ότι 
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δεν τις αναδεικνύουμε με τις μεταξύ μας συζητήσεις, σχολιάζοντας συναδέλφους και 
Ηγεσίες στα καφενεία . Το ‘’βήμα’’ που δημιουργήσαμε, στο Σ.Α.Σ.Ι., αν το πλαισιώσουμε 
και το στηρίξουμε, χωρίς να θεωρούμε ότι έτσι αναδεικνύουμε τον Πρόεδρο και το ΔΣ που 
μέσα από τις καταστατικές μας προβλέψεις αλλάζει κάθε τρία χρόνια, είναι ο δρόμος για 
υποστήριξη ατομικών και συλλογικών  θεμάτων που μας απασχολούν. 

   Θέλω να σας αναφέρω και κάτι πρακτικό. Ο χώρος των γραφείων μας είναι μικρός 
και δεν προσφέρεται και για μικρές έστω συγκεντρώσεις. Αν κάποιο μέλος του Συνδέσμου 
μπορεί να μας διαθέσει κάποιον χώρο που δεν τον έχει ανάγκη, θα μας βοηθούσε πολύ. Τα 
οικονομικά θέματα θα τα βρούμε. Ακόμα να επισημάνω και να επικροτήσω, για μία ακόμα 
φορά, την κίνηση των Κυριών να εγγραφούν ως Φίλοι του Συνδέσμου συστήνοντας 
‘’Λέσχη’’, με σκοπούς που προβλέπονται από το Καταστατικό μας. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η 
κίνηση θα βοηθήσει τον Σύνδεσμο. 

   Τέλος να σας ρωτήσω αν μέσα στον Ιούνιο θέλετε να οργανώσουμε συνάντηση στο 
Τατόι ή την ΛΑΕΔ.( Θετική απάντηση). Επίσης σας ενημερώνω ότι το μέλος του 
Συνδέσμου, συνάδελφος, Κύριος Ελευθέριος Αυλιανός έχει σχεδόν ολοκληρώσει την 
συγγραφή βιβλίου με την ιστορική διαδρομή της 341 Μ, στην οποία έχει υπηρετήσει, Ο 
Σύνδεσμος θα τον βοηθήσει στην προσπάθεια του. Ακόμα θυμίζω την Δευτέρα 11/6/18 στο 
Πολεμικό Μουσείο γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου του επίσης μέλους μας Κυρίου 
Διογένη Χαρλαύτη. 

  Στο σημείο αυτό ολοκληρώνονται οι εργασίες της ΓΣ του Σ.Α.Σ.Ι., έτους 2018 και ως 
Πρόεδρος του ΔΣ, κηρύσσω το πέρας αυτής. Παρακαλείται ο Γραμματέας όπως φροντίσει 
για την δημοσίευση των πρακτικών, αποφάσεων που ελήφθησαν και το ΔΣ προβεί στις 
προβλεπόμενες ενέργειες. 

Σας Ευχαριστώ».  

                         Ο                                                                          Ο 
                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
   Απτχος (Ι) ε.α. Ε. Γεωργούσης                              Απτχος (ΕΑ) ε.α Π. Κατσαρός 
  
  
           Ο                                                                           Ο 
 ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
    Απτχος (Ι) ε.α. Χ. Χειράκης                                    Απτχος (Ι) ε.α. Κ. Βούρης   
                         
  
                    ΤΟ                                                                     Ο 
           ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                                  ΤΑΜΙΑΣ    
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Απτχος (Ι) ε.α. Χ. Διαμαντίδης                              Απτχος (Μ) ε.α. Α. Λέλλας  
                                                                   
 
                  ΤΟ                                                                                                                                                                   

        ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

 Απτχος (Ι) ε.α. Γ. Γερούλης 

 

Συνημμένα 

«1» Πρακτικά της ΒτΕ / Ενέργειες-Δράσεις-Θέσεις ΔΣ/ΣΑΣΙ και λοιπών 
Εμπλεκομένων επί του Θέματος της Αρχαιότητας  

«2»    Θεματολογία Συνεδρίου Αεροπορικής Ισχύος  
«3» Διαμόρφωση του Άρθρου 39 του ΚΟΛ 
«4» Καταστατικό  «Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας Στρατιωτικών» 
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1ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 5ης ΓΣ/6-6-2018 

 
Πρακτικά της ΒτΕ / Ενέργειες – Δράσεις - Θέσεις ΔΣ/ΣΑΣΙ και Λοιπών 

Εμπλεκομένων επί του Θέματος της Αρχαιότητας 

 

 Α.  Συζήτηση περί «αρχαιότητας» Μηχανικών της Π.Α στην      Επιτροπή 
Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής (Συζήτηση επί της Αρχής/3-10-17) 

………..Ειδικότερα, ο κ. Καββαδάς ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«(…) σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς, οι αξιωματικοί όπλων του στρατού ξηράς, 
οι μάχιμοι και οι μηχανικοί του πολεμικού ναυτικού και οι ιπτάμενοι της πολεμικής 
αεροπορίας που προέρχονται από ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι  
αρχαιότεροι των άλλων αξιωματικών με τον ίδιο βαθμό των τριών κλάδων των ενόπλων 
δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων. Το καθεστώς αυτό δημιουργεί συγκεκριμένα 
προβλήματα και άνιση μεταχείριση των αξιωματικών ειδικότητας υποστήριξης, όπως είναι 
οι μηχανικοί της Π.Α. από τη ΣΜΑ. 

(…) Η ρύθμιση του θέματος της αρχαιότητας των αξιωματικών μηχανικών της πολεμικής 
αεροπορίας δεν θίγει τα συμφέροντα κανενός και δεν δημιουργεί κανένα οικονομικό 
κόστος για το Υπουργείο. Θεωρώ, λοιπόν, ότι μπορεί να ληφθεί μέριμνα εκ μέρους σας για 
τη διόρθωση της ανισότητας αυτής προς τους μηχανικούς της πολεμικής αεροπορίας, 
ώστε να τροποποιηθούν οι παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 36 του ν. 3883/2010». 

Τα καλά νέα είναι ότι η πρότασή του κ. Καββαδά για τη ρύθμιση της αρχαιότητας των 
μηχανικών και των άλλων ειδικοτήτων έτυχε θετικής αποδοχής από τον αναπληρωτή 
υπουργό Άμυνας κ. Δημήτρη Βίτσα, που δεσμεύτηκε να μεριμνήσει για τη διόρθωση των 
ανισοτήτων. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Βίτσας, απαντώντας στην ομιλία του κ. Καββαδά, είπε: 

«(…) Θα ήθελα να αναφερθώ αφορά όσα είπε ο κ. Καββαδάς. Το ζήτημα που βάζετε είναι 
ζήτημα προς μελέτη. Θέλω να πω, θυμόσαστε, δεν ξέρω εάν το είχα πει εγώ ή τότε ο 
Υπουργός, ότι αυτό το ζήτημα με την αεροπορία, επειδή είναι ένα θέμα που αφορά τους 
μάχιμους και τους μηχανικούς και είναι βασικά ζήτημα ιεραρχίας και διοίκησης κατά κύριο 
λόγο, πρέπει να το ψάξουμε. Αμέσως, μετά δώσαμε μια εντολή να συγκροτηθεί στο ΓΕΑ 
μια Επιτροπή μελέτης, δεν συγκροτήθηκε. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να 
προσπαθήσουμε να το λύσουμε και σε ένα νομοσχέδιο, έστω άλλου Υπουργείου, να το 
περαιώσουμε, γιατί έχουμε μια εμπειρία, όπως είναι η εμπειρία στο Ναυτικό, αλλά με 
έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν είναι τα ίδια πράγματα.» 

Ο Βουλευτής Ηρακλείου του Ποταμιού κύριος Σπύρος Δανέλλης, κατά τη διάρκεια 
συζήτησης  για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρυθμίσεις περί 
σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες 



 

Πρακτικά 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 2018 Σελίδα 34 
 

διατάξεις», στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων,  προς τιμή του εξέφρασε απλά τα 
αυτονόητα. 

Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) τον ευχαριστεί και τον 
συγχαίρει, ελπίζοντας η πράξη του να βρει μιμητές. 

Συγκεκριμένα στην ομιλία του αναφέρθηκε στην αποκατάσταση της αρχαιότητας 
των μηχανικών της ΠΑ (απόφοιτοι ΣΜΑ) και συγκεκριμένα είπε: 

«……………………………..  Ακόμη, επανέρχομαι σε ένα ζήτημα που παγίως έχει αιτηθεί 
Το Ποτάμι, σχετικά με την άρση της διαχρονικής αδικίας που συνεπάγεται η μη 
βαθμολογική εξομοίωση των αξιωματικών μηχανικών της Σχολής Ικάρων με τους 
μηχανικούς συναδέλφους τους των άλλων Όπλων. Πρέπει να επέλθει η ισονομία και 
εντέλει η κανονικότητα στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας και για αυτό το λόγο σας 
καταθέτω και το σχετικό υπόμνημα του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας, 
το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να ενσωματωθεί στις λοιπές διατάξεις.» 

 Β.  Συζήτηση περί «αρχαιότητας» Μηχανικών της Π.Α στην Επιτροπή    
Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής (Συζήτηση κατ’ άρθρον/4-10-17) 

 «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και 
λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών 
Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ, τον 
κ. Υπουργό.  

Το λόγο έχει ο κ. Κούτρας. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ (Πρόεδρος του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών 
Αεροπορίας): Κύριε Πρόεδρε, κ. Υπουργέ, κ. Αναπληρωτά Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, 
κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση εκ μέρους του Ε.Σ.Μ.Α.. 

Ονομάζομαι Ιωάννης Κούτρας και είμαι ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συλλόγου 
Μηχανικών, μέλη του οποίου είναι οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη και 
αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής 
Ικάρων, γνωστή ως Σ.Μ.Α. και μία από τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.. Το 
θέμα στο οποίο θα αναφερθώ αφορά στην τροπολογία στο παρόν νομοσχέδιο, για την 
άρση της διαχρονικής ανισότητας για την ιεραρχική τάξη και θέση των Αξιωματικών 
Μηχανικών Αποφοίτων Σ.Μ.Α. της Πολεμικής Αεροπορίας, σε σχέση και αντιστοιχία με 
τους Μηχανικούς Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, για το 
οποίο έχω ήδη αποστείλει προς ενημέρωσή σας σχετικό υπόμνημα μέσω της 
γραμματείας. 

Σημειώνω ότι το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δεν περιλαμβάνει καμία 
ρύθμιση για το θέμα της αρχαιότητας των μηχανικών της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο 
και αποτελεί πάγιο αίτημά μας. 
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Το θέμα έχει αναπτυχθεί από εμένα προσωπικά στον ίδιο χώρο το 2016 και 
αναγνωρίστηκε από την πολιτική ηγεσία ως δίκαιο και εύλογο, η οποία και δεσμεύτηκε για 
την επανεξέταση του θέματος της αρχαιότητας των αξιωματικών μηχανικών προελεύσεως 
Σχολής Ικάρων αφήνοντας ένα παράθυρο αισιοδοξίας και απόδοσης δικαιοσύνης για την 
επίλυση του προβλήματος. Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι το παράθυρο αυτό παραμένει 
ανοικτό ακόμη. 

Στον Στρατό Ξηράς και στο Πολεμικό Ναυτικό εν αντιθέσει  με την Πολεμική 
Αεροπορία έχει ρυθμιστεί το θέμα της αρχαιότητας για τους αξιωματικούς αποφοίτους της 
Σχολής Ευελπίδων και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Ειδικά για το Πολεμικό Ναυτικό η 
ρύθμιση του θέματος πραγματοποιήθηκε χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη για τους μηχανικούς 
της Πολεμικής Αεροπορίας με αποτέλεσμα να υφίσταται διάκριση και ανισότητα σε βάρος 
μας. Στις διακλαδικές υπηρεσίες το πρόβλημα συνίσταται σε αδυναμία βέλτιστης 
αξιοποίησης του προσωπικού εξαιτίας του περιορισμού της αρχαιότητας ή την πρακτική 
αδυναμία κατάληψης θέσεων τμηματάρχη ή διευθυντή από αξιωματικούς μηχανικούς της 
Πολεμικής Αεροπορίας σε διακλαδικό περιβάλλον, ακόμη και όταν αυτές σχετίζονται με 
αντικείμενα που άπτονται άμεσα με την αποστολή τους. Συγκεκριμένα προκειμένου να 
προΐστανται οργανικής μονάδας, διεύθυνσης ή τμήματος ή ακόμη και συλλογικού οργάνου 
διοίκησης, ομάδος εργασίας ή επιτροπής, σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, 
αξιωματικός μηχανικός θα πρέπει να είναι ανώτερος ήτοι μεγαλύτερος βαθμός από όλους 
τους συμμετέχοντες αξιωματικούς όπλων, Στρατού Ξηράς, μαχίμων και μηχανικών 
Πολεμικού Ναυτικού και ιπταμένων της Πολεμικής Αεροπορίας, διότι στην περίπτωση αυτή 
είναι ομοιόβαθμος και εξ ορισμού νεότερος, σύμφωνα με το ν.3883. Ένα απλό 
παράδειγμα, σμήναρχος, ο οποίος έχει διατελέσει διοικητής και πηγαίνει σε διακλαδική 
υπηρεσία μπορεί να είναι απλά επιτελής, καθόσον και την εμπειρία την οποία έχει 
αποκτήσει δεν μπορεί να την μεταδώσει. 

