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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

‘ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ 

«ΙΚΑΡΟΣ» ’ 

                    

 

           ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 

 

 1. Ιδρύεται επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την 

επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ» και το διακριτικό 

τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ», με έδρα την Αθήνα Αττικής. Για τις συναλλαγές του 

σωματείου με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η  επωνυμία του σωματείου 

στην αγγλική ως εξής: «HELLENIC AIR FORCE ACADEMY GRADUATES’ 

ASSOCIATION (HAFΑGA)» .  

 

 2. Ως γλώσσα του καταστατικού ορίζεται, η επίσημη γλώσσα του 

Κράτους, ήτοι η απλή δημοτική. Για την αλληλογραφία με ελληνικούς φορείς, 

χρησιμοποιείται η γλώσσα αυτή, ενώ για αλληλογραφία με ξένους φορείς η 

αγγλική. 

 

 3.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του σωματείου, 

μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  ΕΜΒΛΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 1.      Το έμβλημα του σωματείου παραπέμπει στο μύθο του Ικάρου, με 

αρχέτυπα στοιχεία αυτού, την οιονεί ελεύθερη πτήση του πλησίον του ήλιου 

και πάνω από τη θάλασσα που κυματίζει, συμβολίζοντας την ελληνική 

σημαία. 

  

2.  Η σφραγίδα του σωματείου είναι στρογγυλή, διαστάσεων όπως 

οι προβλεπόμενες για τις υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου. Αναγράφει 
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περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο την επωνυμία του σωματείου, ενώ  στο κέντρο 

σκιαγραφείται το  έμβλημά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΣΚΟΠΟΣ 

 

 1. Ο γενικός σκοπός του σωματείου είναι η ενίσχυση της 

συναδελφικότητας των μελών του και η συλλογική προσφορά τους: 

 

  α. Προς την Πολεμική Αεροπορία (Π.Α), 

 

  β. Προς την πατρίδα και τους εθνικούς σκοπούς, 

 

  γ. Προς το έθνος, 

 

 2.  Από τους σκοπούς του σωματείου αποκλείονται ιδιοτελείς 

επαγγελματικές, καθώς επίσης κομματικές δράσεις και επιδιώξεις. 

 

 3. Από το γενικό σκοπό, απορρέουν οι επιμέρους σκοποί του 

σωματείου, η υλοποίηση των οποίων αποβλέπει στο ηθικό, πνευματικό, 

επιστημονικό-επαγγελματικό και κοινωνικό όφελος των μελών, ως 

αποτέλεσμα ικανοποίησης από την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, 

στην ΠΑ και στο έθνος. Οι επιμέρους αυτοί σκοποί είναι:  

 

  α. Σύσφιξη σχέσεων και δεσμών μεταξύ των μελών καθώς 

και μεταξύ των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών της ΠΑ. 

 

  β. Ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών. 

 

  γ. Προαγωγή του πολιτιστικού, επιστημονικού και 

πνευματικού επιπέδου των μελών του σωματείου. 

 

  δ. Συνδρομή στην Π.Α για την εμπέδωση, διασφάλιση και 

ανάδειξη της αριστείας, της αξιοκρατίας, των παραδόσεων και της έννοιας 

της τιμής και του καθήκοντος μεταξύ των Ικάρων, αλλά και όλων των 
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στελεχών της ΠΑ, καθώς και προστασία της τιμής και της αξιοπρέπειας ως 

και ανύψωση του ηθικού όλων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών 

της. 

  ε. Προβολή του έργου, της ιστορίας και της παράδοσης της 

Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και της ΠΑ. 

 

  στ. Αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων και της 

εμπειρίας των μελών, προς όφελος της ΣΙ, της ΠΑ και του έθνους. 

 

  ζ. Επαγγελματική εκπροσώπηση και υποστήριξη όλων των 

ειδικοτήτων που αποφοιτούν από τη ΣΙ, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 

όπως και τη νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης, σε θέματα αναγνώρισης 

των τίτλων σπουδών και κατοχύρωσης της εκ της ΠΑ αποκτηθείσας 

επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

  η. Συνεργασία με άλλα σωματεία, συλλόγους, ενώσεις 

κ.λ.π., νομικά και φυσικά πρόσωπα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με 

κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, προς εκπλήρωση των σκοπών του 

σωματείου. 

 

  θ. Συγκρότηση ομάδων και επιτροπών, για την προαγωγή 

του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του σωματείου. 

 

  ι. Διεξαγωγή Αεροπορικού Συνεδρίου (ΑΣ)  ως κορυφαίας 

δραστηριότητας του σωματείου όπως και οργάνωση άλλων εκδηλώσεων , 

δια των οποίων αναπτύσσονται θέματα, αναλύονται ζητήματα και 

διαμορφώνονται προτάσεις προς φορείς του κράτους και της Π.Α, 

βασισμένες στην εμπειρία και στις επαγγελματικές γνώσεις των μελών, 

καθώς και στις γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές αναλύσεις  της περιοχής 

ενδιαφέροντος. 

 

  ια. Απόδοση τιμών στους πεσόντες στρατιωτικούς για την 

πατρίδα, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. 
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  ιβ. Έκδοση βιβλίων, εντύπων, εφημερίδων, περιοδικών,  

δημοσίευση άρθρων σχετικών με τα παραπάνω περιγραφόμενα αντικείμενα 

δράσης του σωματείου, στον εγχώριο άλλα και διεθνή τύπο, για την στήριξη 

και παραπέρα ανάπτυξη των σκοπών του.  

 

         ΑΡΘΡΟ 4ο  ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

 

 1. Οι πόροι του σωματείου προέρχονται: 

 

  α. Από το τέλος των εγγραφών και τις ετήσιες τακτικές 

συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε έτος από το ΔΣ 

και μπορεί να αυξάνεται έως και 10% σε σχέση με το εκάστοτε προηγούμενο 

έτος.  

 

  β. Από τις έκτακτες εισφορές μελών, που επιβάλλονται 

μόνο για σπουδαίο λόγο και  μετά από επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση του 

ΔΣ. 

 

  γ. Από τα έσοδα διαφόρων εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων του σωματείου, όπως εκδρομές, ημερίδες, κοινωνικές 

εκδηλώσεις, καθώς και από διαφημίσεις σε έντυπα και στον ιστότοπό του.  

 

  δ.  Από τα εισοδήματα που προέρχονται εκ της περιουσίας 

του σωματείου, όπως επίσης από τους τόκους  και τις προσόδους των 

κεφαλαίων του. 

 

  ε. Από δωρεές, κληρονομιές, προαιρετικές εισφορές μελών, 

επιχορηγήσεις και άλλες οικονομικές ενισχύσεις από τρίτους. Ως τέτοιοι 

εκλαμβάνονται οργανισμοί, σωματεία και ιδρύματα της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οργανισμοί 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. επί προγραμμάτων 

και εργασιών του τομέα δράσης του σωματείου. Τέλος κάθε είδους νόμιμες 

πρόσοδοι που γίνονται κατ´ αρχάς δεκτές από το Δ.Σ. και εγκρίνονται από τη 

Γ.Σ. 
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  στ. Από τη διάθεση σε τρίτους βιβλίων, περιοδικών, 

συγγραμμάτων, επιστημονικών εκδόσεων, μελετών, αξιολογήσεων, 

πορισμάτων και γενικά μελετών σε θέματα αεροπορικών εφαρμογών, υλικών 

και εγκαταστάσεων, που αποτελούν κατοχυρωμένη πνευματική ιδιοκτησία 

του σωματείου, καθώς και από καλλιτεχνικές φιλοτεχνήσεις - δημιουργίες. 

 

  ζ. Από συνεργασίες με άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή 

διεθνείς αντίστοιχους οργανισμούς, οι οποίες αποβλέπουν σε διαφόρων 

ειδών παροχές υπηρεσιών, σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα και την 

επαγγελματική κατάρτιση των μελών του σωματείου. 

 

  η. Από χρήση, ενοικίαση, παροχή, πώληση δικαιωμάτων 

και υπηρεσιών ως και ενημέρωση και επιμόρφωση προς τρίτους, σε θέματα 

αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

αντίκειται στους σκοπούς του σωματείου ως αναφέρθηκαν παραπάνω,  και 

εκπορεύονται από τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες των μελών του 

σωματείου, ως και από την εν γένει εντρύφησή τους στους τομείς της 

αεροπορικής επιστήμης. 

