
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΟΛ) 

Άρθρο 39ο 

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

(ενσωματώθηκε στον παρόντα ΚΟΛ με την τροποποίηση  υπ’ αριθμό 3 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 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, 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 Κυριών Ικάρου ΝΕΦΕΛΗ (2018) 
            (Εντάχθηκε στον ΚΟΛ με τη τροποποίηση Νο 3 της  5ης ΓΣ της 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018) 
 

1) ΙΔΡΥΣΗ: Το σχετικό αίτημα και το Πλαίσιο Εσωτερικής Λειτουργίας της 
(ΠΕΛ), εγκρίθηκε με την Απόφαση του ΔΣ της της 3ης /2018 Συνεδρίασης του ΔΣ της 24-4-
2018. 
 

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 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ “ΝΕΦΕΛΗΣ”  
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αποτελούν μέρος του ΚΟΛ / Άρθρο 39)1 

 
 
 

Ανάπτυξη όταν απαιτείται….  
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Συμπληρώνονται οποιεσδήποτε αποφάσεις έχουν ληφθεί ή λαμβάνονται για την εύρυθμη λειτουργία της ΛΕΣΧΗΣ, με εσωτερικές 

διαδικασίες και χωρίς απαραίτητα την έγκριση του ΔΣ. Κατ’ εξαίρεση εφόσον προσδιορίζεται κάποιο Πλαίσιο Εσωτερικής Λειτουργίας 
(ΠΕΛ) και σχετικές διορθώσεις – βελτιώσεις του, θα πρέπει να εγκρίνονται και από το ΔΣ. 



 
Το παρακάτω Πλαίσιο Εσωτερικής Λειτουργίας (ΠΕΛ) της Λέσχης Κυριών 
Ικάρου «ΝΕΦΕΛΗ», εγκρίθηκε ομοφώνως από τα Μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου 
Αποφοίτων Σχολής Ικάρων κατά την 3η / 19 Απριλίου 2019 Συνεδρίασή του. 

 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΛΕΣΧΗ ΚΥΡΙΩΝ ΙΚΑΡΟΥ «ΝΕΦΕΛΗ» 
 
ΑΡΘΡΟ 1⁰ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
1. Ιδρύεται Λέσχη, κατόπιν απόφασης της 3ης/24-4-2018 συνεδρίασης του ΣΑΣΙ, η οποία 
αποφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 8/§ 2,την αποδοχή του αιτήματος 51 Κυριών, 
εκπροσωπούμενες από προσωρινή συντονιστική επιτροπή και οι οποίες με επιστολή τους 
προς τον Πρόεδρο του ΔΣ , αιτούνταν την εγγραφή τους ως «Φίλων» του συνδέσμου, με την 
επωνυμία ΛΕΣΧΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ «ΝΕΦΕΛΗ» και το 
διακριτικό τίτλο «ΝΕΦΕΛΗ», με έδρα τα γραφεία του συνδέσμου, Ακαδημίας 27Α, 5ος 
όροφος, ΤΚ 106 71, στην Αθήνα Αττικής. Για τις επαφές της Λέσχης με το εξωτερικό θα 
χρησιμοποιείται η επωνυμία της Λέσχης «HELLENIC AIR FORCE ACADEMY GRADUATES 
ASSOSIATION - LADIES CLUB NEFELI». 
 
2. Υπό τις προβλέψεις του καταστατικού και του Κανονισμού Οργάνωσης - Λειτουργίας  
(ΚΟΛ) του ΣΑΣΙ και ειδικότερα του άρθρου 39 αυτού που αποτελεί τις κατευθυντήριες 
οδηγίες λειτουργίας μας, συγκροτείται η Λέσχη Κυριών Νεφέλη, στην οποία μπορούν να 
ενταχθούν Κυρίες , ως μέλη  ή ως φίλοι ως ακολούθως: 
 
α.   Μέλη της Λέσχης 
     Ως μέλη της Λέσχης Κυριών Νεφέλη δύνανται  να εγγραφούν Κυρίες , σύμφωνα με τις 
παρακάτω προβλέψεις, ήτοι: 
 
(1). Εφόσον αποτελούν μέλος (ένα μόνο και όχι δεύτερο) οικογένειας στελέχους της ΠΑ, 
προερχομένου από τη ΣΙ, που απεβίωσε «κατά την υπηρεσία και ένεκα ταύτης». 
 
(2). Εφόσον είναι μέλη οικογενειών (μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας) των ιδρυτικών και 
τακτικών μελών του σωματείου. 
 