Αναφορικά με την επιχειρησιακή και διοικητική λειτουργία της Π.Α. σημειώνεται ότι 
οι διοικητές και οι υποδιοικητές των μονάδων, επιπέδου πτέρυγας είναι ταξίαρχοι 
σμήναρχοι ιπτάμενοι και οι διευθυντές υποστήριξης αντισμήναρχοι. Σήμερα η διαφορά 
σειρών μεταξύ τους είναι τρεις έως έξι και δεν προκαλείται κανένα κώλυμα ιεραρχίας 
διοίκησης, διότι οι μηχανικοί ως σμήναρχοι δεν θα καλύψουν οργανική θέση διευθυντή 
υποστήριξης, αλλά οργανικές θέσεις ως τμηματάρχες ή διευθυντές μειζόνων 
………...οπλισμών και γενικών επιτελείων ή διοικητές εργοστασίων Π.Α., όπου δεν 
υφίστανται οργανικές θέσεις ιπταμένων.  

Από την ως άνω  διαπίστωση και μόνο συμπεραίνει κανείς αβίαστα ότι δεν 
υφίσταται και δεν πρόκειται να προκληθεί κανένα πρόβλημα στην εύρυθμη επιχειρησιακή 
και διοικητική λειτουργία της Π.Α. και ουδεμία δυσχέρεια στις τάξεις των αξιωματικών της 
Π.Α. και των ενόπλων δυνάμεων. 

Η συγκεκριμένη ανισότητα είναι μοναδική και δεν συναντάται ούτε στους 
κανονισμούς και τις διατάξεις λειτουργίας των συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπου η 
μεταξύ των αξιωματικών ιδίας προέλευσης ισχύουσα αρχαιότητα καθορίζεται μόνο από το 
χρόνο κτήσης του βαθμού. Διερωτώμαι γιατί ενώ στη Σχολή Ικάρων η αρχαιότητα των 
μαθητών μέχρι και την αποφοίτηση είναι αντίστοιχη με την τάξη τους. Ανεξάρτητα με την 
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ειδικότητα ιπτάμενος ή μηχανικός όταν αποφοιτούν και γίνονται αξιωματικοί η αρχαιότητα 
αλλάζει.  

Βλέποντας τον  κ. Βούρη μπροστά μου, έχοντας και σαν διοικούσα τον κ. Γκίκα τον 
Πρόεδρο της ΕΑΒ και πρώην Αντιπρόεδρο του ΣΑΣΥ, η αλλαγή αρχαιότητας μεταξύ τους 
μέχρι το τέλος της καριέρας τους θα είναι 9 φορές με ό,τι σημαίνει αυτό.  

Καθίσταται σαφές ότι με την προτεινόμενη αποκατάσταση του δικαίου στην 
αρχαιότητα των αξιωματικών μηχανικών της Π.Α, αποφοίτων Σχολής Ικάρων εφαρμόζεται 
απλά η ισονομία, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα. Ουδόλως θίγονται τα ατομικά 
έννομα συμφέροντα του λοιπού προσωπικού της Π.Α. και των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Ουδόλως επηρεάζεται η επιχειρησιακή και διοικητική λειτουργία της Π.Α. και των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Αποκαθίστανται δυσχέρειες και κωλύματα της Π.Α. και των διακλαδικών 
επιτελείων και υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ. Παρέχεται η δυνατότητα αποδοτικότερης στην 
αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στις θέσεις διοίκησης 
υψηλής ευθύνης της Π.Α. και των Ενόπλων Δυνάμεων και φυσικά δεν επιβαρύνεται 
καθόλου ο κρατικός προϋπολογισμός. 

Σας καλούμε, κ. Υπουργέ, κύριε Αναπληρωτή και μέλη της Επιτροπής να 
αποδεχθείτε  το υπόμνημα μας για νομοτεχνική βελτίωση επί του παρόντος νομοσχεδίου, 
με απώτερο σκοπό την άρση της διαχρονικής ανισότητας για την αρχική τάξη και θέση των 
αξιωματικών της Π.Α., την επίλυση αγκυλώσεων και δυσλειτουργιών στο έργο τους και την 
επαγγελματική τους ανάπτυξη. Τέλος, θα συντελέσει ασφαλώς και στην επιτυχή 
υλοποίηση των κοινωνικών σας στόχων. Μην ξεχνάμε, ιπτάμενοι και μηχανικοί είναι μια 
αλυσίδα, ένας κρίκος αν κοπεί χάνεται η ελπίδα. Κρατήστε αυτή την ελπίδα ζωντανή. Σας 
ευχαριστώ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ πολύ τον κ. 
Κούτρα. Να ενημερώσω ότι όλα τα υπομνήματα που έχουν κατατεθεί αυτή τη στιγμή έχουν 
σταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη της Επιτροπής. 

Ο κ. Βίτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει το λόγο. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Κύριε Κούτρα, 
το αίτημά σας είναι εύλογο, το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Με το πέρας του 
προηγούμενου νόμου ο Υπουργός είχε δώσει εντολή να συγκροτηθεί μια επιτροπή η 
οποία να το εξετάσει, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα ζήτημα πώς λύθηκε στο Πολεμικό 
Ναυτικό και στο Στρατό Ξηράς, αλλά ακόμα στην Αεροπορία δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα.  

Δεν συστήθηκε αυτή η επιτροπή – ας μην συζητήσουμε γιατί δεν συστήθηκε – 
όμως, επειδή θα συσταθεί τώρα, αν καταφέρουμε και ολοκληρώσει μέχρι τις 23 του μήνα, 
μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν δεν το καταφέρουμε, όπως είπα και χθες, θα 
προσπαθήσουμε να το λύσουμε και με την δική σας συμμετοχή ακόμη και σε άλλο 
νομοσχέδιο άλλου Υπουργείου. Έχω διαβάσει και την επιστολή σας και το θεωρώ εύλογο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. 
Γεωργούσης. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων) 

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση, κύριε Υπουργέ, κύριοι 
Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων εκπροσωπεί 
όσους αποφοίτησαν από την σχολή Ικάρων, που ουσιαστικά είναι οι ιπτάμενοι μηχανικοί 
και ελεγκτές αεράμυνας. Είναι φυσικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδιωτικού δικαίου και 
ο σκοπός είναι να συνεχίσει να προσφέρει τη γνώση που απέκτησε με τις θυσίες του 
ελληνικού λαού δωρεάν, όλα τα χρόνια που υπηρέτησε στην πολεμική αεροπορία. 

Η θέση μου σήμερα εδώ είναι να υποστηρίξω καταρχήν την πρόταση του 
Συνδέσμου των μηχανικών της πολεμικής αεροπορίας - κ. Υπουργέ να το δείτε 
θετικά - με δύο προϋποθέσεις, ότι μετά τους μηχανικούς θα υπάρχουν οι ελεγκτές 
αεράμυνας, διότι και αυτοί αποφοιτούν και αναλαμβάνουν επιχειρησιακές θέσεις και 
δεύτερον, εάν αυτό κατά τη φυσική ηγεσία του όπλου δεν δημιουργεί προβλήματα 
στη στελέχωση της πολεμικής αεροπορίας σε μονάδες και επιτελεία. 

Όσον αφορά το σχέδιο νόμου που έχει υποβληθεί, εκείνο που θα παρακαλούσα 
τους εν ενεργεία συναδέλφους συνδικαλιστές, είναι να κάτσουν κάτω να τα βρουν και να 
φτιάξουν μια πανελλήνια ένωση και ιδιαίτερα, πρέπει να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι 
προβλέψεις που έχει ο νόμος σχετικά με τη διαχείριση του «άχρηστου», για μένα, υλικού 
των ενόπλων δυνάμεων. Είναι μια περιουσία τεραστίων διαστάσεων, θα πρέπει να δοθεί η 
νομική ευελιξία, ώστε αυτό να αξιοποιηθεί επ’ ωφελεία των ενόπλων δυνάμεων 
πρωτίστως, αλλά γενικότερα της πατρίδας μας. 

Τέλος, θέλω να επισημάνω με την ευκαιρία αυτή, τι προβλήματα δημιούργησε και 
θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερα, ο τρόπος που εφαρμόστηκε ο ν.4387/2016. Για 
όσους δεν έχουν ασχοληθεί, αφορά και θίγει 1730 άτομα των ενόπλων δυνάμεων και 4000 
άτομα δημόσιους λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατά τους δικούς μας 
υπολογισμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε κέρδος του προϋπολογισμού, πάνω από 25 
εκατομμύρια. Εάν άλλοι υπολογισμοί έχουν ακουστεί, πρέπει να τους τεκμηριώσουν. Μετά 
από την εφαρμογή αυτή, επέρχεται μια πλήρης οικονομική και ηθική ισοπέδωση της 
ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων προς τα κάτω. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ με 41 χρόνια υπηρεσίας 
και ο οποίος υπηρέτησε σε επικίνδυνη ειδικότητα, πήρε αυτό τον μήνα 1450 ευρώ από την 
πατρίδα για τις υπηρεσίες που προσέφερε. Αντιστράτηγος των ειδικών δυνάμεων, 
αλεξιπτωτιστής, ΟΥΚ, 55 αλεξιπτωτιστικά εξάμηνα και 44 στα ΟΥΚ, 1440 ευρώ. Εάν αυτό 
είναι αξιοκρατική προβολή της ανάγκης των ενόπλων δυνάμεων προς τους Έλληνες 
πολίτες, εγώ είναι από άλλο χώρο και από άλλη δουλειά. Θα ήθελα, λοιπόν, το Υπουργείο 
σε συνεργασία φυσικά με το Υπουργείο Οικονομικών να το δει και να φροντίσει να αλλάξει 
αυτή η κατάσταση, διότι κ. Υπουργέ, επιτρέψτε μου να πω ότι τα εν ενεργεία στελέχη και 
διαβάζουν και αντιλαμβάνονται και κάνουν προβλέψεις για το μέλλον τους. Αυτά τα 25 
εκατομμύρια κέρδος για τον προϋπολογισμό αντιστοιχούν στην ηθική απαξίωση, που 
αντιλαμβάνονται τα εν ενεργεία στελέχη; Νομίζω, ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί 
σε αυτά που επιλέγουμε να εφαρμόσουμε για να σώσουμε τη χώρα από την οικονομική 
της καταστροφή.  
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 Γ.   Πρόταση Καθορισμού της Αρχαιότητας Μεταξύ των Ειδικοτήτων μετά την   
Έξοδο από τη Σ.Ι και Παγίωση αυτής με Νόμο (Θέμα 5ο του 9ου ΔΣ/20-12-17) 

Ενημέρωση-Συζήτηση 

Από καιρού ο Πρόεδρος του ΕΣΜΑ είχε ενημερώσει με επιστολές και παραστάσεις την 
Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για το «παράλογο» κατά την άποψή του καθεστώς 
«αρχαιότητας» των Μηχανικών σε σχέση με τους Ιπτάμενους, μετά την αποφοίτησή τους 
από τη Σχολή Ικάρων. Αυτό δηλαδή που ισχύει τώρα είναι το εξής: 

Μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή Ικάρων, οι αποφοιτούντες Ιπτάμενοι Αξιωματικοί είναι 
αρχαιότεροι από όλους τους συμμαθητές τους που κατέχουν άλλη ειδικότητα από εκείνη 
του Ιπταμένου. Στην συνέχεια της επαγγελματικής πορείας κάθε φορά που προάγεται ένας 
Ιπτάμενος στον επόμενο βαθμό, καθίσταται αυτομάτως σύμφωνα με το νόμο αρχαιότερος 
όλων των ομοιοβάθμων του που κατέχουν άλλες ειδικότητες. Έτσι κάθε φορά που 
προάγεται ένας Ιπτάμενος έχουμε ανατροπή της αρχαιότητας μεταξύ αξιωματικών από 
αυτή που ίσχυε την προηγουμένη της προαγωγής του Ιπταμένου. 

Το θέμα αυτό, έχει αντιμετωπιστεί μα αξιοκρατία, δικαιοσύνη και ορθολογισμό από το Π.Ν. 
Δηλαδή για την αρχαιότητα των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τη Σ.Ν.Δ ισχύει ότι για 
τους Αξιωματικούς που αποφοιτούν από τη Σ.Ι, ήτοι: οι Μάχιμοι είναι αρχαιότεροι από τους 
Μηχανικούς του Π.Ν. Στην επόμενη όμως πορεία της καριέρας η αρχαιότητα δεν 
ανατρέπεται πλέον, καθότι ισχύει ο κανόνας «η αρχαιότητα κατά βαθμό ορίζεται και ισχύει 
από την ημερομηνία απονομής του βαθμού» 

Ας αναφερθεί ένα παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την περίπτωση ενός 
Αξιωματικού Ιπταμένου που σήμερα αποφοιτά από τη ΣΙ και ενός Μηχανικού της Π.Α που 
την ίδια μέρα γίνεται  Υποσμηναγός. Είναι απολύτως εμφανές και κατανοητό ότι ο 
Υποσμηναγός Μηχανικός είναι αρχαιότερος του Ανθυποσμηναγού Ιπταμένου. Στα 
επόμενα τρία (3) χρόνια ο Ανθυποσμηναγός Ιπτάμενος εξαντλώντας τον κατά νόμο 
προβλεπόμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό του, θα προαχθεί στο Βαθμό του 
Υποσμηναγού και θα καταστεί «αυτοδικαίως» αρχαιότερος του προαναφερθέντος 
Υποσμηναγού Μηχανικού που κατέχει ήδη το βαθμό αυτό τρία χρόνια. Τον επόμενο χρόνο 
ο Υποσμηναγός Μηχανικός, θα προαχθεί στον βαθμό του Σμηναγού, καθότι συμπληρώνει 
στην τετραετία τον προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο κατοχής του βαθμού του 
Υποσμηναγού και θα καταστεί άμεσα και «αυτοδικαίως» αρχαιότερος του Υποσμηναγού 
Ιπταμένου. Αυτή η χωρίς εξήγηση, της αναγκαιότητας διατήρησής της, παράλογη 
εναλλαγή θα συνεχιστεί μέχρι της εξαντλήσεως των βαθμών και των ετών υπηρεσίας και 
μπορεί να συμβεί 10 φορές ή και περισσότερο. 