  

                  θ.  Από τυχόν χορηγίες προς το σωματείο από ιδιώτες, 

ακόμα και από εθελοντικές εισφορές των μελών του.  

 

                  ι.  Από κάθε πρόσοδο εν γένει που προέρχεται από 

οποιαδήποτε νόμιμη αιτία. 

 

 2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους και ειδικότερα οι 

αναφερόμενες στις υποπαραγράφους  στ, ζ και η του παρόντος άρθρου, θα 

γίνονται με απόφαση του ΔΣ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των 

εμπλεκομένων, λαμβάνοντας υπόψη τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του 

συνδέσμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΜΕΛΗ 

 

 1. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. 

 

 2. Το σωματείο αποτελείται από  ιδρυτικά - τακτικά, συνδεδεμένα 

και επίτιμα μέλη: 

                                                       

  α.  Ιδρυτικά μέλη είναι οι υπογράφοντες το καταστατικό, 

Έλληνες απόφοιτοι της ΣΙ. Τακτικά μέλη είναι Έλληνες απόφοιτοι της ΣΙ. Ως 

προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τα ιδρυτικά μέλη εξομοιώνονται με 

τα τακτικά. 

 

   β. Συνδεδεμένα μέλη είναι  οι απόφοιτοι των λοιπών 

Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), δηλαδή της 

Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής 

Αξιωματικών Νοσηλευτών (ΣΑΝ), που σταδιοδρόμησαν στην ΠΑ. Επίσης στα 

συνδεδεμένα μέλη δύναται να ενταχθούν: 

 

   (1)  Χειριστές Ειδικής Μονιμότητας της Π.Α (ΧΕΜ). 

 

   (2)  Απόφοιτοι ΣΙ άλλων χωρών. 

    

  γ. 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 και δωρεές 

για την προώθηση των σκοπών του σωματείου, ή το κοσμούν ως κοινωνικώς 

προβεβλημένες προσωπικότητες. Οι  τιμητικές διακρίσεις μπορεί να είναι 

τιμητικές πλακέτες, τιμητικά έντυπα εν είδει διπλώματος,  ανακοινώσεις στα 

Μ.Μ.Ε., αναρτήσεις στα γραφεία του σωματείου σε εμφανές μέρος και να 

γίνεται εύφημη μνεία στη ΓΣ.  

 



7 

 

  δ. Αναφορικά με τα μέλη ιδρυτικά – τακτικά, συνδεδεμένα 

και επίτιμα, τηρείται ειδικό βιβλίο μελών, που συνοδεύεται από τις αιτήσεις 

εγγραφών των μελών και τις αντίστοιχες πράξεις ανακήρυξης επίτιμων 

μελών. 

 

  ε. Τακτικό ή  συνδεδεμένο μέλος του σωματείου, γίνεται ο 

ενδιαφερόμενος μετά από αίτησή του  προς το ΔΣ. Την αίτηση εγκρίνει το ΔΣ, 

την δε οριστική απόρριψή της, η ΓΣ των μελών. Η ιδιότητα μέλους είναι 

προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα μητρώα του 

σωματείου. 

 

  στ. Δεν γίνονται δεκτά  ως μέλη, υποψήφιοι που έχουν 

καταδικασθεί τελεσίδικα για κακουργηματικές πράξεις, ή υπάρχει νομικό 

κώλυμα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του σωματείου. 

 

  ζ. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται το πρώτο δίμηνο κάθε 

έτους. Με τη λήξη της προθεσμίας αυτής όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις, χάνουν το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι στην επικείμενη ανάδειξη οργάνων. Το δικαίωμα εγγραφής και οι 

τακτικές εισφορές μπορούν να μεταβληθούν με απόφαση του ΔΣ. Τα επίτιμα 

μέλη απαλλάσσονται από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 

 1. Τα ιδρυτικά - τακτικά μέλη: 

 

  α. Οφείλουν να συμμετέχουν αυτοπροσώπως, ή μέσω 

ηλεκτρονικής διασύνδεσης στις τακτικές και έκτακτες ΓΣ. 

 

  β. Μπορούν να παρίστανται στις τακτικές μηνιαίες 

συνεδριάσεις του ΔΣ και, μετά από έγκριση του προέδρου, να παρουσιάζουν 

τις απόψεις τους σ' αυτό, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
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  γ. Δικαιούνται να διατυπώνουν γραπτώς ή προφορικώς τις 

απόψεις τους προς το ΔΣ, τη ΓΣ και τα άλλα όργανα διοίκησης και ελέγχου, 

καθώς  και  στις  επιτροπές, στα συμβούλια και στις ομάδες εργασίας του 

σωματείου. 

 

  δ. Υποχρεούνται στην καταβολή τέλους εγγραφής, ετήσιας 

συνδρομής και τυχόν έκτακτης εισφοράς, που καθορίζονται από το ΔΣ. 

 

  ε. Έχουν το χρέος να βοηθούν ενεργά το ΔΣ στην 

προαγωγή των σκοπών του σωματείου, χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση. 

 

  στ. Οφείλουν να συμμετέχουν πρόθυμα και δραστήρια στις 

επιτροπές και ομάδες εργασίας που συγκροτεί το ΔΣ, για την εκπλήρωση των 

σκοπών του σωματείου. 

 

  ζ.  Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

 

  η.  Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να συμμορφώνονται προς 

τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού του σωματείου. 

 

 2. Τα συνδεδεμένα μέλη : 

 

  α. Μπορούν να διατυπώνουν γραπτώς  ή προφορικώς  τις 

απόψεις τους προς το ΔΣ και τη ΓΣ. 

 

  β. Υποχρεούνται στην καταβολή του δικαιώματος εγγραφής, 

ετήσιας συνδρομής και τυχόν έκτακτης εισφοράς, όπως αυτά  καθορίζονται 

από το ΔΣ. 

 

  γ. Μπορούν να συμμετέχουν, στις επιτροπές και ομάδες 

εργασίας που συγκροτεί το ΔΣ, για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου. 

 

  δ. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν όχι όμως και το δικαίωμα 

του εκλέγεσθαι και μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της ΓΣ.   
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 3. Τα επίτιμα μέλη: 

 

  α. Είναι κατ’ αρχήν ισόβια. Την ισοβιότητα δύναται να άρει η 

ΓΣ αιτιολογημένα, για πράξεις ή παραλείψεις που δεν συνάδουν με το 

πνεύμα και τους σκοπούς του σωματείου. 

 

  β. Μπορούν να διατυπώνουν προτάσεις- απόψεις γραπτώς 

ή προφορικώς προς το ΔΣ και τη ΓΣ. 

 

 4. Όλα τα μέλη οφείλουν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των 

σκοπών του σωματείου, να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού, να 

εφαρμόζουν τις αποφάσεις της ΓΣ και του ΔΣ, και να καταβάλλουν 

εμπρόθεσμα την οικονομική συνδρομή που ορίζεται από το ΔΣ. Ειδικότερα, 

τα μέλη του συνδέσμου οφείλουν  στις μεταξύ τους σχέσεις όπως και στις εν 

γένει ατομικές τους ενέργειες να αποπνέουν ήθος κατά τρόπον που να 

συνάδει με αυτή  ηθικών και συγκροτημένων προσωπικοτήτων, 

αποφεύγοντας αναξιοπρεπείς πράξεις και συμπεριφορές, καθώς οιαδήποτε 

τέτοια πράξη τους θα αντανακλά άμεσα στο κύρος, τη φήμη αλλά και την 

αξιοπρέπεια τόσο του σωματείου ως αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας 

όσο και των μελών του χωριστά. 

 

 5. Όλα τα  μέλη,  μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη και άλλων 

ενώσεων, συνδέσμων, συλλόγων, που δεν αντιμάχονται τους σκοπούς του 

σωματείου.  

 

 6. Τα μέλη απολαμβάνουν οιαδήποτε δυνάμενη να παρασχεθεί 

από το σωματείο υποστήριξη, υπηρεσία και ευκολία. 