(3). Εφόσον αποτελούν μέλος (ένα μόνο και όχι δεύτερο) οικογένειας αποβιώσαντος ενεργού 
τακτικού μέλους. 
 
(4). Διακεκριμένα άτομα της ελληνικής κοινωνίας και εξέχοντες πολίτες άλλων χωρών 
(χαρακτηριζόμενα   με ομοφωνία από την Συντονιστική  Επιτροπή  της Λέσχης), που 
πιστεύουν και αποδέχονται τις αρχές και τους σκοπούς της Λέσχης και επιθυμούν να 
προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.  
 
(5). Εφόσον είναι πρώην Ίκαροι, οι οποίοι παραιτήθηκαν της ΣΙ πριν την αποφοίτησή τους  
όχι όμως για λόγους  νομικής η  ηθικής φύσεως. 
 
β.    Φίλοι της Λέσχης 



             Ως  φίλοι της Λέσχης χαρακτηρίζονται  Κυρίες σύμφωνα με τις παρακάτω σύμφωνα με 
τις παρακάτω προβλέψεις, ήτοι: 
  
(1) Εφόσον είναι Αξιωματικοί και είναι εντεταγμένες στην ίδια επετηρίδα των αποφοίτων 
της ΣΙ, ως αξιωματικοί διαφορετικής προέλευσης. 
 
(2). Κυρίες που δεν δικαιούνται αντίστοιχης εγγραφής ως  <<μέλη>> της, επειδή δεν 
ανήκουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις της παρ. 2α, αλλά προτείνονται από άλλες 
Κυρίες της Λέσχης που ανήκουν στις περιπτώσεις αυτές. 
 
(3). 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.  
 
Η Συντονιστική Επιτροπή της Λέσχης  διατηρεί  το δικαίωμα να αποφασίζει ομόφωνα,  αν 
κάποιες περιπτώσεις ''φίλων''  θα τις χαρακτηρίσει ''μέλη". 
 
3. Για να υπάρχει διάκριση των «Φίλων» και «Μελών» του ΣΑΣΙ με τους αντίστοιχους 
της Λέσχης, οι Κυρίες της προηγούμενης παρ. 2α θα ονομάζονται «Ωκεανίδες», ενώ οι Κυρίες 
της παρ. 2β θα ονομάζονται «Ναϊάδες». Οι ονομασίες αυτές αν και υιοθετούνται για να 
εξυπηρετηθεί η προαναφερθείσα διάκριση των όρων «Φίλος» και «Μέλος» του ΣΑΣΙ, σε 
σχέση με τους ίδιους όρους της Λέσχης, δεν είναι τυχαίες, καθότι σχετίζονται άμεσα με το 
όνομα της Λέσχης. Ως γνωστό η «Νεφέλη» ανήκε στην μεγάλη κατηγορία Νυμφών 
«Ωκεανίδες και Ναϊάδες», που ήταν Νύμφες των ποταμών, των πηγών και των κρηνών, κόρες 
του Ωκεανού και αδελφές των ποτάμιων θεών, ενώ η ίδια ήταν «Ωκεανίς». Οι Νύμφες ως 
υπάρξεις τοποθετούνταν μεταξύ θεών και θνητών, δεν ήταν αθάνατες, ζούσαν όμως επί 
μακρόν και τρέφονταν με αμβροσία. 
  4. Οι «Ωκεανίδες» εκτός από μέλη της Λέσχης, έχουν το δικαίωμα να προτείνουν 
δράσεις και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Λέσχης, να διαβουλεύονται και να 
αποφασίζουν επ’ αυτών, να θέτουν υποψηφιότητα ως μέλη της κάθε φορά συγκροτούμενης 
Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕΠ), καθώς επίσης να εκλέγουν και να εκλέγονται. Αντιθέτως οι 
«Ναϊάδες», έχουν δικαίωμα να προωθούν ιδέες και προτάσεις, να εισηγούνται - προτείνουν 
και να συμμετέχουν στις δράσεις της Λέσχης, αλλά όχι να αποφασίζουν επί των προτάσεων 
και εισηγήσεών τους, ενώ δεν μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται. 
 