Το συγκεκριμένο θέμα, μετά από παρεμβάσεις βουλευτών εισήχθη για συζήτηση στην 
Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της ΒτΕ η οποία προγραμματίστηκε να συνεδριάσει την 
4η Οκτωβρίου 2017. Στην υπόψη συνεδρίαση προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ο ΕΣΜΑ 
δια του Προέδρου του Απτχου ε.α Ιωάννη Κούτρα και ο Σ.Α.Σ.Ι. δια του Προέδρου του 
Απτχου ε.α Ευάγγελου Γεωργούση, οι οποίοι κληθηκαν από τον Πρόεδρο της 
αναφερθείσας Επιτροπής να καταθέσουν τις απόψεις τους οι οποίες κατεγράφησαν στα 
πρακτικά τα οποία επισυνάπτονται. 
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Επίσης επισυνάπτονται και οι θέσεις των βουλευτών που στήριξαν τις θέσεις του ΕΣΜΑ 
και του ΣΑΣΙ, όπως και η απάντηση του ΑΝΥΕΘΑ κ. Δημητρίου Βίτσα σχετικά με τον 
τρόπο που προτίθεται να χειριστεί το θέμα στη συνέχεια.  

Για το προκείμενο θέμα λοιπόν, συγκλήθηκε το ΔΣ στη σημερινή συνεδρίαση με εντολή 
του Προέδρου, για να καθορίσει τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος σε συνεργασία με 
τον ΕΣΜΑ. 

Ο Πρόεδρος του ΣΑΣΙ ανέφερε ότι το θέμα δίνει αρκετό έδαφος για συζήτηση, εξέταση και 
επεξεργασία και συμφώνησε ότι το ισχύον καθεστώς αποτελεί αν μη τι άλλο, μια νομική και 
λογική παραδοξότητα. Παράλληλα θεώρησε προς την σωστή κατεύθυνση τη διευθέτηση 
και οριστική λύση του προβλήματος με ανάλογη νομοθετική πρόβλεψη. Ωστόσο εξέφρασε 
την άποψη ότι το timing δεν κρίνεται κατάλληλο για την προώθηση μιας ευνοϊκής 
νομοθετικής ρύθμισης, ενώ η προσπάθεια δεν πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στη 
διευθέτηση της ανεδαφικότητας αρχαιότητος μεταξύ Ιπταμένων και Μηχανικών και θα 
πρέπει να καλύψει την ανισορροπία αυτή για όλες τις ειδικότητες. 

Τις προϋποθέσεις για να ευοδωθεί θετικά η ανάληψη της όποιας πρωτοβουλίας, θα 
πρέπει να τις δημιουργήσει σε στενή συνεργασία ο ΕΣΜΑ με τον ΣΑΣΙ. 

Ο Γραμματέας του Συνδέσμου έκανε μια αναδρομή σε παλαιότερη προσπάθεια (σε 
επίπεδο διακλαδικής επιτροπής αναμόρφωσης του νόμου), να διευθετηθεί το όλο θέμα 
διακλαδικά, αλλά προκύπτει από τα αποτελέσματα ότι οι αλλαγές περι εξορθολογισμού της 
«αρχαιότητας» δεν έγιναν αποδεκτές κυρίως από την Ηγεσία. 

Παράλληλα αναφέρθηκαν οι νομικές προβλέψεις περί αρχαιότητας που ισχύουν στις Ε.Δ 
των ΗΠΑ και της Αυστραλίας. Ειδικότερα επισημάνθηκε ότι όλες σχεδόν οι Ε.Δ στις 
σύγχρονες Χώρες τηρούν την αρχή της αρχαιότητας από την ημέρα απονομής του βαθμού 
ανεξαρτήτως ειδικότητας, ενώ σε ορισμένους στρατούς έχει υιοθετηθεί η εξουσία της 
Διοίκησης ένεκα ειδικής θέσης, καθηκόντων και σκοπών και όχι ένεκα βαθμού  
(κυρίως επιχειρησιακής φύσης), όπου ο Διοικητής μιας συγκεκριμένης Μονάδας ή Ειδικής 
Αποστολής, μπορεί να δίνει εντολές σε αρχαιοτέρους του, χωρίς όμως η κατάσταση αυτή 
να ανατρέπει την αρχαιότητα. Λεπτομέρειες επ΄ αυτών εκτίθενται στα documents που 
ακολουθούν παρακάτω. 

Επιπρόσθετα, για το εν λόγω θέμα εκφράστηκαν και οι παρακάτω απόψεις: 

Ταξχος (Δ) ε.α. Κωνσταντίνος Πίνης–Μπίμπιζας: Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
συνολικά για όλες τις ειδικότητες αφού όμως πρώτα καθοριστεί η σειρά προβαδίσματος 
των ειδικοτήτων μεταξύ τους, με τη χρονική σειρά που παρήχθη η κάθε ειδικότητα από τη 
Σχολή Αεροπορίας και μετέπειτα από τη Σχολή Ικάρων. Ενδέχεται όμως και πάλι να 
δημιουργηθούν προβλήματα καθότι ορισμένες ειδικότητες καιτοι μεταγενέστερες άλλων, 
έχουν ήδη χαρακτηρισθεί επιχειρησιακές ως εκ της αποστολής τους. Για παράδειγμα τρίτη 
τη ταξη ειδικότητα πρέπει κανονικά να θεωρείται η των Εφοδιαστών, διότι η Σχολή 
Αεροπορίας παρήγαγε τρεις σειρές τα έτη 1951- ‘52- ’53. Ωστόσο η ειδικότητα των Ε.Α 
καίτοι δημιουργηθείσα για πρώτη φορά το 1972 (με μίξη σπουδαστών εκ των σειρών 
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Ιπταμένων 41η, 42α, 43η, 44η) έχει χαρακτηρισθεί ως «επιχειρησιακή» και ίσως θα πρέπει 
να προηγηθεί στο προβάδισμα εκείνης των Εφοδιαστών. 

Το προβάδισμα, θα μπορούσαμε να το συμπεράνουμε ή να το εξάγουμε από τη κατανομή 
του βαθμού «αρχισμηνία» στη Διοικούσα τάξη της Σ.Ι. Έτσι στην πενταετία 1978-1982 η 
κατανομή των Αρχισμηνιών της Διοικούσας τάξης ήταν: τρεις (3) Αρχισμηνίες Ιπτάμενοι, 
ένας (1) Μηχανικός, ένας (1) Ε.Α, ένας (1) Εφοδιαστής και ένας (1) Διοικητικός. 

Το θέμα της αρχαιότητας το έχει λύσει μόνο ο Σ.Ξ δημιουργώντας από μία ενιαία 
επετηρίδα για τα Όπλα και για τα Σώματα (ξεχωριστή για το καθένα). 

Ταξχος (Ε) ε.α. Αθανάσιος Καραδήμος: Συμφώνησε με τη γενικότερη τοποθέτηση, να 
αντιμετωπιστεί δηλαδή το θέμα συνολικά για όλες τις ειδικότητες και εξέφρασε αντιρρήσεις 
για το ότι οι Ε.Α. έχουν περάσει σε προβάδισμα τους Εφοδιαστές αν και κατά πολύ 
μεταγενέστεροι ως Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σ.Ι. 

Υπτχος (ΜΕΤ) ε.α. Αντώνιος Μπιρμπίλης: Συμφώνησε να επιλυθεί το θέμα της 
αρχαιότητας για όλες τις ειδικότητες και παράλληλα επισήμανε ότι αν η Ηγεσία της ΠΑ δεν 
έχει πειστεί για την αναγκαιότητα να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές του νόμου για το θέμα 
της αρχαιότητας, τότε όλη η προσπάθεια θεωρείται μάταιος κόπος. 

Απτχος (Μ) ε.α. Ιωάννης Κούτρας:  Απαιτείται να κινητοποιηθούμε όλοι μαζί και με 
συντονισμό και να ασκήσουμε συνεχείς πιέσεις για να επιτευχθεί κατ’ ουσία το αυτονόητο. 
Πρέπει να αντιληφθούν όλοι και κυρίως αυτοί που αποφασίζουν ότι η αναγκαία αλλαγή του 
νόμου δεν πρόκειται ούτε να ευνοήσει αλλά ούτε και να αδικήσει κάποια ή κάποιες 
ειδικότητες. Το όλο θέμα είναι καθαρά ηθικό. 

Απτχος (Μ)ε.α Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος (Αντιπρόεδρος ΣΑΣΙ): Συμφώνησε με όσα 
ακούστηκαν, επεσήμανε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα συνολικά για όλες τις 
ειδικότητες και κατέληξε ότι πρέπει οι δύο Σύνδεσμοι (ΕΣΜΑ – ΣΑΣΙ) να αντιδράσουν 
συντονισμένα και άμεσα. 

Όλοι μαζί: Να προωθηθούν προτάσεις και λύσεις που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
ενιαία για όλες τις ειδικότητες. Επίσης, αναφορικά με το προβάδισμα των ειδικοτήτων να 
υιοθετηθεί ως ορθόν το υφιστάμενο στο ν. 3883/2010 και να προταθεί μόνο η κατάταξη 
των Μετεωρολόγων πριν τους Διοικητικούς. 

Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης (Πρόεδρος ΣΑΣΙ) : Συμφώνησε με τις 
προτάσεις συνολικής αντιμετώπισης του θέματος για όλες τις ειδικότητες, αλλά όχι 
εκδηλώνοντας άμεσες και όχι καλά σχεδιασμένες προσεγγίσεις. Επεσήμανε δε ότι θα 
πρέπει παράλληλα να διερευνήσουμε και τις προθέσεις των υπευθύνων ώστε να 
προωθήσουμε εισηγήσεις κατάλληλα διατυπωμένες. 

Απόφαση  

 Αφού περάσει άπρακτη μια μικρή περίοδος τηρώντας στάση αναμονής και αφού 
πρώτα συγκεντρωθούν πληροφορίες για την τάση που επικρατεί στη διακλαδική Επιτροπή 
που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, να συνταχθεί με μέριμνα του Γραμματέα μία 
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πολύ γενική επιστολή προς τον ΥΕΘΑ-ΑΝΥΕΘΑ αναφέροντας το πρόβλημα της 
«αρχαιότητας» εμφατικά αλλά όχι εν εκτασει, συμπεριλαμβάνοντας δε παράλληλα 
αναφορές και παραπομπές ως προς το πώς εφαρμόζουν την «αρχαιότητα» άλλες 
προηγμένες Χώρες και να ζητήσουμε επαφή με ΥΕΘΑ ή ΑΝΥΕΘΑ (ίσως και με την 
παρουσία Α/ΓΕΑ, αν αυτό γίνει αποδεκτό), ώστε να εκφράσουμε απόψεις, προτάσεις και 
μη αναστρέψιμα επιχειρήματα. 

 Η επιστολή θα έχει κοινό αποστολέα τους δύο Συνδέσμους (ΕΣΜΑ – ΣΑΣΙ) και θα 
τύχει συντονισμού μεταξύ των Προέδρων πριν αποσταλεί   

 Να επισημανθούν στην επιστολή οι παρακάτω αρχές «αρχαιότητας» που ισχύουν 
κατ’ εφαρμογή αντίστοιχων  νομικών διατάξεων των Καναδικών και Αμερικανικών Ε.Δ 
αντίστοιχα ήτοι: 

Καναδικές Ε.Δ  

An officer takes seniority over all non-commissioned members.  
Subject to article 3.10, an officer or non-commissioned member shall take seniority in rank 
from the date of enrolment in or promotion to that rank as applicable,  

An officer commanding a command, an officer commanding a formation, an officer 
in command of a base or other unit, and an executive officer in a ship take precedence 
over all officers over whom they exercise command.  

Αμερικανικές Ε.Δ 

 An officer whose date of rank is earlier than the date of rank of another officer of the 
same or equivalent grade is senior to that officer. 