 

7.  Τα μέλη του σωματείου, είναι  ισότιμα μεταξύ τους. Οι 

διαφοροποιήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών, 

περιορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που ρητά  προβλέπονται στο παρόν  

καταστατικό. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 

1. Μέλος του σωματείου - συμπεριλαμβανομένων και των μελών 

των οργάνων διοίκησης και ελέγχου - που οι πράξεις, οι ενέργειες, η 

συμπεριφορά, η διαγωγή και η εν γένει στάση  είναι έκνομη, αήθης, 

αντιδεοντολογική και αντιστρατεύεται το όραμα και τους σκοπούς του 

καταστατικού, παραπέμπεται αυτεπαγγέλτως ή με αιτιολογημένη αναφορά 

από οποιοδήποτε τακτικό μέλος στο ΔΣ για διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου. 

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διαδικασία διενέργειας 

πειθαρχικού ελέγχου είναι δυνατόν να καταλήξει στην επιβολή 

προβλεπομένων κυρώσεων που είναι οι εξής:  

  α. Έγγραφη σύσταση προς τον ελεγχόμενο, δικαιοδοσίας 

του ΔΣ ή της ΓΣ, για περιορισμένης έκτασης και σημασίας παραπτώματα και  

 

  β. Προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του ελεγχόμενου ως 

μέλους του σωματείου ή ως μέλους οργάνου της διοίκησης, δικαιοδοσίας του 

ΔΣ, και πρόταση από το ΔΣ  περί παραπομπής του μέλους, προς την 

επόμενη τακτική ΓΣ, προκειμένου να αποφασιστεί από αυτή, η απαλλαγή ή η 

οριστική διαγραφή και έκπτωση της ιδιότητας του ως μέλους του σωματείου ή 

μέλους οργάνου της διοίκησης, για πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Στην 

περίπτωση παραπομπής του προέδρου του ΔΣ, συγκαλείται έκτακτη ΓΣ .  

 

 3. Με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με 

παμψηφία στην περίπτωση της παραπομπής του προέδρου του ΔΣ και με 

πλειοψηφία των 4/5 των μελών του στις λοιπές περιπτώσεις, το ΔΣ  επιβάλλει 

έγγραφη σύσταση ή προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους που 

παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή τις αποφάσεις της ΓΣ ή ενεργεί 

συστηματικά με τρόπο που βλάπτει τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του 

σωματείου ή παρακωλύει με ενέργειες του την ομαλή λειτουργία του 

σωματείου ή αποφεύγει φανερά να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του. Το 

μέλος καλείται από το ΔΣ με συστημένη επιστολή να απολογηθεί σε 
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δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον από την αποστολή της. Η απολογία 

γίνεται ενώπιον του Δ.Σ. και δυο (2) τακτικών μελών που εκλέγονται με 

κλήρωση, καταγράφεται στα πρακτικά του Δ.Σ. και προσυπογράφεται και από 

τα δυο τακτικά μέλη που παρέστησαν. Μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών 

από την απολογία του υπολόγου μέλους, το Δ.Σ. συνέρχεται και 

συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία, αποφασίζει αρμοδίως και με γραπτή 

εισήγησή του παραπέμπει την υπόθεση κατά τα ως άνω στην επόμενη 

τακτική ΓΣ. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που το μέλος 

δεν εμφανίζεται. Όταν ελέγχονται μέλη των οργάνων της διοίκησης αυτά 

δικαιούνται να παρίστανται στο ΔΣ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας χωρίς 

δικαίωμα ψήφου.  

 4. Ειδικότερα κάθε μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των 

οικονομικών του υποχρεώσεων προς το σωματείο, χαρακτηρίζεται ως 

ταμειακώς «μη ενήμερο» και ειδοποιείται εγγράφως από το ΔΣ να τις 

εκπληρώσει, μέσα σε εύλογη τακτή προθεσμία. Το ίδιο ισχύει και για μέλος 

που ενεργεί κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του παρόντος 

άρθρου, όπου και ειδοποιείται για να απέχει από οιαδήποτε άλλη εκ των 

αναφερομένων σε αυτή πράξη.  Εάν δεν συμμορφωθεί, το ΔΣ αναστέλλει 

προσωρινά την ιδιότητά του ως μέλους του σωματείου, πράττοντας στη 

συνέχεια ως αναφέρθηκε παραπάνω . Η εκ νέου απόκτηση της ιδιότητας του 

μέλους, προϋποθέτει επανεγγραφή.  

 5. Διαγραφή μέλους επιτρέπεται και με απ’ ευθείας απόφαση της 

ΓΣ,  χωρίς δηλαδή να προηγηθεί παραπομπή από το ΔΣ, εφόσον υπάρχει 

άλλος σοβαρός και σπουδαίος λόγος. 

 6. Άλλες κυρώσεις πειθαρχικού χαρακτήρα, μονίμου ή 

προσωρινής ισχύος, μπορεί να θεσπίζει η ΓΣ. 

 7. Κάθε μέλος, δύναται να αποχωρεί και οικειοθελώς από το 

σωματείο οποτεδήποτε, με γνωστοποίησή του προς το ΔΣ. Επανεγγραφή 

μέλους που έχει αποχωρήσει οικειοθελώς, μπορεί να γίνει είτε με τον 

προβλεπόμενο τρόπο της αρχικής εγγραφής είτε μετά την έγκριση της 

αίτησής του από τη ΓΣ των μελών. Το μέλος που αποχωρεί οικειοθελώς ή 

διαγράφεται, δε δικαιούται επιστροφής των εισφορών ή συνδρομών που έχει  

καταβάλλει. 
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      ΑΡΘΡΟ 8ο  ΔΩΡΗΤΕΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΦΙΛΟΙ 

 

 1. Όσοι προσφέρουν σημαντικές δωρεές, ή καταλείπουν 

κληρονομιές στο σωματείο, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από το ΔΣ, 

ονομάζονται από τα αρμόδια όργανα «δωρητές» ή «ευεργέτες» ή «μεγάλοι 

ευεργέτες», αναλόγως της αξίας και σημασίας της προσφοράς και σε 

συνδυασμό με τα καθοριζόμενα κατωτέρω. Πλέον αυτών:  

 

  α.  Οι δωρητές και οι ευεργέτες μπορούν να ανακηρυχθούν 

επίτιμα μέλη του σωματείου από τη ΓΣ, μετά από πρόταση του ΔΣ. 

 

  β.  Τα ονόματα των δωρητών και ευεργετών προβάλλονται 

ανάλογα, με απόφαση του ΔΣ, από τα μέσα προβολής και επικοινωνίας του 

σωματείου και αναρτώνται σε περίοπτη θέση των χώρων του. 

 

  γ. Οι δωρητές ανακηρύσσονται από το ΔΣ, ενώ οι ευεργέτες 

και οι μεγάλοι ευεργέτες από τη ΓΣ μετά από εισήγηση του ΔΣ. 

 

  2. Φίλοι του σωματείου, κατόπιν αιτήσεως, μετά από πρόταση 

τακτικού μέλους προς το ΔΣ, μπορούν να γίνουν: 

 

  α. Οι εντεταγμένοι στην ίδια επετηρίδα των αποφοίτων της 

ΣΙ αξιωματικοί διαφορετικής προέλευσης. 

 

  β. Ένα  μέλος της οικογένειας στελέχους   της  ΠΑ, 

προερχομένου από τη ΣΙ, που απεβίωσε «κατά την  υπηρεσία και ένεκα 

ταύτης». 

 

  γ. Μέλη των οικογενειών (μέχρι πρώτου βαθμού 

συγγενείας) των ιδρυτικών και τακτικών μελών του σωματείου. 
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  δ. Ένα  μέλος  της οικογένειας, αποβιώσαντος ενεργού 

τακτικού μέλους. 

 

  ε. Πρόσωπα της ακαδημαϊκής και επιστημονικής 

κοινότητας, εκπαιδευτικό προσωπικό της ΣΙ, πολιτικό επιστημονικό 

προσωπικό της Π.Α, αξιωματικοί των άλλων όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων 

(Ε.Δ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α) απόφοιτοι ΑΣΕΙ και αντιστοίχων 

ιδρυμάτων των Σ.Α, και γενικά άτομα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και 

πολίτες άλλων χωρών, που πιστεύουν και αποδέχονται τις αρχές και τους 

σκοπούς του σωματείου και επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις 

υπηρεσίες τους.  

