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Την 24η Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μελών του 
Συλλόγου στο Αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων. Στην υπόψη εκδήλωση συμμετείχαν  εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας δι’ αποστάσεως με χρήση 
ZOOM, αλλά και με φυσική παρουσία με προεξάρχοντες τους Επίτιμους Αρχηγούς ΓΕΑ 
Πτεράρχους κκ  Δημήτριο Λυντζεράκο και Βασίλειο Κλόκοζα, καθώς και των Επίτιμων Δντη 
Γ’ Κλάδου κ. Θ. Γιαννιτσόπουλου και Διευθυντή Αεράμυνας Απτχου (Ε.Α.) ε.α. κ. Παναγιώτη 
Κατσαρού. Οι προαναφερόμενοι μάλιστα συμμετείχαν στην καθιερωμένη από τον Σύνδεσμο 
βράβευση των πρωτευσάντων Ανθυποσμηναγών κατά την προηγούμενη Ακαδημαϊκή 
περίοδο, κας Κατσιούλη Βασιλικής Μαρίας, και κ.κ. Βασιλείου Χαράλαμπου, Λίτση 
Παναγιώτη, Μαντζουράνη Παναγιώτη, Μπόκολα Παναγιώτη και Παπαστεργίου Συμεών, 
παραδίδοντας στον χώρο του αμφιθεάτρου της Σχολής, τα βραβεία του Συνδέσμου, με την 
συνοδεία μελών της λέσχης κυριών του Συνδέσμου «Νεφέλη». 

 Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. κύριος Γρηγόριος Πρεζεράκος, 
ευχαρίστησε την ηγεσία του ΓΕΑ και εξήρε το έργο της Διοίκησης της Σχολής Ικάρων, η 
οποία με μικρή μόνο προειδοποίηση, κατόρθωσε να υποστηρίξει με επιτυχία την 
διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Συνδέσμου αφού ευχαρίστησε και χαιρέτησε τους 
παριστάμενους κήρυξε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.  

Γραμματέας/ συντονιστής της Συνέλευσης και Βοηθός στην υλοποίηση της υπόψη 
διαδικασίας βάσει του καταστατικού του Συνδέσμου, ορίστηκαν ο Απτχος (Ι) ε.α. κύριος 
Ιωάννης Αναστασάκης Γενικός Γραμματέας του ΔΣ και ο Υπτχος (Ι) ε.α. Δημήτριος 
Παντελάτος Β’ Γραμματέας του ΔΣ του Συνδέσμου. 

Ακολούθως ο Γραμματέας παρουσίασε τα θέματα και τους όρους της διαδικασίας και έδωσε 
τον λόγο στον Βοηθό, ο οποίος έκανε απολογισμό του έργου του Συνδέσμου κατά το 
ημερολογιακό έτος από την ανάληψη των καθηκόντων του παρόντος ΔΣ του Συνδέσμου και 
εισηγήθηκε τον προγραμματισμό του επομένου έτους, συνυπολογίζοντας τις προηγούμενες 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  

Η Γενική συνέλευση αποφάνθηκε επί του υπόψη προγραμματισμού με συγκεκριμένες 
παρατηρήσεις, λεπτομέρειες των οποίων θα κοινοποιηθούν στα μέλη, με νεότερο. 

Επιπρόσθετα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό – 
ισολογισμό του παρελθόντος έτους και τον προϋπολογισμό του επομένου και αποδέσμευσε 
από τυχόν οικονομικές ευθύνες το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση απεφάνθη επί τεσσάρων θεμάτων που κοινοποιήθηκαν στα 
μέλη με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Α.Σ.Ι. Νο 30/16-9-2022 και απαιτούσαν την ψήφο της 



Συνέλευσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 10 και 22 του καταστατικού καθότι 
αφορούσαν αλλαγές σε αυτό. 