 A commissioned officer whose position on the active-duty list or reserve active-status 
list results from service in a temporary appointment or in a grade held by reason of 
assignment has, when that appointment or assignment ends, the grade and position on 
the active-duty list or reserve active-status list that he or she would have held had he or 
she not received that appointment or assignment.  
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2ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 5ης ΓΣ/6-6-2018 

Θεματολογία Συνεδρίου Αεροπορικής Ισχύος 

Διαλέξεις 1ης ημέρας 

Α’ Ενότητα: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ» 

• Ο Ουσιώδης Ρόλος της Αεροπορικής Ισχύος στην Εποχή της Αβεβαιότητας – 
Υποπτέραρχος Charles Corcoran (Deputy Chief of Staff, Operations, HQ AIRCOM) 

• Η Ευρωπαϊκή Άποψη για το Μέλλον των Αεροπορικών Επιχειρήσεων – Αντιπτέραρχος 
Enzo Vecciarelli (Αρχηγός ΓΕΑ Ιταλίας & European Air Group/EAG, Director) 

• Αεροπορική Ισχύς: το απόλυτο όχημα αύξησης συνέργειας στις ΕΔ – Στρατηγός 
Μιχαήλ Κωσταράκος [European Union Military Committee (EUMC) Chairman] 

• Νέες Συνθήκες Ασφαλείας μεταξύ Ευρώπης & Μέσης Ανατολής – κ. Ζαφ. Ρωσσίδης 
(Σύμβουλος Επικοινωνίας & Δημόσιας Διπλωματίας Α’) 

Β’ Ενότητα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ» 
• Κυβερνοπόλεμος: Επίγνωση των κινδύνων & Επιπτώσεις σε μια σύγχρονη ΠΑ – 

Καθηγητής Panos Yannakogeorgos (Air Force Cyber College Maxwell Air University, 
USA) 

• Τακτικοί Βαλλιστικοί Πύραυλοι: Ασαφείς ανησυχίες αναπτύσσονται σε άμεσο κίνδυνο – 
Δρ. Γρηγόριος Κουτσογιάννης (Regional Business Development Director, Lockheed 
Martin 

• Micro UAV;s FleetQ ο ρόλος τους σε μελλοντικές επιχειρήσεις – Καθηγητής Βάϊος 
Λάππας (Πανεπιστήμιο Πατρών) 

• Το Διάστημα ως καταλύτης για την αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΠΑ – 
Καθηγητής Α. Κολοβός (ΣΙ) 

• Κυβερνοπόλεμος στη σύγχρονη εποχή – Δρ. Π. Καράμπελας (ΣΙ) 
• Χρησιμοποίηση των ΕΔ σε καιρό ειρήνης – κ. Geoffrey R. Pyatt Πρέσβης των ΗΠΑ 

στην Ελλάδα 
• Συζήτηση Β’ Ενότητας 
Διαλέξεις 2ης ημέρας 
Γ’ Ενότητα: «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
• Υψηλή Στρατιωτική Διοίκηση & Πολιτική Κατεύθυνση: Ένα Αποτελεσματικό Εργαλείο 

και Μια κρίσιμη Σχέση – Καθηγητής Γ. Καραμπελιάς (Πάντειο Πανεπιστήμιο) 
• Πολιτικοστρατιωτικές Σχέσεις & Στρατηγική Κουλτούρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 

Καθηγητής Ι. Ραγιές (ΣΣΕ) 
• Άμυνα & Διοικητική Μέριμνα στον 21ο αιώνα – κ. Α. Μπασαράς (Σμήναρχος εα) 
• Αποφασίζοντας για Πόλεμο, ανάλυση των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων – Καθηγητής 

Ι-Δ Σαλαβράκος (Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
• Ο Ρόλος των ΜΜΕ στις επιχειρήσεις, η επίδραση τους στην κοινή γνώμη – 

Συνταγματάρχης (ΤΘ) Π. Γερογλής (ΠΚΕΕΥΕ) 
• Συζήτηση Γ’ Ενότητας 
• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – Υποπτέραρχος (Ι) Θεόδωρος Λίγκρης Διευθυντής Α’ 

Κλάδου ΓΕΑ 
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3ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 5ης ΓΣ/6-6-2018 

Διαμόρφωση του Άρθρου 39 του ΚΟΛ 

 

Άρθρο 39ο 

Πλαίσιο Λειτουργίας – Υπαγωγής Παραρτημάτων, Λεσχών και Ομάδων Ειδικού 
Σκοπού & Δράσεων. 

(ενσωματώθηκε στον παρόντα ΚΟΛ με την τροποποίηση  υπ’ αριθμό ΧΧ της  5ης ΓΣ της 6ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 
2018) 

Σημείωση: Για την Συγκρότηση και Ίδρυση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, καθώς και το πλαίσιο υπαγωγής – 
λειτουργίας τους, υπάρχει σχετική ανάλυση στο ΑΡΘΡΟ 13. Εάν στο μέλλον απαιτηθεί 
συμπληρωματική ανάλυση ή άλλες προσθήκες-τροποποιήσεις, αυτό θα γίνει με σχετική 
αναθεώρηση του ΚΟΛ. 

 

1. Στα πλαίσια Οργάνωσης – Λειτουργίας του Συνδέσμου, είναι δυνατό να 
συγκροτούνται ΛΕΣΧΕΣ και ΟΜΑΔΕΣ Ειδικού Σκοπού και Δράσεων, για την συμμετοχή 
στις οποίες ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση παραμένει η διασφάλιση και διατήρηση της 
ιδιότητας του ΜΕΛΟΥΣ (ιδρυτικό, τακτικό, συνδεδεμένο, επίτιμο) ή ΦΙΛΟΥ του Συνδέσμου. 
Παραδείγματα τέτοιων Λεσχών ή Ομάδων, μπορεί να είναι Μέλη ή Φίλοι που έχουν 
υπηρετήσει στον ίδιο τύπο αφων ή στην ίδια Μονάδα/Μοίρα, Συμμαθητές Τάξεων/Σειρών 
της ΣΙ, Λέσχες Κυριών, Ομάδες με κοινά ειδικά ενδιαφέροντα ή στοχευμένες δράσεις, κλπ., 
υπό τον όρο φυσικά ότι τα ενδιαφέροντα αυτά και οι δράσεις, δεν έρχονται σε καμία 
περίπτωση σε κάποια αντίθεση με το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ και τον ΚΟΛ του Συνδέσμου. 

 
2. Η συμμετοχή οποιουδήποτε ΜΕΛΟΥΣ ή ΦΙΛΟΥ του Συνδέσμου, σε κάποια 

Λέσχη ή Ομάδα, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο πλαίσιο 
λειτουργίας τους, δεν υπόκειται σε άλλους περιοριστικούς όρους, εκτός πολύ ειδικών 
περιπτώσεων που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη διακριτικότητα και προσοχή, 
με συνεργασία της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕΠ) και του ΔΣ.  

 
3. Τη συγκρότηση αυτών των Λεσχών – Ομάδων, καθώς και το βασικό Πλαίσιο 

Εσωτερικής Λειτουργίας τους (ΠΕΛ), αν αυτό απαιτείται, αποφασίζει και εγκρίνει το ΔΣ, 
μετά από αίτημα τουλάχιστον 10 Μελών και Φίλων του Συνδέσμου. Επιπλέον καθορίζονται 
τα ακόλουθα: 

 
α.   Το αίτημα συγκρότησης, μαζί με το προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας της 

Λέσχης – Ομάδας και τα ιδρυτικά μέλη, υποβάλλεται στο ΔΣ από μια ολιγομελή 
Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕΠ), η οποία εκλέγεται και διατηρείται με εσωτερικές διαδικασίες 
των αιτούντων. 

 
β.  Η απόφαση του ΔΣ, όπως καταγράφεται στα σχετικά πρακτικά της 

συγκεκριμένης συνεδρίασης, ουσιαστικά αποτελεί και την ιδρυτική πράξη της Λέσχης ή 
Ομάδας. Με αντίστοιχη πράξη είναι δυνατή και η κατάργηση της Λέσχης ή Ομάδας, εφόσον 
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κάτι τέτοιο αιτηθεί, η εκλείπουν οι λόγοι και οι όροι διατήρησής της. Το εγκεκριμένο  ΠΕΛ 
θα πρέπει να φέρει την επικύρωση του ΔΣ δια του Προέδρου και του Γραμματέα.  

 
γ.   Η κάθε Λέσχη ή Ομάδα ειδικού σκοπού και δράσης, διατηρεί κατ’ ελάχιστο 

ένα ΑΡΧΕΙΟ στο οποίο καταχωρούνται αρχικά το αίτημα συγκρότησης, η ιδρυτική 
απόφαση του ΔΣ και τα πλήρη στοιχεία των μελών, καθώς και το εγκεκριμένο πλαίσιο 
λειτουργίας. Το ίδιο Αρχείο, για αποφυγή γραφειοκρατίας, μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο 
για τη καταχώριση πρακτικών σχετικά με συνεδριάσεις, προτάσεις, εισηγήσεις και λοιπές 
αποφάσεις (ολομέλειας ή της ΣΕΠ), όσο και υπό μορφή ημερολογίου για τη καταγραφή των 
δράσεων ή άλλων ιστορικών γεγονότων και στοιχείων ενδιαφέροντος.  

 
δ.   Οι εκδηλώσεις – δράσεις που προτείνονται από την ΣΕΠ και 

αποφασίζονται με οποιαδήποτε εσωτερική διαδικασία (πλειοψηφική ή μη), δεν δεσμεύουν 
σε καμία περίπτωση όλα τα Μέλη της Λέσχης ή Ομάδας, εάν δεν το επιθυμούν, για 
οποιαδήποτε συμμετοχή ή επιβάρυνση. Φυσικά η εθελοντική συμμετοχή πρέπει να 
διακρίνεται από την απαιτούμενη συνέπεια, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
προγραμματισμού και επιτυχίας των δράσεων. 

 
ε.   Στις εκδηλώσεις της Λέσχης – Ομάδας, είναι δυνατό να προσκαλούνται 

και να συμμετέχουν άτομα που δεν έχουν την ιδιότητα του ΜΕΛΟΥΣ ή ΦΙΛΟΥ του 
Συνδέσμου. Αυστηρή ωστόσο προϋπόθεση τόσο για το είδος και το περιεχόμενο των 
εκδηλώσεων, όσο και για τους συμμετέχοντες (Μέλη – Φίλοι – Προσκεκλημένοι, κλπ.), είναι 
η αρχή του αποκλεισμού, από ενέργειες και κατευθύνσεις προς ιδιοτελείς επαγγελματικές 
και πολιτικές – κομματικές δράσεις και επιδιώξεις. Περιπτώσεις διακριτικής και ορθολογικής 
επαγγελματικής υποστήριξης των μελών, ή/και διαφήμισης χορηγών, θα πρέπει να 
συντονίζονται και να εγκρίνονται έγκαιρα από το ΔΣ. 

 
στ.   Οι Λέσχες και οι Ομάδες Δράσης του Συνδέσμου ΔΕΝ διατηρούν κάποιο 

ειδικό ταμείο, και δεν καταβάλλεται κάποια επιπλέον μόνιμη συνδρομή για τη συμμετοχή σε 
αυτές. Οι όποιες οικονομικές απαιτήσεις προκύπτουν για την οργάνωση δράσεων ή 
εκδηλώσεων, καλύπτονται ad hoc και αποκλειστικά με εθελοντική συμμετοχή ή χορηγίες, 
και συντονίζονται και εκκαθαρίζονται, κατά περίπτωση, με ευθύνη της ΣΕΠ. Περιπτώσεις 
ΕΡΑΝΩΝ υπό την ευρύτερη έννοια, εκτός των μελών της Λέσχης – Ομάδας, η/και του 
Συνδέσμου, θα πρέπει να διενεργούνται με φειδώ, πλήρη αιτιολόγηση, και ΕΓΚΡΙΣΗ του 
ΔΣ. Επιπλέον, έγκριση του ΔΣ απαιτείται και για την αποδοχή χορηγιών. Τέλος, λογιστικά 
υπόλοιπα (επιδίωξη να αποφεύγονται), εφόσον προκύπτουν, εάν δεν επιστρέφονται στους 
συμμετέχοντες/συνεισφέροντες, με τη σύμφωνη γνώμη τους μπορούν να δεσμεύονται, σε 
συνεργασία της ΣΕΠ με το ΔΣ και το Ταμία του Συνδέσμου, για μελλοντικές δράσεις της 
Λέσχης ή της Ομάδας. 

 
ζ.  Τα αρχεία εκδηλώσεων και δράσεων, καθώς και ο οικονομικός 

απολογισμός, για δράσεις που απαιτείται, υποβάλλονται κάθε χρόνο, ένα μήνα πριν τη 
προγραμματιζόμενη ΓΣ του Συνδέσμου, από τη ΣΕΠ προς το ΔΣ, ως  πεπραγμένα 
παρελθόντος έτους. Ταυτόχρονα, εφόσον είναι εφικτό, υποβάλλεται και ένας γενικός 
προγραμματισμός ενεργειών και δράσεων για το επόμενο έτος.   

 
4. Όλες οι εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες και γενικότερες δράσεις των Λεσχών – 

Ομάδων που είναι εγκεκριμένες από το πλαίσιο λειτουργίας τους, υποστηρίζονται από το 
Σύνδεσμο, στο βαθμό που κάθε φορά είναι εφικτό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια 
δέσμευση χρηματοδότησης. Για το σκοπό αυτό ορίζεται κάποιο μέλος του ΔΣ ως 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ο οποίος αναλαμβάνει να συντονίζει την όποια απαιτούμενη υποστήριξη, 
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ενημερώνοντας αν απαιτείται και το ΔΣ. Σημειώνεται ωστόσο, ότι για όλες τις δράσεις που 
απαιτούν την ΟΜΠΡΕΛΑ ΚΑΛΥΨΗΣ του Συνδέσμου, ή απαιτούν συνεργασία με άλλους 
εξωτερικούς φορείς, είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία με τον Έφορο Δημοσίων 
Σχέσεων, καθώς και έγκαιρη ενημέρωση και έγκριση από το ΔΣ. 

 
5. Στην ίδια κατεύθυνση υποστήριξης, η κάθε Λέσχη ή Ομάδα έχει το δικαίωμα να 

διατηρεί τη δική της εφαρμογή στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Συνδέσμου, σε συνεργασία και με 
την συνδρομή της ΕΔΙΗΕΕ, σύμφωνα με τους γενικότερους όρους χρήσης που 
περιγράφονται στο ΚΟΛ. 