 

  στ. Πρώην ίκαροι, οι οποίοι παραιτήθηκαν της ΣΙ πριν την 

αποφοίτησή τους. 

 

 3.  Η έγκριση ή η απόρριψη της αίτησης, για να εγγραφεί κάθε 

ενδιαφερόμενος ως φίλος, είναι αρμοδιότητα του ΔΣ. 

 

 4. Οι φίλοι του σωματείου δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να διατυπώνουν προτάσεις - απόψεις γραπτώς ή 

προφορικώς προς το ΔΣ, καθώς και να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της 

ΓΣ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

  

 1. Τα όργανα του σωματείου είναι τα ακόλουθα : 

 

  α. Γενική Συνέλευση των μελών (εφ’ εξής και στο παρόν 

«ΓΣ»).  

           β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (εφ’ εξής και στο παρόν «ΔΣ»). 

 

   γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (εφ’ εξής και στο παρόν «ΕΕ»). 
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 2. Στα αιρετά όργανα διοίκησης και ελέγχου δεν μπορούν να 

συμμετέχουν τα μέλη του σωματείου, για όσο χρόνο κατέχουν επίσημες 

κυβερνητικές,  πολιτικές  ή  κομματικές θέσεις, καθώς και αξιώματα ή 

διοικητικές θέσεις σε αντίστοιχα όργανα παρεμφερών με το σύνδεσμο 

σωματείων. 

 

   ΑΡΘΡΟ 10ο  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

 1. Η ΓΣ των μελών είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου. 

Αποτελείται από τα ιδρυτικά-τακτικά μέλη που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν 

και εκλέγεσθαι. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν καλύπτεται, ή δεν έχει 

ανατεθεί από το νόμο, ή το καταστατικό, σε άλλο όργανό του. 

  

 2. Αποφασίζει επίσης για οποιοδήποτε θέμα, που υπάγεται μεν 

στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του σωματείου, έχει όμως αχθεί στην κρίση 

της ΓΣ για λήψη οριστικής απόφασης. 

 

 3. Η ΓΣ ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα του 

σωματείου. Χαράσσει την πολιτική και τον προγραμματισμό του σωματείου. 

Συνιστά ομάδες εργασίας, συμβούλια και επιτροπές. Ειδικότερα:  

 

            α. Στη ΓΣ μετέχουν όλα τα ιδρυτικά – τακτικά μέλη του 

σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τα 

συνδεδεμένα και επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και να 

λαμβάνουν το λόγο, όχι όμως και να ψηφίζουν, εκτός αν πρόκειται για 

αρχαιρεσίες κατά τις οποίες τα συνδεδεμένα μέλη δικαιούνται ψήφου. 

  

          β. Η ΓΣ συγκαλείται από το ΔΣ και για την έναρξη της 

απαιτείται απαρτία που σχηματίζεται από το ½ των τακτικών μελών του 

σωματείου, τα οποία πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Εάν δεν 

επιτευχθεί ο σχηματισμός απαρτίας η ΓΣ συνέρχεται μετά μία εβδομάδα, την 

ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. 



15 

 

Η επαναληπτική ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

παρισταμένων μελών. 

 

  γ. Η ΓΣ προκηρύσσεται από το ΔΣ και κατά την κρίση 

αυτού, από 7 έως 20 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, ανάλογα με τη 

σοβαρότητα των θεμάτων και ανεξάρτητα αν πρόκειται για έκτακτη ή τακτική 

ΓΣ, ενώ στην περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών ο χρόνος αυτός 

επεκτείνεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες. Όλα τα μέλη ειδοποιούνται με 

γραπτή ή/και ηλεκτρονική  ατομική πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται η 

ημερομηνία, η ώρα, ο ακριβής τόπος, η αίθουσα της συνεδρίασης και τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

  δ. Την έναρξη της ΓΣ, αφού διαπιστώσει την ύπαρξη 

απαρτίας, την κηρύσσει ο πρόεδρος του ΔΣ. Εάν απουσιάζει ο πρόεδρος την 

κηρύσσει ο αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του ΔΣ, Ο πρόεδρος διευθύνει τις 

εργασίες της ΓΣ ενώ ορίζει δύο μέλη που τον βοηθούν στο έργο του, από τα 

οποία το ένα κάνει χρέη Γραμματέα της ΓΣ και τηρεί τα πρακτικά. Στο τέλος 

κάθε ΓΣ εγκρίνονται τα πρακτικά και καθαρογράφονται στο βιβλίο πρακτικών 

της ΓΣ, και υπογράφονται από τον πρόεδρο, από τον Γραμματέα και τον 

βοηθό.  

 

  ε. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ΓΣ με 

εξαίρεση την εκλογή των οργάνων, λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. Εάν 

στο νόμο ή στο καταστατικό δεν ορίζεται κάτι άλλο, αρκεί η απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Απόφαση σε θέμα που δεν είναι 

γραμμένο στην πρόσκληση της ημερήσιας διάταξης είναι άκυρη εκτός αν 

λαμβάνεται με παμψηφία της δύναμης των μελών του σωματείου.  

 

  στ. Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά μεν κάθε έτος για να εγκρίνει τα 

πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό της Διοίκησης, έκτακτα δε κάθε 

φορά που το αποφασίζει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το ½ των μελών με έγγραφη 

αίτηση, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα που θα 

συζητηθούν. Οι έκτακτες ΓΣ πρέπει να συγκαλούνται εντός είκοσι (20) 

ημερών από τότε που υποβάλλεται η σχετική αίτηση. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη 
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ΓΣ του σωματείου θα συνέλθει εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από 

την ημέρα που το σωματείο θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα, με πρώτο 

θέμα ημερήσιας διάταξης την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. Για μέλη που 

κατοικούν εκτός Αττικής, ή δεν μπορούν να εξασφαλίσουν φυσική παρουσία, 

επιτρέπεται και θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή τους μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Επιπλέον, στις περιπτώσεις ψηφοφορίας, είναι έγκυρη και αποδεκτή η 

ηλεκτρονική και η επιστολική ψήφος, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ορίζει η ΓΣ.   

 

  4. Ειδικότερα, η  ΓΣ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα: 

 

  α. Να εγκρίνει τον ισολογισμό και απολογισμό του 

προηγούμενου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου. Το 

οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 

ίδιου έτους. 

 

  β. Να κρίνει και να αποφασίζει κατ' έτος για την απαλλαγή ή 

όχι του ΔΣ, από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά του κατά το έτος που 

προηγήθηκε. 

  γ. Να εγκρίνει κατ' έτος το πρόγραμμα του ΔΣ ως προς τις 

βασικές επιδιώξεις και κύριες δραστηριότητες του σωματείου κατά το 

επόμενο έτος. 

  δ. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. 

Στην ψηφοφορία για την τροποποίηση, πρέπει να συμμετάσχει τουλάχιστον 

το πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1) των ταμειακώς «ενήμερων» μελών 

του σωματείου.  Η τροποποίηση εγκρίνεται με πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων (¾) των ψηφισάντων μελών. 

  ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σοβαρούς λόγους να 

παρατείνει τη θητεία του ΔΣ μέχρι ένα έτος. 

  στ. Να αποφασίζει για την επιβολή κυρώσεων αρμοδιότητάς 

της στα μέλη. 
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  ζ. Να διαγράφει οριστικά μετά από πρόταση του ΔΣ, τα 

μέλη εκείνα που είναι ταμειακώς «μη ενήμερα». Ως ταμειακώς «μη ενήμερα» 

μέλη θεωρούνται εκείνα που δεν κατέβαλαν την οφειλόμενη συνδρομή του 

προηγούμενου έτους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του εκάστοτε τρέχοντος 

έτους.  

  η.  Να  παύει  από  τα  καθήκοντά  του  οποιοδήποτε μέλος   

του   ΔΣ,  και  της  ΕΕ,  ή  και  όλα  τα  μέλη,  για αποδεδειγμένη κατάχρηση 

εξουσίας, ή  για απρεπή συμπεριφορά, ή για έλλειψη πνεύματος 

συνεργασίας, ή  για βαριά παράβαση καθήκοντος, ή  για ανικανότητα 

άσκησης των καθηκόντων, ή για αδικαιολογήτως επαναλαμβανόμενη αποχή 

από τις συνεδριάσεις. 

                   

   θ.     Να διεξάγει τις αρχαιρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 20 του 

παρόντος καταστατικού. 