Συγκεκριμένα εξετάστηκαν τα θέματα της Τροποποίησης του Καταστατικού (1) ως προς την 
Επωνυμία του Συνδέσμου και αλλαγή του εμβλήματος, (2) την μετονομασία της Ομάδας 
Οργάνωσης Δραστηριοτήτων – Εκδηλώσεων Συνδέσμου (ΟΟΔΕΣ) σε αντίστοιχη Επιτροπή 
(ΕΟΔΕΣ), (3) την τοποθέτηση μόνιμης παρατήρησης κάτω από όλες τις αναρτήσεις, 
άρθρων, απόψεων, γνωμών, προτάσεων, μελετών κλπ, των Μελών ή Φίλων του 
«ΙΚΑΡΟΥ», περί «μη απαραίτητης ταύτισης των απόψεων του συντάκτη με τις θέσεις του 
Συνδέσμου» και τέλος (4) τον χειρισμό εκ μέρους του Συνδέσμου της ανάρτησης, και της 
διακίνησης διαβαθμισμένων θεμάτων (αλληλογραφία με αρμόδιους φορείς – 
δημοσιοποιήσεις απόψεων, προτάσεων, μελετών κλπ).  
 
Ένα τελευταίο θέμα περί «Εκλογής κατά τις αρχαιρεσίες εκπροσώπων των ειδικοτήτων της 
Σ.Ι., με σκοπό να εκφράζουν τις θέσεις αυτών (ειδικοτήτων) στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και 
της Γ.Σ.» αποσύρθηκε καθότι κρίθηκε ότι καλύπτεται διεξοδικά από το άρθρο 11, 
παράγραφος 1 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με το άρθρο 14, παράγραφοι 5δ και 5ε του 
ΚΟΛ και συνεπώς δεν απαιτείται καμία τροποποίηση των υφισταμένων προβλέψεων. 
 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στα παραπάνω εξεταζόμενα θέματα έχουν ως 
κατωτέρω: 
Θέματα (2), (3) και (4) ομόφωνη συμφωνία του Σώματος 
Θέμα (1)Τροποποίηση της επωνυμίας του Συνδέσμου (συνεξεταζόμενων των ψήφων των 
παρόντων και των μέσω διαδικτύου) : Υπέρ της αλλαγής  50 , Κατά της αλλαγής 43 . 
Ωστόσο η πρόταση του ΔΣ περί αλλαγής της επωνυμίας του Συνδέσμου δεν έγινε αποδεκτή 
καθότι βάσει του καταστατικού απαιτείτο η σύμφωνη γνώμη των ¾ των ψηφισάντων. Η 
απόφαση αυτή συμπαρέσυρε και την πρόταση περί της αλλαγής του εμβλήματος. 
 
Μετά την Γενική Συνέλευση και την βράβευση των πρωτευσάντων Ανθυποσμηναγών, τα 
συμμετέχοντα μέλη του Συνδέσμου με τις/τους οικείους τους κατευθύνθηκαν στα εστιατόρια 
της Σχολής Ικάρων όπου με την φροντίδα του Συνδέσμου και της Σχολής, παρατέθηκε 
γεύμα. Κατά τη διάρκεια του γεύματος οι συμμετέχοντες είχαν της ευκαιρία σε συναδελφικό 
κλίμα να συζητήσουν περαιτέρω θέματα συνδέσμου, της επικαιρότητας και να μοιραστούν 
τις παλαιές και νέες εμπειρίες τους. 
 

Το παρόν Δελτίο Τύπου κοινοποιείται για αρχική ενημέρωση των μελών και θα ακολουθήσει 
διεξοδική αναφορά του προγραμματισμού ενεργειών του ΔΣ του Συνδέσμου ως αποτέλεσμα 
των αποφάσεων της υπόψη Γενικής Συνέλευσης. 
 
Υπτχος (Ι) ε.α. Δημήτριος Παντελάτος 
Βοηθός στη Γενική Συνέλευση και Β’ Γραμματέας ΔΣ Συνδέσμου Ίκαρος 
  