 
6.  Κατόπιν του προσδιορισμού των γενικότερων όρων και προϋποθέσεων 

Συγκρότησης & Λειτουργίας Λεσχών ή Ομάδων Δράσης του Συνδέσμου, και βάσει 
αντίστοιχων κάθε φορά αποφάσεων του ΔΣ, καταγράφεται η έγκριση για τις παρακάτω 
ΛΕΣΧΕΣ και ΟΜΑΔΕΣ: 

 
 α.   Λέσχη Χχχχ Χχχχχχ (ΧΧΧΧ) 
            (Εντάχθηκε στον ΚΟΛ με τη τροποποίηση Νο ΧΧ ….) 
 

1) ΙΔΡΥΣΗ: Το σχετικό αίτημα και το Πλαίσιο Εσωτερικής Λειτουργίας της 
(ΠΕΛ), εγκρίθηκε με την Απόφαση ΧΧ του ΔΣ της ΧΧ ΧΧ ΧΧ. 

 
2) ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ: Η ενίσχυση των σχέσεων και 

της αλληλεγγύης μεταξύ συναδέλφων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και η 
προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, η ανάληψη δράσεων ως προς το 
γενικώς αποδεκτό περί ψυχαγωγικών, ψυχικών, καλλιτεχνικών / πολιτιστικών και 
πνευματικών αναζητήσεων. 

 
3) ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ: Εκδηλώσεις Φιλανθρωπίας και Δράσεις 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  Σύσφιγξης Διαπροσωπικών  Σχέσεων - Εκδηλώσεις 
Πολιτιστικής και Εικαστικής αναζήτησης - Διοργανώσεις Ψυχαγωγικών Εκδηλώσεων - 
Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές δράσεις - Οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, ενέργεια και 
δράση η οποία δεν αντιβαίνει το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ και το ΚΟΛ και ταυτόχρονα προάγει το 
ανθρωπιστικό και πολιτιστικό αίσθημα και ψυχική αναζήτηση των μελών. 

 

4) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι ισχύουσες για τα ΜΕΛΗ – ΦΙΛΟΥΣ του 
Συνδέσμου σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του παρόντος Άρθρου 

 
β.   Λέσχη Ψχχχ Ψχχχχχ (ΨΨΨΨ)… άλλη περίπτωση, ..κλπ 
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4ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 5ης ΓΣ/6-6-2018 

 
Καταστατικό 

«Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών» 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Ιδρύεται Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνδέσμων, Ενώσεων, Λεσχών, Συλλόγων (γενικά 
Σωματείων) Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την 
επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ" (ΠΟΣ) και το διεθνή τίτλο 
HELLENIC ORGANIZATION OF MILITARY ASSOCIATIONS και διακριτικό τίτλο 
"HELLASMIL". 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΕΔΡΑ 

Έδρα της Ομοσπονδίας ορίζεται η πόλη της Αθήνας. Με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, μπορούν να ιδρυθούν Παραρτήματα (Περιφερειακά και Τοπικά) της 
Ομοσπονδίας και σε άλλες πόλεις της χώρας. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ  

(Ι) ΣΚΟΠΟΣ 

Η συσπείρωση των στελεχών, που προέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, η 
συντονισμένη δράση και συνεργασία των πρωτοβάθμιων φορέων-μελών (Συνδέσμων, 
Ενώσεων, Λεσχών, κλπ.) για την εξασφάλιση και προστασία των επαγγελματικών, 
ατομικών, οικογενειακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και για τη σθεναρή 
υπεράσπιση των εθνικών και ηθικών αξιών. Υλοποιείται με αποφασιστικές και 
στοχευμένες ενέργειες, χωρίς συνδικαλιστικές ή συντεχνιακές ακρότητες και χωρίς 
κομματικές προσεγγίσεις ή εξαρτήσεις. 

(II) ΣΤΟΧΟΙ  

-Η προάσπιση των αξιών, η βελτίωση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων (κοινωνικών, 
οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, οικογενειακών κλπ) όλων των μελών, με κάθε νόμιμο 
και συνταγματικό τρόπο. 

-Η διασφάλιση και προστασία του κύρους και της αξιοπρέπειας των μελών. 

-Η εκπροσώπηση των αποστράτων όλων των βαθμών και προελεύσεων και η προστασία 
των δικαιωμάτων τους (κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, οικογενειακών 
κλπ). 
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-Η στήριξη των οικογενειών των εκλιπόντων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών. 

-Η προάσπιση των συνταγματικών δικαιωμάτων και η υπεράσπιση των αξιών και 
θεμελιωδών ελευθεριών όλων των μελών και των οικογενειών τους. 

-Η συνεργασία με τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
καθώς και με τις ηγεσίες άλλων υπουργείων και κρατικών φορέων. 

-Η συνεχής προσπάθεια για την αποκατάσταση ή δικαίωση όλων των στελεχών Ενόπλων 
Δυνάμεων   (επιζώντων ή πεσόντων) που αγωνίσθηκαν στα πεδία των μαχών για την 
προάσπιση των ιδανικών του Έθνους στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή και αλλού καθώς και 
των θυμάτων ειρηνικής περιόδου και ειρηνευτικών αποστολών. 

-Η διεκδίκηση συμμετοχής εκπροσώπου της Ομοσπονδίας  στα Διοικητικά Συμβούλια 
ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων Κοινωνικών Φορέων και Οργανισμών 
που αφορούν στρατιωτικούς για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. 

 -Η κατοχύρωση και βελτίωση των δικαιωμάτων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης όλων των μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία και 
φαρμακεία, καθώς και η καθιέρωση   προτεραιότητας για τους αποστράτους και τα μέλη 
τους έναντι των υπολοίπων δικαιούχων, πλην των εν ενεργεία.  

 -Η οργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και η συμμετοχή σε αντίστοιχες 
δραστηριότητες. 

-Η συνεργασία με πολιτιστικούς και επιστημονικούς  φορείς που δραστηριοποιούνται 
κυρίως στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και με ανώτατα πνευματικά ιδρύματα 
της Χώρας και την Ακαδημία Αθηνών. 

-Η ενημέρωση των μελών για θέματα που ενδιαφέρουν τα ίδια και τις οικογένειες τους. 

-Η ανάπτυξη φιλικών, κοινωνικών σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των 
συναδέλφων και των οικογενειών τους και η στήριξη όσων έχουν ανάγκη. 

-Η δημιουργία τράπεζας αίματος και ο συντονισμός όσων υπάρχουν στα πρωτοβάθμια 
σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών τους. 

-Η δραστηριοποίηση των μελών της Ομοσπονδίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. 

-Η προαγωγή του εθελοντισμού και η οργάνωση εθελοντών με σκοπό την παροχή 
βοήθειας στον κρατικό μηχανισμό. 

-Η κατοχύρωση της επαγγελματικής (τεχνικής - επιστημονικής) κατάρτισης (εκπαίδευσης  
& εμπειρίας) και εργασιακής επάρκειας (επιστημονικής  - τεχνολογικής) και της 
δυνατότητας ισότιμης αξιοποίησης  αυτών εντός και εκτός του χώρου των Ενόπλων 
Δυνάμεων αν απαιτηθεί. 

-Η μέριμνα-πρόνοια για παιδιά και οικογένειες μελών με ειδικές ανάγκες και επιδίωξη 
εξασφάλισης χώρου φιλοξενίας. 
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(ΙΙΙ) ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

-Αποφασιστικές και στοχευόμενες ενέργειες, σε συντονισμό και συνεργασία με άλλους 
φορείς. 

-Ακομμάτιστη δράση και παρεμβάσεις σε θέματα που μας αφορούν και επηρεάζουν τα 
άμεσα ή μελλοντικά δικαιώματα και συμφέροντα των μελών. 

-Χρήση νομικών και δικαστικών μέσων σε Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά δικαστήρια. 

-Χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και του διαδικτύου. 

-Συνεργασία με επιστημονικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες με την συγκρότηση 
ομάδων εργασίας. 

-Συνεργασία με αρμόδιες κατά περίπτωση κρατικές αρχές και υπηρεσίες προς υποβολή 
προτάσεων και διατύπωση παρεμβάσεων. 

-Συνεργασία με στρατιωτικούς οργανισμούς εξωτερικού (π.χ. EUROMIL European 
Organisation of Military Associations - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατιωτικών 
Συνδέσμων-Ενώσεων). 

(lV) ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

- Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. 

- Χρήση Διαδικτύου. 

- Συνέδρια - σεμινάρια - διαλέξεις κλπ. 

ΑΡΘΡΟ 4  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Η Ομοσπονδία είναι Ανεξάρτητη και απέχει επιμελώς από κάθε κομματική ανάμιξη και 
επιρροή. Μέλος της Ομοσπονδίας που δεν συμμορφώνεται, διαγράφεται από αυτή με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Η Ομοσπονδία είναι δευτεροβάθμιο όργανο, μπορεί να συνεργάζεται με άλλες 
ομοσπονδίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να συμμετέχει σε φορείς, που συστήνονται 
μεταξύ αυτών, με σκοπό πάντα την ανάπτυξη σχέσεων, για την περαιτέρω προώθηση των 
σκοπών και των επιδιώξεων της Ομοσπονδίας. 

ΑΡΘΡΟ 5  

ΜΕΛΗ 

Τα μέλη της Ομοσπονδίας διακρίνονται σε τακτικά, συνεργαζόμενα και επίτιμα. 

Τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας δύνανται να γίνουν όλοι οι Σύνδεσμοι (Όπλων- Σωμάτων 
- Αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών - Αποφοίτων ΣΕΘΑ-Οικογενειών εκλιπόντων 
Αξιωματικών και Υπαξιωματικών), Λέσχες (Αεροπορίας Στρατού- Καταδρομών), Ενώσεις 
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(Αξιωματικών- Υπαξιωματικών- ΕΠΟΠ), καθώς και Σύνδεσμοι, Λέσχες ή Ενώσεις, στις 
οποίες συμμετέχουν Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (που όλα για συντομία θα 
αναφέρονται ως Σωματεία), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί στο 
αντίστοιχο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου της έδρας τους και αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

Συνεργαζόμενα είναι δευτεροβάθμια όργανα (π.χ. Ομοσπονδίες) που στηρίζουν τους 
σκοπούς και στόχους της Ομοσπονδίας, συμμετέχουν σ' αυτή με δικαίωμα λόγου, χωρίς 
όμως να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ομοσπονδίας, κατόπιν πρότασης δύο 
σωματείων-μελών, μπορεί να ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη, όσοι με οποιονδήποτε 
τρόπο προσέφεραν υπηρεσίες στην Ομοσπονδία, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Έθνος 
γενικότερα, χωρίς να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας διατηρούν την απόλυτη αυτοτέλεια τους, 
υποχρεούνται ωστόσο να σέβονται το καταστατικό αυτής και τις αποφάσεις των οργάνων 
της. 

Κάθε αναγνωρισμένο σωματείο, που πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να γίνει 
μέλος της Ομοσπονδίας, πρέπει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο: 

α. Γραπτή αίτηση του ΔΣ του σωματείου, με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο 
μητρώο των μελών και η οποία θα περιέχει δήλωση ότι αποδέχεται όλες τις διατάξεις του 
ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας και θα αναφέρει τον ακριβή αριθμό των 
εγγεγραμμένων μελών στα μητρώα του. 

β. Αντίγραφο των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης του σωματείου ή του Διοικητικού 
Συμβουλίου του, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στο Καταστατικό του, που να 
περιέχει απόφαση για προσχώρηση σε Ομοσπονδία. 

γ. Κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και των 
αρμοδιοτήτων τους σε αυτό. 

δ. Απόδειξη του ταμείου της Ομοσπονδίας, ότι έχει καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής. Κάθε 
Σωματείο-μέλος υποχρεώνεται να καταβάλει εφ' άπαξ ως δικαίωμα εγγραφής εκατό (100) 
ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εξετάζει την αίτηση και αποδέχεται ή 
απορρίπτει αυτήν με αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία γνωστοποιεί στο 
ενδιαφερόμενο σωματείο εντός δύο μηνών από την υποβολή της. 

Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, το ενδιαφερόμενο σωματείο δικαιούται να 
καταθέσει εντός 20 ημερών από την παραλαβή της απόφασης ένσταση, η οποία 
εξετάζεται από τη Γενική Συνέλευση στην επόμενη συνεδρίασή της. 

Η ένσταση κατατίθεται στο Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας και με μέριμνα αυτού 
αντίγραφο της αποστέλλεται σε όλα τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας. 



 

Πρακτικά 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 2018 Σελίδα 50 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ 

Τα τακτικά σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας έχουν υποχρέωση να : 

α. Καταβάλουν έγκαιρα στο ταμείο την ετήσια εισφορά (συνδρομή), όπως αυτή καθορίζεται 
κάθε φορά με απόφαση του ΔΣ. Κάθε Σωματείο- μέλος υποχρεώνεται να καταβάλει ετήσια 
εισφορά ενός (1) ευρώ για κάθε μέλος του. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με 
απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας. 

β. Ενημερώνουν κάθε χρόνο, το αργότερο 15 ημέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, για την αριθμητική τους δύναμη και την εκπροσώπησή 
τους σε αυτήν. 

γ. Ενημερώνουν την Ομοσπονδία για υφιστάμενα προβλήματά τους και συνεργάζονται με 
αυτή, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. 

δ. Ανακοινώνουν στην Ομοσπονδία κάθε αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού τους 
Συμβουλίου. 

ε. Γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία τυχόν τροποποίηση του Καταστατικού τους. 

Τα συνεργαζόμενα δευτεροβάθμια μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια συνδρομή 
εκατό (100) ευρώ το καθένα. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του ΔΣ 
της Ομοσπονδίας. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΜΕΛΟΥΣ 

Η αποχώρηση σωματείου-μέλους από τη δύναμη της Ομοσπονδίας είναι ελεύθερη και 
αποφασίζεται από το όργανο που προβλέπει το καταστατικό του. 