   

  ι.  Να ανακηρύσσει «ευεργέτες» ή «επίτιμα μέλη» σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 5 και 8 του καταστατικού.  

  

ΑΡΘΡΟ 11ο  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 1. Το σωματείο διοικείται  από επταμελές Δ.Σ. του οποίου η θητεία 

είναι  τριετής, δυνάμενη να παραταθεί κατά ένα έτος με απόφαση της Γ.Σ.  

Το ΔΣ απαρτίζουν: ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ταμίας, ο 

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων  και δύο μέλη. Παράλληλα, κατά τη διαδικασία 

των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του ΔΣ, εκλέγονται και τρία (3) 

αναπληρωματικά μέλη για τις ανάγκες αναπλήρωσης του ΔΣ στις 

περιπτώσεις αποχώρησης- αποβολής μελών του, προκειμένου να 

αποφευχθεί περίπτωση  μείωσης και αποσταθεροποίησης της δύναμής του. 

Τα αναπληρωματικά μέλη λειτουργούν ως σύμβουλοι του ΔΣ. 

 

 2. Το ΔΣ εκλέγεται από τη ΓΣ, σύμφωνα με το καταστατικό και 

διενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διεύθυνσης και διαχείρισης των υποθέσεων 

και των πόρων - περιουσίας του σωματείου, πάντα σύμφωνα με το 

καταστατικό και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που χαράσσει η ΓΣ με 



18 

 

γνώμονα την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου. Λαμβάνει τα 

κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν το 

σωματείο. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου. Συνιστά ομάδες 

εργασίας, συμβούλια και επιτροπές, των οποίων συντονίζει τη 

δραστηριότητα, ενώ προσλαμβάνει το αναγκαίο για τη λειτουργία του 

σωματείου προσωπικό και προβαίνει σε μισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες 

στέγασης του σωματείου και των δραστηριοτήτων του. Πιο συγκεκριμένα, το  

ΔΣ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα: 

 

  α. Να επιμελείται και να εφαρμόζει, όσα προβλέπονται από 

το καταστατικό και αποφασίζονται από τη ΓΣ. 

 

  β.  Να εγκρίνει την αποδοχή νέων τακτικών ή συνδεδεμένων 

μελών ή φίλων, κατόπιν αιτήσεώς των. Η οριστική απόρριψη των παραπάνω 

αιτήσεων πρέπει να εγκρίνεται από τη ΓΣ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση.  

 

  γ. Να ανακηρύσσει τους «δωρητές» και να εισηγείται στη 

ΓΣ την ανακήρυξη «ευεργετών» και «επιτίμων» μελών. 

 

  δ.  Να ορίζει, τις σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτροπές, 

συμβούλια και ομάδες εργασίας, για την υλοποίηση του ετήσιου 

προγράμματος, καθώς και των λοιπών δράσεων και των σκοπών του 

σωματείου. 

 

  ε. Να εισηγείται στη ΓΣ τροποποίηση του καταστατικού 

εντός των πλαισίων εξουσιοδότησης από τη ΓΣ. 

 

  στ. Να προτείνει στη ΓΣ την οριστική διαγραφή των μελών 

που δεν είναι ταμειακώς «ενήμερα», ή την οριστική διαγραφή και την 

έκπτωση από θέσεις των οργάνων διοίκησης, των μελών που οι ενέργειες και 

η εν γένει συμπεριφορά τους δεν συνάδει με τους σκοπούς και το όραμα του 

σωματείου. 

 

 3. Άλλες προβλέψεις για τη λειτουργία του ΔΣ: 
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  α. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα 

όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν 2 μέλη του με έγγραφη 

αίτηση τους προς τον πρόεδρο. 

  

  β. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις 

συνεχείς συνεδριάσεις  θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον 

πρώτο αναπληρωματικό σύμβουλο.  

 

  γ. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 

τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, του προέδρου ή του αντιπροέδρου 

οπωσδήποτε συμπεριλαμβανομένων. Ελλείψει απαρτίας, η συνεδρίαση 

επαναλαμβάνεται σε δύο ημέρες με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας. Στην 

περίπτωση μείωσης των μελών του ΔΣ, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό 

συνεχίζει να λειτουργεί, εφόσον εξασφαλίζει την προβλεπόμενη απαρτία. 

 

  δ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων 

μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου ή αντιπροέδρου, 

σε περίπτωση απουσίας του πρώτου, θεωρείται διπλή. 

 

  ε. Κάθε νέο ΔΣ παραλαμβάνει από το προηγούμενο,  εντός 

τριών εργασίμων ημερών αφότου συγκροτηθεί σε σώμα, με πρακτικό 

υπογεγραμμένο από τα μέλη της απερχόμενης και της νέας διοίκησης. Στο 

πρακτικό, αναγράφονται με λεπτομέρειες τα περιουσιακά στοιχεία και τυχόν 

σοβαρές εκκρεμότητες που παραδίδονται και παραλαμβάνονται.  

 

  στ. Θέσεις μελών που κενώνονται για οποιονδήποτε λόγο, 

κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., συμπληρώνονται από τους 

αναπληρωματικούς συμβούλους κατά τη σειρά της εκλογής τους.  Αν οι κενές 

θέσεις είναι περισσότερες από τρεις ή αν παραιτηθεί όλο το Δ.Σ., συγκαλείται 

η ΓΣ για την εκλογή νέου Δ.Σ. που η θητεία του ορίζεται μέχρι τη λήξη της 

θητείας του προηγούμενου Συμβουλίου. 
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  ζ. Το ΔΣ με απόφασή του μπορεί να αναθέσει καθήκοντα 

ειδικού συμβούλου σε άλλα μέλη του σωματείου ή να προσλάβει άτομα με τις 

νόμιμες διαδικασίες. Οι ειδικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε 

συνεδριάσεις του Δ.Σ., να  συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και να 

εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το Δ.Σ. 

  

ΑΡΘΡΟ 12ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

 1. Οι κύριες αρμοδιότητες του προέδρου είναι: 

 

  α. Συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες 

συνεδριάσεις του ΔΣ, αντιπροσωπεύει το σύνδεσμο στα δικαστήρια, στις 

αρχές, καθώς και στις σχέσεις του σωματείου με κάθε τρίτο φορέα ή 

πρόσωπο.  

 

   β.  Προτείνει προς το ΔΣ το οποίο αποφασίζει, τους 

εισηγητές και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως και την ημερομηνία, ώρα 

και τόπο της επομένης συνεδριάσεώς του. 

 

   γ.  Εγκρίνει την εισαγωγή εισήγησης προς το ΔΣ, κατόπιν 

πρότασης του αντιπροέδρου, το οποίο αποφασίζει τη συγκρότηση επιτροπών 

και ομάδων εργασίας για την προαγωγή των σκοπών του σωματείου. 

 

    δ.  Διασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και της 

ΓΣ. 

 

  ε.  Λογοδοτεί στις ΓΣ για τα πεπραγμένα του ως προέδρου 

του ΔΣ, και δια του γραμματέα συντάσσει και υποβάλλει στην ετήσια τακτική 

ΓΣ τον απολογισμό του ΔΣ. 

 

    στ.  Μεριμνά για την έκδοση ανακοινώσεων και, εφ' όσον 

απαιτείται, για την περιοδική κυκλοφορία φυλλαδίων προς ενημέρωση των 

μελών του σωματείου για τις δραστηριότητες του ΔΣ, τις εξελίξεις των 



21 

 

δράσεων του ΔΣ και τα προβλήματα που αφορούν το σύνδεσμο και τους 

σκοπούς του. 

 

    ζ. Ελέγχει δια του γραμματέα, την απαρέγκλιτη τήρηση και 

υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ, πριν τη λύση κάθε 

συνεδρίασης. 

 

    η.  Μεριμνά για τη σύγκληση τακτικής ΓΣ, εντός του πρώτου 

τριμήνου κάθε έτους και έκτακτης ΓΣ, όπως και όποτε προβλέπει το 

καταστατικό. 

 

  θ.  Μεριμνά για τη σύνταξη και, μετά από έγκριση της 

τακτικής ΓΣ, εφαρμογή «ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων» και 

«βασικών επιδιώξεων-δραστηριοτήτων» του σωματείου. 