Την απόφαση αυτή, το ΔΣ του σωματείου-μέλους γνωστοποιεί στο ΔΣ της Ομοσπονδίας 
απευθύνοντας αίτηση διαγραφής συνοδευόμενη από το πρακτικό του αρμόδιου οργάνου 
(ΔΣ ή ΓΣ). 

Το προς αποχώρηση μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλει όλες τις τυχόν οφειλόμενες 
έως την αποχώρησή του οφειλές προς την Ομοσπονδία, ενώ δεν έχει δικαίωμα επί της 
περιουσίας της Ομοσπονδίας. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΜΕΛΟΥΣ 

Διαγράφονται με απόφαση της ΓΣ της Ομοσπονδίας τα σωματεία- μέλη που: 

α. Καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους επί δύο (2) συνεχή χρόνια. 
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β. Έχουν διαγραφεί από τα οικεία βιβλία σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου ή έχουν 
μεταβάλει το σκοπό τους, σε βαθμό που αυτός αντίκειται ευθέως στους σκοπούς της 
Ομοσπονδίας. 

γ. Αποδεδειγμένα έχουν προβεί σε ενέργειες που αντίκεινται προς τους σκοπούς της 
Ομοσπονδίας. 

Η απόφαση της διαγραφής λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων στη ΓΣ 
αντιπροσώπων των σωματείων-μελών, ενώ το υπό διαγραφή σωματείο-μέλος δικαιούται 
να συμμετέχει στη ψηφοφορία. 

Επανεγγραφή του διαγραφέντος σωματείου-μέλους επιτρέπεται με αίτηση του, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΜΕΛΟΥΣ 

Τα σωματεία-μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και γενικά με 
όλους τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της ΓΣ, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος με 
τους αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν σ’ αυτές τις πράξεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου, να εκλέγουν, να εκλέγονται και να ψηφίζουν σε όλα τα όργανα της 
Ομοσπονδίας. Δικαιούνται επίσης να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που 
επιδιώκεται από την Ομοσπονδία. 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΔΟΜΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Η Ομοσπονδία δομείται σε Γενική Συνέλευση, Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ), Σώμα Μονίμων 
Αντιπροσώπων, Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Γραμματεία, Συντονιστές Περιφέρειας, 
Εκπροσώπους Περιφερειακής Ενότητας και κατά περίπτωση επιτροπές.   

Η Γενική Γραμματεία αποτελείται από τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες και δράσεις της 
Ομοσπονδίας. Βασικά τμήματα είναι η Γραμματεία, το Τμήμα Πληροφορικής, το Τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων- Ενημέρωσης. Άλλα τμήματα όπως το Νομικό, Μέριμνας κλπ 
δημιουργούνται με απόφαση του ΔΣ. Της Γενικής Γραμματείας προΐσταται ο Γεν. 
Γραμματέας.  

Οι Συντονιστές Περιφέρειας  εδρεύουν στις έδρες Περιφερειών.  Ενημερώνονται επί 
θεμάτων ακολουθητέας πολιτικής και ενημερώνουν τους Εκπροσώπους στις περιφέρειές 
τους επί των αποφάσεων του ΔΣ και των ενεργειών της Ομοσπονδίας.  Συντονίζουν τις 
ενέργειες των Εκπροσώπων στις Περιφέρειές τους. 
Οι Εκπρόσωποι εδρεύουν κατ’ αρχήν στις έδρες κάθε Περιφερειακής Ενότητας και 
υπάγονται στο Συντονιστή της αντίστοιχης Περιφέρειας 
Έργο των Συντονιστών και Εκπροσώπων είναι η αποκατάσταση επαφής με τα μέλη των 
σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας της περιοχής τους, η ενημέρωση αυτών για 
αποφάσεις/ενέργειες της Ομοσπονδίας, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και αλληλεγγύης 
μεταξύ τους και η συνεργασία με τα τοπικά Παραρτήματα των Ενώσεων Αποστράτων.  
Επίσης η συγκέντρωση θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη και η 
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προώθησή τους για επίλυση ή παροχή διευκρινήσεων. Εάν η Ομοσπονδία αποφασίσει τη 
συμμετοχή ή συνδρομή των μελών σε δράσεις νομίμως ασκούμενες και συνταγματικά 
κατοχυρωμένες, οι Συντονιστές και οι Εκπρόσωποι θα φροντίσουν για την οργάνωση 
αυτής της δραστηριότητας. 
Οι Συντονιστές και οι Εκπρόσωποι ορίζονται από το ΔΣ της Ομοσπονδίας μεταξύ 
εθελοντών που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον.  Εκπροσωπούν την Ομοσπονδία σε 
εκδηλώσεις της περιοχής τους, κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ.   
 

ΑΡΘΡΟ 11  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών της. Η ΓΣ 
καθορίζει τα πλαίσια δράσης του ΔΣ, εκλέγει το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή (EE), 
εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της νέας χρήσης, τροποποιεί το 
καταστατικό και αποφασίζει περί της διάλυσης της Ομοσπονδίας. 

Η ΓΣ συζητεί και αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Η ΓΣ σε κάθε συνεδρίασή της εκλέγει με φανερή ψηφοφορία ένα μέλος ως Πρόεδρο για τη 
διεύθυνση των εργασιών της. Ο Πρόεδρος ορίζει ένα κατάλληλο μέλος ως Γραμματέα για 
την τήρηση των πρακτικών της ΓΣ και την υποβοήθηση του έργου του.  

Η ΓΣ παύει τα μέλη των οργάνων της Ομοσπονδίας, εφόσον η παύση αυτή υπαγορεύεται 
από σπουδαίους λόγους και ιδίως εξαιτίας βαριάς παράβασης των καθηκόντων τους ή 
ανικανότητας να ασκήσουν τακτική διοίκηση. Η παύση των μελών των οργάνων της 
Ομοσπονδίας γίνεται από τη ΓΣ, με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και εφόσον 
παρίστανται το ένα δεύτερο συν ένα (1/2 + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων σωματείων-
μελών. Στην περίπτωση αυτή το μέλος που παύτηκε, αντικαθίσταται από αναπληρωματικό 
μέλος. 

Κάθε σωματείο-μέλος εκπροσωπείται στη ΓΣ με αριθμό μελών και με διαδικασίες, που το 
ίδιο το σωματείο ήθελε αποφασίσει, ανάλογα με την δύναμή του, με ένα (I) αντιπρόσωπο 
ανά 50 μέλη (ήτοι μέχρι 50 μέλη με ένα αντιπρόσωπο, από 51-100 μέλη με 2 
αντιπρόσωπους, από 101- 150 με 3 κ.ο.κ.) 

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. 

Η Τακτική ΓΣ συνέρχεται κατά το μήνα Μάρτιο: 

α. Ανά τρία (3) χρόνια για εκλογή νέου ΔΣ και νέας EE. 

β. Ανά έτος για την έγκριση της οικονομικής διαχείρισης και τον προϋπολογισμό της νέας 
χρήσεως και πιθανόν άλλων διοικητικών θεμάτων, που εκφεύγουν της αρμοδιότητας του 
ΔΣ ή παραπέμπονται για εξέταση στη ΓΣ. 

Η πρόσκληση αποφασίζεται από το ΔΣ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γεν. 
Γραμματέα, με φροντίδα του οποίου αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με fax ή με e-mail ή 
επιδίδεται ιδιοχείρως προς το κάθε σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας ένα (1) μήνα πριν 
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από την ημέρα που ορίστηκε για συνεδρίαση της ΓΣ. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται στο 
Γραφείο της Ομοσπονδίας και δυνατόν να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα και να 
αναμεταδοθεί από τα ΜΜΕ. 

Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο, το χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα 
που θα συζητηθούν. Θέματα προς συζήτηση μπορούν να υποβάλουν και τα σωματεία-
μέλη μέχρι και τη συνεδρίαση του ΔΣ, που θα αποφασίσει τη σύγκληση της ΓΣ, 
προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. 

Τα σωματεία-μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας με 
αντιπροσώπους τους, εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα προς την Ομοσπονδία. 

Το ΔΣ του σωματείου-μέλους αποστέλλει στην Ομοσπονδία, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες 
ενωρίτερα από τη σύγκληση της ΓΣ, ονομαστική κατάσταση των αντιπροσώπων του. 

Ανάκληση της αντιπροσώπευσης είναι δυνατή με κοινοποίηση νεώτερης απόφασης, η 
οποία θα ανακαλεί την προηγούμενη και θα ορίζει νέους αντιπροσώπους, μέχρι και την 
ημέρα και ώρα σύγκλησης της ΓΣ. 

Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται αντιπρόσωποι τουλάχιστον του 1/2 των 
ταμειακώς τακτοποιημένων σωματείων-μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Καταστατικό. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε η Συνέλευση 
πραγματοποιείται στον ίδιο τόπο, την ώρα που αναγράφει η αρχική πρόσκληση, την ίδια 
ημέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση των μελών και με τα ίδια 
θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται 
αντιπρόσωποι περισσοτέρων του 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων σωματείων- μελών. 
Ως παρόν σωματείο-μέλος θεωρείται αυτό που εκπροσωπείται με το 1/2 τουλάχιστον των 
προβλεπομένων κατά περίπτωση αντιπροσώπων του. 

Έκτακτη ΓΣ συγκαλείται ύστερα από απόφαση του ΔΣ ή κατόπιν γραπτής αίτησης 
τουλάχιστον του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων σωματείων- μελών της Ομοσπονδίας. 
Στην απόφαση ή στην αίτηση αναγράφονται απαραιτήτως τα θέματα και η αιτιολογία, για 
τα οποία ζητείται η έκτακτη σύγκληση της ΓΣ. 

Στην περίπτωση αυτή, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες τη 
Γενική Συνέλευση. 

Οι αποφάσεις στη ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων 
των σωματείων-μελών. Εκπροσώπηση αντιπροσώπων με εξουσιοδότηση δεν γίνεται 
δεκτή.  

Για τις αρχαιρεσίες, θέματα «επί προσωπικού» και περιπτώσεις «ψήφου εμπιστοσύνης» 
προς το ΔΣ ενεργείται μυστική ψηφοφορία. Για κάθε άλλο θέμα οι αποφάσεις λαμβάνονται 
με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση. ΟΥΔΕΠΟΤΕ δια βοής. 

Κατά την τακτική ΓΣ το ΔΣ διά του Προέδρου του λογοδοτεί στα πεπραγμένα του 
προηγούμενου χρόνου, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής 
διαχείρισης, καθώς και η έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε από την Εξελεγκτική Επιτροπή, 
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μετά από την οποία η συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή όχι της διαχείρισης. Κατά 
τη ΓΣ εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων της αρχομένης επομένης 
χρήσης, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει και παρουσιάζει το ΔΣ. 

Η εγκριτική απόφαση της ΓΣ για τα πεπραγμένα του ΔΣ με σαφήνεια αναφέρει ότι 
«απαλλάσσει το ΔΣ από κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την οικονομική διαχείριση της 
Ομοσπονδίας κατά την ελεγχθείσα περίοδο». 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΣΩΜΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  

Το Σώμα των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΣΜΑ), συγκροτείται από τον Πρόεδρο ή τον 
προβλεπόμενο κατά περίπτωση αναπληρωτή του, εκάστου σωματείου-μέλους της 
Ομοσπονδίας και τον Πρόεδρο και ένα Αντιπρόεδρο του ΔΣ της Ομοσπονδίας. Αποτελεί 
το συνδετικό κρίκο μεταξύ σωματείων-μελών και Ομοσπονδίας. Είναι όργανο 
Συμβουλευτικό για το Δ.Σ και ενημέρωσης για τα σωματεία-μέλη. 

Το Σώμα Μονίμων Αντιπροσώπων συνέρχεται σε τακτική συνέλευση ανά τρίμηνο ή και 
εκτάκτως, είτε κατόπιν εισήγησης του 1/3 των μονίμων αντιπροσώπων, είτε κατόπιν 
απόφασης του ΔΣ, προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, συμμετέχει ένας εκ των 
Αντιπροέδρων κατόπιν απόφασης του ΔΣ και καθήκοντα γραμματέα ασκεί ένα εκ των 
μελών του ΔΣ, οριζόμενου από τον προεδρεύοντα. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
τηρούνται σε ξεχωριστό Βιβλίο Πρακτικών. 

Το Σώμα Μονίμων Αντιπροσώπων εισηγείται προς το ΔΣ επί θεμάτων ακολουθητέας 
πολιτικής και ενημερώνει τα σωματεία-μέλη επί των αποφάσεων του ΔΣ. Εάν η 
Ομοσπονδία αποφασίσει τη συμμετοχή ή συνδρομή των μελών σε δράσεις νομίμως 
ασκούμενες και συνταγματικά κατοχυρωμένες, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι θα φροντίσουν για 
την οργάνωση αυτής της δραστηριότητας του σωματείου που έκαστος εκπροσωπεί. 

ΑΡΘΡΟ 13  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η Ομοσπονδία διοικείται από δεκατριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την 
Τακτική ΓΣ με μυστική ψηφοφορία. Το ΔΣ που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό συνέρχεται σε 
συνεδρίαση με φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος μέλους μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από 
της εκλογής του και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τρεις(3) Αντιπροέδρους, 
το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Ομοσπονδίας. Οι υπόλοιποι επτά (7) εκλεγμένοι 
συμμετέχουν στο ΔΣ ως Μέλη με καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, 
Αναπληρωτή Ταμία, Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων, Υπευθύνου Διεθνών Σχέσεων ή ως 
απλά Μέλη. 