 

  ι.  Εντέλλεται την από τον ταμία πληρωμή δαπανών του 

σωματείου, που γίνονται μετά από έγκριση ή εξουσιοδότηση του ΔΣ και 

συνυπογράφει μαζί με τον ταμία τις σχετικές αποδείξεις. 

 

    ια. Συνομολογεί συμβάσεις - συμφωνητικά και υπογράφει 

συμβόλαια εκ μέρους του σωματείου, τα οποία προηγουμένως έχουν εγκριθεί 

από το ΔΣ και έχουν ελεγχθεί νομικά. 

 

   ιβ.  Εκχωρεί αρμοδιότητες υπογραφής σε μέλη του ΔΣ και  

υπογράφει ο ίδιος μαζί με το γραμματέα, τα εξερχόμενα έγγραφα του 

σωματείου, ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους, για τα οποία υπάρχει η 

εξουσιοδότηση, ή η έγκριση του ΔΣ. 

 

 2. Ο Πρόεδρος του ΔΣ ευθύνεται για την ορθή άσκηση των 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Ταμία και ασκεί τα καθήκοντά και τις 

εξουσίες του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

 

    3. Η ανωτέρω αναφορά στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα του 

προέδρου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, με την επιφύλαξη της τήρησης 
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του νόμου,  των χρηστών ηθών και την προϋπόθεση ότι θα ενεργεί, με 

γνώμονα την πρόοδο και τη σωστή, μέσα στα πλαίσια του καταστατικού, 

λειτουργία του σωματείου.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 1. Ο αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον πρόεδρο στην εκτέλεση 

των αποφάσεων του ΔΣ. Αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλες του τις 

δραστηριότητες όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν ο ίδιος απουσιάζει ή 

κωλύεται, αναπληρώνεται όπως προβλέπει το Άρθρο 18.  

 

 2. Συντονίζει και ελέγχει το έργο των επιτροπών και ομάδων 

εργασίας και ενημερώνει τον πρόεδρο για την εξέλιξη των εργασιών που τους 

έχουν ανατεθεί και για την αναγκαιότητα συγκρότησης νέων. 

 

 3. Εποπτεύει και κατευθύνει τον αρμόδιο φορέα για τη δημιουργία, 

την ενημέρωση, τη βελτίωση και τη χρηστικότητα της ιστοσελίδας του 

σωματείου στο διαδίκτυο, προκειμένου, εκτός από την απόλυτη 

συμμόρφωσή της με τη πολιτική-οδηγίες του ΔΣ και το καταστατικό του 

σωματείου, να είναι λειτουργική και φιλική στον χρήστη. 

 

 4. Διαμορφώνει προτάσεις προς το ΔΣ για τροποποιήσεις –

βελτιώσεις επί του καταστατικού. 

  

 5. Συντονίζει και κατευθύνει τους αρμόδιους φορείς για ευαίσθητα 

θέματα ασφαλείας, δεοντολογίας και προσωπικών δεδομένων της 

ιστοσελίδας και των διαφόρων εκδόσεων του σωματείου και εισάγει ανάλογες 

προτάσεις στο ΔΣ αν απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 Οι κύριες αρμοδιότητες του γραμματέα του ΔΣ, είναι: 

 

  α.  Τηρεί τα πρακτικά και τη σφραγίδα του σωματείου. 
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  β.  Συνυπογράφει με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο 

του σωματείου. 

 

  γ.  Τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του 

σωματείου. 

 

  δ.  Διενεργεί την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο, τον 

εξοπλισμό των γραφείων του σωματείου, και συνδράμει τον ταμία στο έργο 

του. 

 

  ε.  Μεριμνά και είναι προσωπικά υπεύθυνος να λαμβάνουν 

ενυπογράφως γνώση όλα τα μέλη του ΔΣ, για την εισερχόμενη – εξερχόμενη 

αλληλογραφία, επί σοβαρών, κατά την κρίση του προέδρου του ΔΣ θεμάτων. 

 

  στ. Συντάσσει τα πεπραγμένα του ΔΣ με τις κατευθύνσεις, τις 

οδηγίες και την τελική έγκριση  του προέδρου και τα προωθεί στη ΓΣ, για 

αποδοχή του απολογισμού.  

 

  ζ. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το ΔΣ για εκλογή νέου 

προέδρου - αντιπροέδρου, σε περίπτωση μόνιμης απουσίας τους. 

 

  η. Συντονίζει και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο για την 

πλήρη υποστήριξη του ηλεκτρονικού αρχείου του σωματείου.  

  

ΑΡΘΡΟ 15ο  ΤΑΜΙΑΣ 

 

 1. Οι κύριες αρμοδιότητες του ταμία είναι: 

 

  α.  Ενεργεί με εντολή του προέδρου τις εισπράξεις και 

πληρωμές του σωματείου, συνυπογράφοντας με αυτόν κάθε σχετικό 

έγγραφο. 
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  β.  Τηρεί βιβλίο ταμείου και τα κατά το λογιστικό νόμο βιβλία 

διπλότυπων αποδείξεων, εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής μετά 

δικαιολογητικών. 

 

  γ.  Προκαλεί τον έλεγχο από την ΕΕ, της οικονομικής 

διαχειρίσεως του σωματείου. 

 

  δ.  Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό, για έλεγχο από την ΕΕ, 

έγκριση από το ΔΣ και επικύρωση από την τακτική ΓΣ.   

 

  ε.  Καταθέτει σε τράπεζα κάθε ποσόν ύστερα από 

εξουσιοδότηση του ΔΣ. 

 

  στ. Κάνει αναλήψεις  από τον τραπεζικό λογαριασμό του 

σωματείου.  Ο λογαριασμός αυτός που ανοίγεται σε ένα από τα τραπεζικά 

ιδρύματα που εδρεύουν στη  χώρα,  είναι κοινός στο όνομα τριών 

τουλάχιστον μελών του ΔΣ, του προέδρου συμπεριλαμβανομένου. Για την 

ανάληψη από το λογαριασμό  αυτό  ποσού ύψους που καθορίζεται κάθε 

φορά από το ΔΣ, απαιτείται η φυσική παρουσία μόνο του ταμία στην τράπεζα, 

ενώ για ανάληψη μεγαλύτερου ποσού από το καθορισμένο, προσκομίζεται 

από τον ίδιο ή οποιονδήποτε άλλο αναγραφόμενο συνδικαιούχο, στην 

τράπεζα,  σχετικό  έγγραφο του σωματείου υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο 

του ΔΣ, καθώς και απόσπασμα από το οικείο πρακτικό της  σχετικής 

απόφασης του ΔΣ. 

 

  ζ. Καταβάλλει έξοδα μετακίνησης και παραστάσεως στον 

πρόεδρο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος των οργάνων διοίκησης και ελέγχου, 

όπως και του σωματείου γενικότερα, όταν προκύπτουν ανάλογες απαιτήσεις, 

κατόπιν απόφασης του ΔΣ. 

 

  η.  Είναι υποχρεωμένος να ζητά, σε κάθε τακτική 

συνεδρίαση του ΔΣ, την επικύρωση από το ΔΣ του μηνιαίου απολογισμού και 

του προγραμματισμού των πληρωμών του επομένου μηνός. 

 



25 

 

  θ.  Υποβάλλει στο ΔΣ, στην αρχή κάθε μήνα, συνοπτική 

κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα.  

 

  ι.  Μεριμνά για την τακτοποίηση όλων των φορολογικών  

υποχρεώσεων του σωματείου κατά τις συναλλαγές του, όπως ο νόμος ορίζει,  

ενημερώνοντας σχετικά το ΔΣ. 

 

 2. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε χρόνου υποβάλλονται 

από το Δ.Σ. προς έγκριση στη ΓΣ των μελών. Ειδικά το Δ.Σ. που θα εκλεγεί 

κατά την πρώτη ΓΣ θα παραλάβει από το προσωρινό Δ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

 Οι κύριες αρμοδιότητες του έφορου δημοσίων σχέσεων είναι: 

 

  α.  Μεριμνά για την οργάνωση, προετοιμασία και εκτέλεση 

των διαφόρων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται από 

το Δ.Σ., όπως διαλέξεων, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών, 

επισκέψεων κ.λπ. Ανάλογα με την εκδήλωση, ο έφορος ενισχύεται στο έργο 

του από τα μέλη του ΔΣ, ή και μέλη του σωματείου. 

 

  β.  Μεριμνά για την προβολή του έργου του σωματείου και 

επιμελείται της έκδοσης των διαφόρων αναμνηστικών, εντύπου υλικού, 

φυλλαδίων, κλπ, του σωματείου, σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου του 

ΔΣ και σε συνεργασία με λοιπά όργανα του σωματείου. 

 

  γ.  Επικουρεί τον γραμματέα στο έργο του. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο  ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

 Απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. επέρχεται με τους 

ακόλουθους τρόπους . Ήτοι, μέλος του Δ.Σ. χάνει την ιδιότητα του εφόσον:  

   

  α. Λήξει η θητεία του. 
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   β.  Παραιτηθεί, αποβιώσει ή απολέσει την ικανότητα 

δικαιοπραξίας. 

    

  γ.  Απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. του σωματείου. 

     

  δ.  Διαγραφεί οριστικά ή εκπέσει εκ της θέσεως του ως 

μέλος των οργάνων της διοίκησης, από τη ΓΣ των μελών του σωματείου, 

εφόσον ενεργήσει με τρόπο που είτε αντίκειται στον σκοπό του σωματείου και 

στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού  είτε σε κανόνες δημοσίας τάξης.  

 

ΑΡΘΡΟ  18ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΣ 

 

 Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται,  αναπληρώνει ο 

αντιπρόεδρος,  αυτόν  δε ο γραμματέας και το γραμματέα ή τον ταμία, 

οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ, που ορίζεται από τον πρόεδρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 1. Η ΕΕ εκλέγεται από τη ΓΣ, αποτελείται από τρία τακτικά και δύο 

αναπληρωματικά μέλη με θητεία ίση με αυτήν του ΔΣ.  Πρόεδρος της ΕΕ 

ορίζεται το πλειοψηφούν κατά τις αρχαιρεσίες μέλος. 

 

 2. Καθήκον της ΕΕ είναι ο διαχειριστικός έλεγχος για τη 

διασφάλιση της περιουσίας του σωματείου καθώς και για τις ενέργειες του ΔΣ 

ως προς τη νομιμότητά τους. Συντάσσει έκθεση, την οποία υποβάλλει στην 

τακτική ΓΣ και καταχωρείται στο πρακτικό της τακτικής ΓΣ. 

 

 3. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να έχει στη διάθεση της ΕΕ τα 

διαχειριστικά βιβλία του σωματείου και να παρέχει κάθε δικαιολογητικό ή 

στοιχείο που ζητεί η ΕΕ προκειμένου να ασκήσει τον έλεγχο της. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 1. Η ΓΣ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να διεξάγει ανά τριετία 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου ΔΣ και της ΕΕ .  

  

 2. Τις εκλογές διεξάγει τριμελής εφορευτική επιτροπή που 

εκλέγεται κάθε φορά από την ΓΣ λίγο πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών. 

Η εφορευτική επιτροπή τηρεί τα σχετικά πρακτικά, το βιβλίο ψηφισάντων, 

καταμετρεί τα ψηφοδέλτια  και τους σταυρούς προτίμησης, συντάσσει σχετικό 

πρακτικό, το οποίο προσυπογράφεται από όλους τους υποψηφίους και 

ανακηρύσσει τους εκλεγέντες σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης ενός 

εκάστου . Η εφορευτική επιτροπή έχει δική της σφραγίδα και σφραγίζει όλα τα 

έγγραφα που αφορούν την εκλογική διαδικασία. Στην καταμέτρηση των 

ψηφοδελτίων μπορούν να παρίστανται όλοι οι υποψήφιοι. Οι τυχόν ενστάσεις 

μπορεί να υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι την 

έκδοση των αποτελεσμάτων. Υποβάλλονται εγγράφως, κρίνονται δε 

τελεσιδίκως με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής που καταχωρείται στο 

βιβλίο πρακτικών. 

 

 3. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια  ετήσιας τακτικής 

συνόδου της ΓΣ, ενώ σε έκτακτες καταστάσεις η ολομέλεια μπορεί να 

αποφασίσει τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών σε οποιοδήποτε χρόνο. 

  

 4. Οι αρχαιρεσίες έπονται όλων των θεμάτων που περιλαμβάνει η 

ημερήσια διάταξη της ΓΣ .  Χρησιμοποιείται ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους 

υποψηφίους κάθε οργάνου (ΔΣ και ΕΕ), που προετοιμάζεται έγκαιρα και σε 

επαρκή αριθμό από έκτακτη επιτροπή που συγκροτεί το ΔΣ. Τα μέλη που 

επιθυμούν να είναι υποψήφια για το ΔΣ, και την ΕΕ,  οφείλουν να το 

δηλώσουν εγγράφως στο ΔΣ, στην προθεσμία που αυτό καθορίζει όταν 

συγκαλεί τη ΓΣ. Ειδικότερα, οι επιθυμούντες να καταλάβουν τη θέση του 

Προέδρου του ΔΣ, εκτός της υποψηφιότητάς τους ως απλών μελών αυτού, 

θα πρέπει να το αναφέρουν ρητώς στην έγγραφη δήλωσή τους. 
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 5. Η ψήφος είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Μπορεί ωστόσο, 

ανάλογα με τα τεχνικά μέσα και την οργάνωση του σωματείου, που  

εξασφαλίζουν το αδιάβλητο των εκλογών, η ψήφος να είναι επιστολική ή 

ηλεκτρονική, σύμφωνα με οδηγίες που θα εγκρίνει η ΓΣ. 

 

 6. Ο χρόνος έναρξης και πέρατος της ψηφοφορίας καθορίζεται 

από την εφορευτική επιτροπή. 

 

 7. Κάθε υποψήφιος δικαιούται ένα μόνο σταυρό προτίμησης σε 

κάθε ψηφοδέλτιο, το σύνολο δε των σταυρών προτίμησης σε κάθε 

ψηφοδέλτιο  δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να υπερβαίνει τους επτά (7) 

για το ΔΣ και τους τρεις (3) για την ΕΕ.  Αφού ψηφίσουν όλοι οι παρόντες, η 

εφορευτική επιτροπή κλείνει τις κάλπες και αρχίζει την καταμέτρηση, την 

οποία έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τα ενδιαφερόμενα μέλη. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 

 

 8. Η εφορευτική επιτροπή, συντάσσει ενυπόγραφο «πρωτόκολλο 

αποτελεσμάτων» της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τα μέλη που εξελέγησαν 

στο ΔΣ και  στην ΕΕ. Το πρακτικό και το εκλογικό υλικό παραδίδονται στον 

πρόεδρο της ΓΣ, ο οποίος τότε κηρύσσει το πέρας των εργασιών αυτής. 

 

 9. Το νέο ΔΣ και η νέα ΕΕ του σωματείου συγκροτούνται  σε σώμα 

μέσα σε (8) ημέρες από την εκλογή  τους  κατά τη ΓΣ και μετά από 

πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντα για τη θέση του Προέδρου συμβούλου,  

αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα  τους όπως ρητά αναφέρονται  στα οικεία 

άρθρα τούτου του καταστατικού.   Ειδικότερα, κατά τη συγκρότηση σε σώμα 

το ΔΣ εκλέγει τον αντιπρόεδρό του, ο οποίος θα είναι ειδικότητος 

διαφορετικής εκείνης του προέδρου, ενώ τον γραμματέα του, τον ταμία του 

και τον έφορό του επιλέγει κατά την κρίση του ο πρόεδρος. 

  

ΑΡΘΡΟ 21ο  ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

 1. Διάλυση του σωματείου επέρχεται για τους ακόλουθους λόγους: 
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  α.  Για οποιοδήποτε λόγο με απόφαση της ΓΣ, που 

λαμβάνεται με απαρτία του πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1) της δύναμης 

των ταμειακώς «ενήμερων» και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των 

παρόντων. 

 

  β.  Μετά δικαστική απόφαση. 

 

  γ.  Όταν τα μέλη του σωματείου μειωθούν κάτω των είκοσι 

(20).  

 

  δ.  Αν δεν εκπληρώνονται οι σκοποί του καταστατικού. 

 

 2. Όλες οι περιπτώσεις διάλυσης του σωματείου, εκτός της 

δικαστικής απόφασης, προαπαιτούν απόφαση της ΓΣ. 