Εφόσον κωλύεται το πλειονοψηφήσαν μέλος, η διαδικασία συγκροτήσεως του ΔΣ γίνεται 
με φροντίδα του δεύτερου κατά σειρά πλειοψηφίας μέλους. 

Εφόσον στην Ομοσπονδία συμμετέχουν σωματεία-μέλη από περισσότερους του ενός 
Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, τότε ο Πρόεδρος και ο ένας (αν συμμετέχουν δυο 
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Κλάδοι) ή οι δύο Αντιπρόεδροι (αν συμμετέχουν οι τρεις Κλάδοι), προέρχονται από 
διαφορετικούς Κλάδους. Επιδίωξη ένας εκ των Αντιπροέδρων να διαμένει στην 
Θεσσαλονίκη. 

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής. 

Τα Μέλη του ΔΣ είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στην Ομοσπονδία για τις ζημίες  
που τυχόν θα προκαλέσουν σ’ αυτήν από αμέλεια ή παραδρομή, μπορούν δε να 
ανακληθούν από τη ΓΣ με απόφασή της. 

Με απόφαση του ΔΣ μπορούν να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες 
της Ομοσπονδίας, τόσο σε Μέλη του ΔΣ όσο και σε κατάλληλα μέλη των σωματείων-
μελών. 

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά, μια φορά ανά δύο μήνες, μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου, 
ή εκτάκτως όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί τουλάχιστον από τρία 
(3) Μέλη με προφορική ή γραπτή αίτηση, στην οποία να αναφέρονται και τα προς 
συζήτηση θέματα. 

Η πρόκληση προς τα Μέλη του ΔΣ κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την 
ημερομηνία συνεδρίασης ή λιγότερο εφόσον σοβαροί λόγοι επιβάλλουν επίσπευση. 

Ως τόποι συνεδρίασης του ΔΣ μπορούν να ορίζονται, εκτός από την έδρα της 
Ομοσπονδίας, οι έδρες των σωματείων-μελών ή άλλοι τόποι, στους οποίους τα σωματεία-
μέλη διοργανώνουν κάποια εκδήλωση. 

Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται επτά (7) 
τουλάχιστον μέλη, του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας 
του πρώτου, πάντοτε παρόντος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 
παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Το ΔΣ διοικεί την Ομοσπονδία σύμφωνα με τους νόμους, το Καταστατικό, και τις 
αποφάσεις της ΓΣ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών 
που επιδιώκονται, διαχειρίζεται την περιουσία της Ομοσπονδίας και λαμβάνει όλα τα μέτρα 
που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση και επίλυση διαφόρων ζητημάτων, που 
προκύπτουν. 

Το ΔΣ δύναται ν' αναθέσει έργο σε εξωτερικό σύμβουλο, προκειμένου να καλυφθούν 
ανάγκες ή απαιτήσεις της Ομοσπονδίας, που δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τα μέλη 
της. 

Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο ενός ημερολογιακού έτους. Για 
την ίδια χρονική περίοδο συντάσσεται και ο αντίστοιχος απολογισμός πεπραγμένων και ο 
ισολογισμός του ΔΣ, καθώς και ο προϋπολογισμός της επόμενης περιόδου. 
 
Σε περίπτωση παραιτήσεων, αποποιήσεων ή οριστικής διαγραφής μελών του ΔΣ για 
διαφόρους λόγους και αφού έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα αναπληρωματικά ή επιλαχόντα 
μέλη, εφόσον δεν υπάρχει πλήρης σύνθεση (13 μέλη), τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ  



 

Πρακτικά 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 2018 Σελίδα 56 
 

συγκαλούν Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών  με μοναδικό αντικείμενο την 
εκλογή νέου ΔΣ.  Μέχρι τότε, η διοίκηση ασκείται από τα εναπομείναντα μέλη του  ΔΣ, με 
περιορισμένες αρμοδιότητες,  για τις απολύτως αναγκαίες υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 14  

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον πάσης Αρχής και παντός 
φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον παντός 
Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει μετά από απόφαση του ΔΣ 
πληρεξουσίους Δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στα Δικαστήρια, 
Δημόσιες Αρχές κ.λ.π. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ, γνωστοποιεί τα θέματα της 
ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, δίδει το λόγο 
στα μέλη του οργάνου, αφαιρεί το λόγο όταν πρέπει να τον αφαιρέσει, σε περιπτώσεις 
παρεκτροπών κ.λ.π., θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. 
Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του Συνδέσμου, εκδίδει, αποδέχεται 
και οπισθογραφεί επιταγές συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή στο όνομα της 
Ομοσπονδίας για τις πιστώσεις και συναλλαγές, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, με τη 
συν-υπογραφή του Ταμία του ΔΣ, εποπτεύει επί των εισπράξεων και πληρωμών, 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ, έχει την 
Ανώτατη Εποπτεία της Ομοσπονδίας, ενεργεί παν ότι επιβάλλει το συμφέρον της, ελέγχει 
το Ταμείο και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή του καταστατικού. Λογοδοτεί ενώπιον της 
Γενικής Συνέλευσης. 

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας εκ των Αντιπροέδρων. 

Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι αιρετοί Πρόεδροι της Ομοσπονδίας θεωρούνται 
αυτοδίκαια επίτιμα μέλη του ΔΣ και δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του, 
άνευ ψήφου. 

Β. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνουν κατά σειρά ο Α΄, ο Β' ή ο Γ' 
Αντιπρόεδρος. Στην περίπτωση αυτή έχει όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου. Με 
απόφαση του ΔΣ είναι δυνατό να τους ανατεθεί ο έλεγχος συγκεκριμένου τομέα των 
δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας, όπως Συντονισμός Παραρτημάτων, Δημοσίων 
Σχέσεων, Νομικό, Μέριμνας Οικογενειών Εκλιπόντων Συναδέλφων, Βορείου Ελλάδας, 
συνεργασίας με υπουργεία, κρατικούς φορείς και ΝΠΔΔ κλπ. 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Προΐσταται της Γεν. Γραμματείας της Ομοσπονδίας το έργο της οποίας παρακολουθεί και 
συντονίζει. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής 
Γενικός Γραμματέας. 

Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας. 
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Τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίας, την σφραγίδα της Ομοσπονδίας, μητρώο μελών, 
βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ, του ΣΜΑ και των ΓΣ και όλο το αρχείο που 
εμπίπτει στην αρμοδιότητά του. 

Δ. ΤΑΜΙΑΣ 
Ενεργεί τις εισπράξεις κάθε πόρου του Σωματείου με διπλότυπες αποδείξεις και τις 
πληρωμές με βάση ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον ταμία και τίθεται 
σφραγίδα της Ομοσπονδίας . 

Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα βιβλία που ορίζει ο Νόμος και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 
του και ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα μαζί με τον Πρόεδρο για κάθε χρηματική 
ατασθαλία. 

Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση τον Ισολογισμό παρελθούσης και τον 
προϋπολογισμό νέας χρήσης. Ανά δίμηνο υποβάλλει στο ΔΣ συνοπτική κατάσταση του 
Ταμείου. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει, ουδέποτε πέραν του μηνός, ο 
αναπληρωτής Ταμίας, ή αν απαιτηθεί ένα από τα Μέλη του ΔΣ που υποδεικνύεται από 
αυτόν, κατόπιν ανακοινώσεως στο ΔΣ, ενεργεί δε αυτός με ευθύνη του κωλυομένου Ταμία. 
Σε περίπτωση που δεν υποδεικνύεται από τον Ταμία ο αναπληρωτής του, αυτός εκλέγεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, το αυτό δε ισχύει και στην περίπτωση 
απουσίας του Ταμία πλέον του ενός μηνός. 

Ο Ταμίας τηρεί στα χέρια του για τις τρέχουσες ανάγκες της Ομοσπονδίας χρηματικό ποσό 
μέχρι χιλίων (1.000) ευρώ. 

Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
Ο υπεύθυνος επί των δημοσίων σχέσεων ευθύνεται για την προβολή των σκοπών της 
Ομοσπονδίας προς τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και τη διατήρηση 
και ανάπτυξη αρίστων σχέσεων και δεσμών μετά των σωματείων-μελών της 
Ομοσπονδίας,  των συναδέλφων Αξιωματικών-Υπαξιωματικών ως και κάθε Δημοσίας ή 
Περιφερειακής/Δημοτικής ή Εκκλησιαστικής αρχής. Επίσης μετά των συναφών 
ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ, ως και λοιπών ευυπόληπτων μελών της κοινωνίας.  Έχει την ευθύνη και 
εποπτεία της καλής οργανώσεως των υπό της Ομοσπονδίας οργανουμένων εορτασμών, 
διαλέξεων, πνευματικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών, επετειακών και λοιπών εκδηλώσεων. 
Μεριμνά, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, για την αγορά δώρων, αναμνηστικών κ.α., 
αποδίδοντας λογαριασμό στον Ταμία. Τηρεί βιβλίο επιδόσεως αναμνηστικών. 
Συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα για τις δημόσιες σχέσεις και ανταλλαγή ευχών με 
τους Φορείς που συνεργάζεται ή επικοινωνεί η Ομοσπονδία. 

Στ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
Ο υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων ευθύνεται για την προβολή της Ομοσπονδίας στο 
εξωτερικό.  Επιδιώκει την επαφή και τη συνεργασία με ανάλογους φορείς του εξωτερικού.  
Παρακολουθεί την διεθνή επικαιρότητα και κυρίως την Ευρωπαϊκή επί θεμάτων των 
Ενόπλων Δυνάμεων που σχετίζονται με τον σκοπό και τους στόχους της Ομοσπονδίας και 
ενημερώνει το ΔΣ της, για ενδεχόμενη εκδήλωση ενεργειών.   

Ζ. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
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Τα Μέλη του ΔΣ βοηθούν τον Πρόεδρο στο έργο για την ευόδωση των σκοπών της 
Ομοσπονδίας. Με απόφασή του είναι δυνατό να αναλάβουν ειδικό έργο, όπως οργάνωση 
εκδηλώσεων, τήρηση βιβλιοθήκης, εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις κλπ. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ -ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (EE), 

Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ ανατίθεται σε τριμελή 
Εξελεγκτική Επιτροπή (EE), που εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. 

Η θητεία της είναι τριετής. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται για την 
εκλογή του ΔΣ και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Οι 
υποψηφιότητες υποβάλλονται όπως καθορίζεται στο άρθρο 16. 

Μετά την εκλογή της η EE συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών και συγκροτείται σε σώμα 
εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. 

Η EE εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις οικονομικής φύσης του ΔΣ και του Ταμία, μάλιστα 
δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις 
αποφάσεις της ΓΣ. Δικαιούται να εξετάσει τα έγγραφα και τα βιβλία της Ομοσπονδίας 
οικονομικής φύσης και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. 

Ο έλεγχος από την EE διενεργείται οπωσδήποτε ύστερα από ειδοποίηση του ΔΣ, λίγες 
ημέρες πριν από τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής ΓΣ. Η EE μετά τον έλεγχο συντάσσει 
έκθεση, την οποία υποβάλλει και διαβάζει στη ΓΣ, σε επήκοο όλων των μελών της ΓΣ. Η 
έκθεση αυτή επισυνάπτεται στο Βιβλίο Πρακτικών της ΓΣ και τηρείται στο Αρχείο της 
Ομοσπονδίας με μέριμνα του ΔΣ. 

Κάθε μέλος του ΔΣ δικαιούται να βρίσκεται στις συνεδριάσεις της EE. 

Η EE βρίσκεται σε απαρτία όταν συνεδριάζουν τουλάχιστον 2 μέλη, ενώ σε περίπτωση 
ισοψηφίας υπερισχύει κατά σειρά η ψήφος του Προέδρου ή του Γραμματέα, ανάλογα με 
τους παρόντες. 

Προϋπόθεση για την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε οικονομική και διαχειριστική ευθύνη είναι 
η έγκριση από τη ΓΣ της Έκθεσης της EE. 

ΑΡΘΡΟ 16  

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του δεκατριμελούς (13μελούς) ΔΣ και της τριμελούς 
(3μελούς) EE, των οποίων η θητεία είναι τριετής, γίνεται από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση. Δικαίωμα εκλέγειν έχουν μόνο οι νόμιμοι αντιπρόσωποι, ενώ του εκλέγεσθαι 
όλα τα τακτικά μέλη των ταμειακώς τακτοποιημένων σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας. 
Η οικονομική τακτοποίηση πρέπει να έχει γίνει πριν από την ημέρα και ώρα σύγκλησης 
της ΓΣ. 
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Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του ΔΣ και της EE υποβάλλουν προς το ΔΣ γραπτές 
αιτήσεις υποψηφιότητας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Στις αιτήσεις 
αυτές οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν ότι είναι τακτικά μέλη συγκεκριμένου σωματείου-
μέλους και ότι είναι ταμειακώς τακτοποιημένα  προς αυτό. Επίσης, πρέπει να 
επισυνάπτουν σχετική βεβαίωση του σωματείου τους. 

Για την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ της 
Ομοσπονδίας Επιτροπή Εκλογών με επικεφαλής έναν εκ των αντιπροέδρων της 
Ομοσπονδίας και δύο μέλη του ΔΣ. Η επιτροπή  είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της 
εκλογικής διαδικασίας, τη συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων και την κατάρτιση των 
ψηφοδελτίων. Η επιτροπή με το πέρας της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων 
καταρτίζει το ψηφοδέλτιο, το οποίο υποβάλει στο ΔΣ της Ομοσπονδίας, η οποία το 
κοινοποιεί προς τα σωματεία-μέλη της. 

Ο Πρόεδρος της ΓΣ ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στη Συνέλευση και αναρτά 
πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα συνεδριάσεως πριν από την έναρξη της 
ψηφοφορίας, στον οποίο αναφέρονται χωριστά οι υποψήφιοι για το ΔΣ και την EE. 

Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ή μη επάρκειας του αριθμού 
υποψηφίων για το ΔΣ και την EE, ο Πρόεδρος της ΓΣ καλεί τους επιθυμούντες εκείνη την 
ώρα να θέσουν υποψηφιότητα και ανακοινώνει τους νέους υποψηφίους στο Σώμα. Εάν και 
πάλι δεν ευρεθεί ανάλογος αριθμός υποψηφίων, διαλύεται η ΓΣ και επανασυγκαλείται 
μέσα σε δύο (2) μήνες με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή νέου ΔΣ και νέας EE. Μέχρι 
τότε, η διοίκηση ασκείται κανονικά από το προηγούμενο ΔΣ σε όλες τις αρμοδιότητες. 

Η ψηφοφορία διεξάγεται με ένα κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται κατ’ 
αλφαβητική σειρά και με σαφή διαχωρισμό κατά κατηγορία, τα ονόματα των υποψηφίων 
για το ΔΣ και την ΕΕ. Τα ονόματα για το ΔΣ χωρίζονται σε επτά (7) κατηγορίες αναλόγως 
προέλευσης υποψηφίων, εφόσον υπάρχει αντίστοιχο σωματείο – μέλος της κατηγορίας. Οι 
κατηγορίες είναι τρεις (3) προερχομένων από Σχολές Αξιωματικών ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ, τρεις (3) 
προερχομένων από Υπαξιωματικούς ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ και μια προερχομένων εκ των Κοινών 
Σωμάτων ή Ορφανικών Οικογενειών ή σωματείου –μέλους με μικτές προελεύσεις. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν κατά τις αρχαιρεσίες υποψήφιοι από κάποια κατηγορία, 
αναγράφεται η κατηγορία και παραμένουν τα κενά.  

Για την εκλογή των 13 μελών του ΔΣ ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
Εκλέγονται καταρχήν οι έξι (6) κατά γενική σειρά πλειονοψηφήσαντες. Από τους 
υπολοίπους υποψηφίους εκλέγεται ο πλειονοψηφήσας κάθε κατηγορίας από τις επτά (7) 
προαναφερθείσες της προηγουμένης παραγράφου, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός του 
13μελούς ΔΣ. Για όσες κατηγορίες δεν υπάρχουν ή δεν εκλεγούν υποψήφιοι, ο αριθμός 
των θέσεων που δεν θα καλυφθεί, θα προσαυξάνει ισόποσα τις έξι (6) θέσεις των αρχικώς 
πλειονοψηφησάντων. 
Εκλέγονται σύνολο δεκατρείς (13). Στη συνέχεια οι επόμενοι δύο (2) κατά γενική σειρά 
πλειονοψηφήσαντες και ένας (1) ανά κατηγορία εκλέγονται ως αναπληρωματικοί. Όλοι οι 
υπόλοιποι υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, για 
την ανάδειξη εκλεγέντος διεξάγεται κλήρωση μεταξύ ισοψηφησάντων της γενικής σειράς 
και ανεξαρτήτως κατηγορίας στην  οποίαν ανήκουν, όπως επίσης κλήρωση μεταξύ 
ισοψηφησάντων της ίδιας κατηγορίας.  
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Τα ψηφοδέλτια είναι από λευκό χαρτί χωρίς διαγραμμίσεις, αναλόγων διαστάσεων, όλα 
ισομεγέθη και της αυτής αποχρώσεως και ποιότητας χαρτιού. 

Ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει υποχρεωτικά έναν (1) μέχρι τέσσερεις (4) υποψηφίους για το 
ΔΣ και έναν (1) ή δύο (2) για την EE, θέτοντας σταυρό με μαύρο ή μπλε στυλό, μπροστά 
από τα ονόματα της προτίμησής του. 

Το ψηφοδέλτιο είναι ΑΚΥΡΟ, όταν δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ σταυρό προτίμησης και όταν έχει 
μουτζούρες, σβησίματα, διαγραφές, που σαφώς δυσχεραίνουν τη διαλογή και την 
καταμέτρηση. 

Εκλέγονται για την EE οι πλειονοψηφήσαντες κατά σειρά τρεις (3) υποψήφιοι, οι επόμενοι 
δύο (2) ως αναπληρωματικά μέλη και οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση. 

Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται 
από τη Συνέλευση και διεξάγονται ως εξής : 

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει με πρόταση 
καθενός των μελών της και μεταξύ τους τον Πρόεδρο και στη συνέχεια αναλαμβάνει τα 
καθήκοντά της. Τοποθετεί πάνω σε τραπέζι την ψηφοδόχο, διανέμει προς όλους τους 
αντιπροσώπους, που έχουν δικαίωμα ψήφου, από ένα ψηφοδέλτιο και τους προσκαλεί να 
ψηφίσουν, επεξηγώντας ταυτόχρονα και τη διαδικασία της ψηφοφορίας.  

Κάθε αντιπρόσωπος προσέρχεται, γίνεται εξακρίβωση της ταυτότητας του και έλεγχος από 
τις καταστάσεις των αντιπροσώπων του σωματείου, που έχουν αποσταλεί στην 
Ομοσπονδία, αν έχει ή όχι δικαίωμα ψήφου, ρίχνει το ψηφοδέλτιο του στην ψηφοδόχο, 
αφού προηγουμένως αναγραφεί στον πίνακα ψηφισάντων, που τηρείται ονομαστικά. 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας όλων των αντιπροσώπων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, 
προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, τηρώντας γι’ αυτό πίνακα διαλογής. Μετά το 
αποτέλεσμα της διαλογής, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για 
το ΔΣ όσο και για την EE, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τη σειρά των αναπληρωματικών 
και των επιλαχόντων, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας. Η 
Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή των υποψηφίων και την 
ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ και της EE και 
για τον καθορισμό της σειράς των επιλαχόντων, που υπογράφεται από τα μέλη της 
Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια 
παραδίδεται μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα της εκλογής στον Πρόεδρο του ΔΣ με 
απόδειξη παραλαβής, για να τηρηθεί στο Αρχείο. 

ΑΡΘΡΟ 17  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό 
εσόδων-εξόδων, που έχει εγκριθεί από τη ΓΣ της Ομοσπονδίας. 



 

Πρακτικά 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 2018 Σελίδα 61 
 

Για απαιτούμενες δαπάνες που δεν έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό και μέχρι του 
ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιτρέπεται η πραγματοποίησή τους, κατόπιν 
έγκρισης του ΔΣ της Ομοσπονδίας. Σε έκτακτη περίπτωση και για ποσό μέχρι 
πεντακοσίων (500) ευρώ, μπορεί να πραγματοποιηθεί δαπάνη από τον ταμία, κατόπιν 
έγκρισης του Προέδρου της Ομοσπονδίας. 

Ο Ταμίας τηρεί στα χέρια του για τις τρέχουσες ανάγκες της Ομοσπονδίας χρηματικό ποσό 
μέχρι χιλίων (1.000) ευρώ, καταθέτοντας τα επιπλέον χρήματα επ' ονόματι της 
Ομοσπονδίας σε τράπεζα. Τα χρήματα που κατά περίπτωση απαιτούνται, 
αναλαμβάνονται από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο για ανάγκες της 
Ομοσπονδίας, κατόπιν απόφασης-εξουσιοδότησης του ΔΣ, που αντίγραφο της 
κοινοποιείται στην τράπεζα ή με επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία 
της Ομοσπονδίας. 

Απαγορεύεται η επένδυση του αποθεματικών του ταμείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της ΓΣ της Ομοσπονδίας. Επιτρέπεται η τήρησή τους μόνο σε καταθετικούς τοκιζόμενους 
λογαριασμούς. 

Ισολογισμός-απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της EE, υποβάλλονται για 
έγκριση στη ΓΣ. 

Όλα τα Μέλη του ΔΣ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καταρχήν αμισθί. Ο Πρόεδρος ή ο 
εκπροσωπών τον Πρόεδρο του ΔΣ ή ο ορισθείς εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, 
δικαιούται έξοδα παραστάσεως, διαμονής και οδοιπορικών, κάθε φορά που παρίσταται 
ανάγκη να μεταβεί εκτός της έδρας του, για την εκπλήρωση των σκοπών της 
Ομοσπονδίας και πάντοτε με απόφαση του ΔΣ. Ανάλογα της οικονομικής κατάστασης της 
Ομοσπονδίας, και κατόπιν απόφασης του ΔΣ, δύναται να ορισθούν αποζημιώσεις 
μετακινήσεων-οργάνωσης-προμήθειας υλικών και μέσων, για συμμετοχή σε Συμβούλια, 
Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, ανάθεσης εργασίας ή έργου για την Ομοσπονδία. 

ΑΡΘΡΟ 18  

ΕΜΒΛΗΜΑ – ΛΑΒΑΡΟ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Το έμβλημα της Ομοσπονδίας συνίσταται από το περίγραμμα της Ελλάδας, σε φόντο την 
Ελληνική σημαία κυματίζουσα. Περιμετρικά αναγράφεται ο τίτλος της Ομοσπονδίας και το 
έτος ίδρυσης (2010). 

Το Λάβαρο του Συνδέσμου είναι υφασμάτινη σημαία συνδυασμού χρωμάτων μπλε - 
κόκκινου και στο κέντρο απεικονίζεται το έμβλημα της Ομοσπονδίας. 

Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στο κέντρο το έμβλημα και στην 
περίμετρο της την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ», ενώ 
κάτωθεν του εμβλήματος αναγράφεται το έτος ιδρύσεως «2010». 

ΑΡΘΡΟ 19  

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
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Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση τουλάχιστον δύο 
σωματείων-μελών ταμειακά εντάξει, η Ομοσπονδία απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε 
πρόσωπα που πρόσφεραν σοβαρή και εξόχως σημαντική υπηρεσία για την προώθηση ή 
επιτυχία των σκοπών της ή οικονομική - υλική ενίσχυση υπερβαίνουσα το δεκαπλάσιο της 
εφάπαξ εγγραφής σωματείου -μέλους. 

Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις υλοποιούνται με απονομή ειδικού διπλώματος ή πλακέτας ή 
του τίτλου του Δωρητού της Ομοσπονδίας, ανάλογα με την περίπτωση και κατά την κρίση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 20  

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Πόροι της Ομοσπονδίας είναι οι:  

α. Εγγραφές και ετήσιες συνδρομές. 

β. Επιχορηγήσεις από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

γ. Χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη πρόσοδος και επιδότηση που 
είναι νόμιμη υπέρ της Ομοσπονδίας. 

δ. Τόκοι που προέρχονται από τραπεζικές καταθέσεις χρημάτων της Ομοσπονδίας. 

ΑΡΘΡΟ 21  

ΒΙΒΛΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Η Ομοσπονδία τηρεί τα εξής βιβλία:  

α. Μητρώου Μελών. 

β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,  

γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Σώματος Μονίμων Αντιπροσώπων  

δ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.  

ε. Εσόδων-Εξόδων.  

στ. Περιουσιακών Στοιχείων. 

ζ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων,  

η. Θεματικοί Φάκελοι. 

θ. Κάθε τι που κατά την κρίση του ΔΣ θα διευκολύνει τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. 

ΑΡΘΡΟ 22  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
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Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται σύμφωνα με τους 
ορισμούς του νόμου. Η τροποποίηση ή συμπλήρωση γίνεται μόνο με απόφαση της ΓΣ, 
παρουσία αντιπροσώπων τουλάχιστον του 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων  
σωματείων-μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Η Ομοσπονδία διαλύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που τα μέλη της γίνουν λιγότερα από 
δύο (2). Σε διαφορετική περίπτωση, για τη διάλυση της Ομοσπονδίας απαιτείται απόφαση 
Γενικής Συνέλευσης, παρουσία αντιπροσώπων τουλάχιστον των 3/5 των ταμειακώς 
τακτοποιημένων  σωματείων- μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 
των παρισταμένων αντιπροσώπων. 

Με τη διάλυση της Ομοσπονδίας γίνεται εκκαθάριση, σύμφωνα με το Νόμο, η δε 
εναπομένουσα περιουσία της παραχωρείται αναλογικά με βάση τη συμμετοχή, σε 
ΕΚΟΕΜΣ-ΕΚΟΕΜΝ-ΕΚΟΕΜΑ ή στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ή σε κοινωφελείς 
κοινωνικούς σκοπούς, ανάλογα με την απόφαση της ΓΣ. Σε ουδεμία περίπτωση διανέμεται 
μεταξύ των σωματείων-μελών. 

ΑΡΘΡΟ 24  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για ότι δεν ορίζεται με το παρόν καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με 
τον Αστικό Κώδικα και τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία. 

Διαδικασίες, πρόσθετες ενέργειες, περιγραφές, δράσεις κλπ, δύνανται να περιληφθούν σε 
Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΟΛ). 

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από άρθρα είκοσι τέσσερα (24) μετά από τις 

τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που 

συγκλήθηκε και για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή 

των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

                               Αθήνα   4 Μαρτίου 2018 

                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

 