 

 3. Τη διάλυση του σωματείου ακολουθεί η εκκαθάρισή του.  

  

 4. Η εκκαθάριση διενεργείται από τρεις (3) εκκαθαριστές που 

επιλέγει η ΓΣ, που αποφάσισε τη διάλυση του σωματείου. 

 

 5. Μετά τη διάλυση του σωματείου και με απόφαση της ΓΣ, η 

περιουσία του περιέρχεται στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ), ή στην ΣΙ, 

ή στην ΠΑ, ή σε ευαγές ίδρυμα, με τη σειρά που αναφέρονται. 

 

 6. Το αρχείο του σωματείου τίθεται, ως ιστορική παρακαταθήκη, 

στη διάθεση της ΣΙ, ή της  υπηρεσίας ιστορίας της ΠΑ. Σε περίπτωση μη 

επίδειξης ενδιαφέροντος, αναζητείται ενδιαφερόμενος από τα εναπομείναντα 

μέλη του σωματείου και αν δεν ευρεθεί καταστρέφεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 1. Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει μόνον από τη 

ΓΣ, εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1) 
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των ταμειακώς «ενήμερων» τακτικών μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων. Το θέμα της 

τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να περιέχεται στην ημερήσια διάταξη 

που έχει αποσταλεί στα μέλη του σωματείου και δεν μπορεί να προστεθεί 

κατά τη διάρκεια της ΓΣ. 

 

 2. Τα ιδρυτικά μέλη, κατά την ιδρυτική συνέλευση επιλέγουν 

επταμελές προσωρινό ΔΣ, με κύριο σκοπό να ιδρύσει και να  συγκροτήσει το 

σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό. Παράλληλα το προσωρινό ΔΣ μεριμνά 

για την έγκριση και ίδρυση  του καταστατικού στο Πρωτοδικείο. Για το λόγο 

αυτό εξουσιοδοτείται να προβεί στις καθ’ υπόδειξη του Πρωτοδικείου 

αλλαγές, για την έγκριση του καταστατικού. Μέχρι την εκλογή ΔΣ, κάθε 

εγγραφόμενος στο σωματείο καταβάλλει στο προσωρινό ΔΣ το τέλος 

εγγραφής καθώς και την ετήσια συνδρομή του. 

  

 3. Τα βιβλία του σωματείου διακρίνονται σε υποχρεωτικά και 

προαιρετικά: 

 

  α. Υποχρεωτικά τηρούνται: Μητρώο μελών του σωματείου, 

Βιβλίο πρακτικών ΔΣ, Βιβλίο πρακτικών ΓΣ, Βιβλίο εισπράξεων-πληρωμών 

μετά παραστατικών. 

 

  β. Προαιρετικά τηρούνται: Βιβλίο παρουσίας μελών της ΓΣ, 

Βιβλίο καταχώρησης εκθέσεων της ΕΕ, Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων- 

εξερχομένων εγγράφων, Βιβλίο επιβολής κυρώσεων στα μέλη. 

  

 4. Το σωματείο δεν είναι κερδοσκοπικό. Συνεπώς δεν επιτρέπεται 

οποιαδήποτε διανομή κερδών προς τους εταίρους του, ούτε κατά την 

λειτουργία του ούτε κατά τη διάλυση του.  

 

 5. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν 

καταστατικό ή από τον  Νόμο (Άρθρα 78-101 του Αστικού Κώδικα περί 

Σωματείων) , ρυθμίζεται με απόφαση της ΓΣ. 
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 6. Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 22 άρθρα, συζητήθηκε 

και έγινε αποδεκτό σήμερα κατ' άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά 

μέλη στην Αθήνα όπου συνήλθαν σε συνεδρίαση την 8η Νοεμβρίου 2013  και 

υπογράφεται ως εξής :  

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

  1. Αλεξόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου 

  2. Αντωνετσής Γεώργιος του Κωνσταντίνου 

  3. Βαξεβανάκης Δημήτριος του Ιωάννη 

  4. Βενέτης Ηλίας του Χρήστου 

  5. Βούρης Κοσμάς του Κωνσταντίνου 

  6. Βυζάντιος Ιωάννης του Δημητρίου 

                      7.       Γαλανοπουλος Οδυσσέας του Χρήστου 

  8. Γερασόπουλος Θωμάς του Στέργιου  

  9. Γερούλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου 

  10. Γεώργας Κωνσταντίνος του Αθανασίου 

  11. Γεωργούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη 

  12. Γιάγκος Ιωάννης του Βασιλείου 

  13. Γιαννακόπουλος Δημήτριος του Ηλία 

  14. Γιαννακούλιας Θεόδωρος του Γεωργίου 

  15. Γιάνναρος Δημήτριος του Κωνσταντίνου 

  16. Γιαννιτσόπουλος Δημήτριος του Νικολάου 

  17. Γιαννιτσόπουλος Θεόδωρος του Νικολάου 

  18. Γκελερής Κωνσταντίνος του Βασιλείου 

  19. Γκίκας Ζαχαρίας του Ζωγράφου 

  20. Γλαρέντζος Ιωάννης του Αναστασίου 

  21. Δεμάγκος Δημήτριος του Νικολάου 

  22. Διαμαντίδης Χρήστος του Ευαγγέλου 

  23 Διαμαντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου 

  24. Διαμαντώνης Ευστάθιος του Γεωργίου 

  25. Δίελας Δημήτριος του Ιωάννη 

  26. Δράκος Αντώνιος του Σπυρίδωνος 

  27. Ηλιόπουλος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου 
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  28. Ιωαννίδης Ιωάννης του Αναστασίου 

  29. Καλαμάτας Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου 

  30. Καλλιώρας Κωνσταντίνος του Ιωάννου 

  31. Κανέλος  Θεόδωρος του Γεωργίου 

  32. Καρανίκας Εμμανουήλ του Ιωάννη 

  33. Κατελούζος Δημήτριος του Ιωάννη 

  34. Κατσαρός Παναγιώτης του Τριαντάφυλλου 

  35. Κελαϊδής  Γεώργιος του Εμμανουήλ 

  36. Κωστόπουλος Βασίλειος του Χρήστου 

  37. Λάμπρου Χαρίλαος του Νικολάου 

  38. Λέλλας Αχιλλέας του Έκτορα 

  39. Λιλίτσης Νικόλαος του Ιορδάνη 

  40. Λουκόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 

  41. Λυτζεράκος Δημητριος του Λάμπρου 

  42. Μανουσάκης Νικόλαος του Ιωάννη 

  43. Μανούσος Παναγιώτης του Αλεξάνδρου 

  44. Μαρίνος Μιχαήλ του Χρήστου 

  45. Μαρκούσης Παναγιώτης του Ιωάννη 

  46. Μελετίου Γεώργιος του Νικολάου 

  47. Μπασαράς Αναστάσιος του Κωνσταντίνου 

  48. Μπίμπιζας–Πίνης Κωνσταντίνος του Μελετίου 

  49. Ξυνογαλάς Ευάγγελος του Παύλου 

  50. Παπαγερμανός Αλέξανδρος του Γεωργίου 

  51. Παπαγεωργίου Δημήτριος του Πέτρου 

  52. Παπαδόπουλος Μιχαήλ του  Πολύβιου 

  53. Παπαιωάννου Αναστάσιος του Νικολάου 

  54. Παπανικολάου Παναγιώτης του Διονυσίου 

  55. Περήφανος Δημήτριος του Περικλέους 

  56. Πιστιώλης Γεώργιος του Θωμά 

  57. Ράμμος Ιωάννης του Γεωργίου 

  58. Σκαρλάτος Γεώργιος του Νικολάου 

  59. Σκλήκας Γεώργιος του Αλεξάνδρου 

   60. Σύρμπος Μιχαήλ του Σπυρίδωνος 

  61. Σχορτσιανίτης Θεόδωρος του Αλεξάνδρου 
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  62. Τσαντηράκης Αντώνιος του Ευαγγέλου 

  63. Υφαντής Βασίλειος του Χριστοδούλου 

  64. Χειράκης Χαράλαμπος του Νικολάου 

  65. Χελιώτης Δημήτριος του Νικολάου 

  66. Χρηστέας Κυριάκος του Παναγιώτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