5. «Ωκεανίς» ή «Ναϊάς»  της Λέσχης μπορεί να καταστεί οποιαδήποτε ενδιαφερομένη 
(ημεδαπή ή αλλοδαπή), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, εφόσον δηλώσει 
ότι  αποδέχεται το καταστατικό και τον Κ.Ο.Λ. του ΣΑΣΙ, όπως επίσης το ΠΕΛ και τις δράσεις 
της Λέσχης. Για να ολοκληρωθεί η αναγνώριση οποιασδήποτε ενδιαφερομένης ως, 
«Ωκεανίδας» ή «Ναϊάδας», απαιτείται να υποβάλλει η ίδια σχετική αίτηση και παράλληλα να 
προταθεί προς το ΔΣ του Συνδέσμου η αποδοχή της αίτησής της, από ένα οποιοδήποτε 
τακτικό-ενεργό μέλος του Συνδέσμου. 
 
 6. Όπου λειτουργούν παραρτήματα του ΣΑΣΙ θα μπορούν παράλληλα να λειτουργούν 
και παραρτήματα της Λέσχης Γυναικών «ΝΕΦΕΛΗ» - με το ίδιο ως το παρόν Πλαίσιο 
Λειτουργίας - τα οποία θα αναφέρονται στα κατά τόπους παραρτήματα του ΣΑΣΙ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2⁰ ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 



1. Το έμβλημα της Λέσχης Κυριών Ικάρου παραπέμπει στο μύθο του Φρίξου και της 
Έλλης παιδιών της Νεφέλης.  Συμβολίζει δε, την αγάπη της μητέρας που αναζητά τα παιδιά 
της πάνω σε νέφος. 
  
2. Η Σφραγίδα της Λέσχης είναι στρογγυλή, διαστάσεων διαμέτρου 35mm. Στο κέντρο 
της σκιαγραφείται το έμβλημα της Λέσχης, χωρίς όμως τα άνθη που βρίσκονται στο δεξιό-
εξωτερικό μέρος του εμβλήματος. Στο άνω μέρος και εσωτερικά της σφραγίδας τίθεται το 
όνομα της Λέσχης «ΝΕΦΕΛΗ» και στο κάτω μέρος αυτής τίθεται ο τίτλος «ΛΕΣΧΗ ΚΥΡΙΩΝ 
ΙΚΑΡΟΥ», ενώ ακριβώς από κάτω και στο κέντρο του τίτλου αυτού, τίθεται το έτος ίδρυσης 
της Λέσχης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
  
ΑΡΘΡΟ 3⁰ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
1. Η Λέσχη Γυναικών «Νεφέλη» αποτελεί μέρος του γενικού σκοπού του Συνδέσμου 
Αποφοίτων Σχολής Ικάρων και αφορά την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των γυναικών και 
των μελών των οικογενειών. 
 
2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που θα συσπειρώνουν τόσο τις «Ωκεανίδες» 
και «Ναϊάδες» της Λέσχης  όσο και τα Μέλη του Συνδέσμου και τις οικογένειες τους, θα 
προάγουν τα αισθήματα φιλίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς. 
 
3. Θα επιδιώκονται δραστηριότητες ποιοτικής ψυχαγωγίας, φιλανθρωπικών δράσεων 
και ότι προάγει την ιδέα και το σκοπό της ιδρύσεως της Λέσχης, όπως, διοργάνωση 
συνεστιάσεων, περιπάτων, εκδρομών, επισκέψεων σε εκθέσεις και αρχαιολογικούς χώρους, 
Μπαζάρ, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών,  χορωδιών, εκμάθησης χειροτεχνίας και 
χορού, δημιουργίας τράπεζας παραδοσιακής και υψηλής μαγειρικής, εκδηλώσεων με 
διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια κλπ. 
 
4. Μέσα στις δράσεις συμπεριλαμβάνονται  εκδόσεις  βιβλίων, εντύπων, περιοδικών, 
ημερολογίων. 
 
5. Η αρχή του αποκλεισμού, από ενέργειες, δράσεις και κατευθύνσεις προς ιδιοτελείς 
επαγγελματικές, πολιτικές και κομματικές δράσεις και επιδιώξεις αποτελεί αυστηρή 
προϋπόθεση της λειτουργίας της Λέσχης. 
 
6. Περιπτώσεις διακριτικής και ορθολογικής επαγγελματικής υποστήριξης των μελών, 
ή/και διαφήμισης χορηγών, θα πρέπει να συντονίζονται και να εγκρίνονται έγκαιρα από το 
ΔΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4⁰ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΠΟΡΟΙ 
1. Για κάθε μέλος της Λέσχης  καθορίζεται η αρχική εγγραφή σε € 10  και η ετήσια 
συνδρομή σε € 5. Τα ποσά αυτά αποτελούν πόρους του ΣΑΣΙ, ενώ η Λέσχη, ως μη έχουσα 
ίδιους πόρους, χρηματοδοτεί όλες τις δράσεις των μελών με έκτακτη εισφορά, για κάθε μία 
εξ’ αυτών. 
 
2. Τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών της Λέσχης, ή άλλα χρηματικά υπόλοιπα 
διαφόρων εκδηλώσεων, όπως εκδρομές, συνεστιάσεις κ.α. θα πρέπει να συμψηφίζονται και 
να αναλώνονται στην επόμενη ή στις επόμενες δράσεις μειούμενης  κατ’ αναλογία, της 
οικονομικής συμμετοχής των μελών της Λέσχης στις δράσεις αυτές. 
 
3. Οι φίλοι της Λέσχης  καταγράφονται αλλά δεν πληρώνουν εγγραφή και ετήσια 
συνδρομή. 



 
ΑΡΘΡΟ 5⁰ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
1. Η Λέσχη Νεφέλη διατηρεί Αρχείο, στο οποίο καταχωρείται , το αίτημα συγκρότησης, η 
ιδρυτική απόφαση του ΔΣ του ΣΑΣΙ και τα πλήρη στοιχεία των μελών, καθώς και το 
εγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας. Το ίδιο αρχείο θα χρησιμοποιείται για την καταχώρηση 
πρακτικών σχετικά με τις συνεδριάσεις. 
   
2. Οι δράσεις που προτείνονται από την Συντονιστική Επιτροπή και αποφασίζονται με 
εσωτερική διαδικασία , δεν δεσμεύουν σε καμιά περίπτωση όλα τα Μέλη της Λέσχης, εάν 
δεν το επιθυμούν, για οποιοδήποτε συμμετοχή. Βέβαια η εθελοντική συμμετοχή πρέπει 
οπωσδήποτε να διακρίνεται από την απαιτούμενη συνέπεια, προκειμένου να υπάρχει 
δυνατότητα προγραμματισμού και επιτυχίας των δράσεων. 
 
3.          Ειδικότερα για τον καθορισμό των δράσεων της Λέσχης, η ΣΕΠ εντός του πρώτου 
10ημέρου Οκτωβρίου κάθε έτους, ζητά από το σύνολο των «Ωκεανίδων» και «Ναϊάδων» να 
προτείνουν δράσεις για το επόμενο έτος. Ακολούθως η ΣΕΠ συνεδριάζει και μελετώντας όλες 
τις εισηγήσεις καθορίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσεων της Λέσχης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6⁰ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1. Η Λέσχη συντονίζεται από πενταμελή  επιτροπή, της οποίας η θητεία είναι διετής. 
Κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, 
εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί περίπτωση 
μείωσης της δύναμης της. 
 
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕΠ) εκλέγεται με φυσική παρουσία των εκλεκτόρων 
(«Ωκεανίδων») από την ολομέλεια της Λέσχης. Σκοπός της Συντονιστικής Επιτροπής είναι να 
λειτουργεί με γνώμονα την πραγματοποίηση των σκοπών της Λέσχης. Λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν τη Λέσχη, συνιστά 
ομάδες εργασίας, συμβούλια, επιτροπές, των οποίων συντονίζει τη δραστηριότητα. Εγκρίνει 
αρχικά την αποδοχή νέων μελών της Λέσχης, κατόπιν αιτήσεώς των, ενώ στη συνέχεια 
γνωστοποιεί αυτή την αποδοχή και ζητά την τελική έγκριση του ΔΣ του συνδέσμου. 
 
3. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο και έκτακτα όταν το 
κρίνει απαραίτητο ή το ζητήσουν 2 μέλη με ηλεκτρονική  αίτησή τους προς την υπόλοιπη 
επιτροπή. 
 
4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών που δεν μπορεί να 
είναι λιγότερα από τρία.  
 
5. Μέλος το οποίο απουσιάζει επί τέσσερεις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις της 
Συντονιστικής Επιτροπής,  απομακρύνεται από τη θέση του και αναπληρώνεται. 
Καταλαμβάνει την κενή θέση η πρώτη αναπληρωματική. 
 
6. Η ΣΕΠ επιβάλλεται να προετοιμάζει κείμενα και κατάλληλο φωτο-καλλιτεχνικό υλικό 
για να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας του συνδέσμου, όπως και 
αντίστοιχο υλικό απενημέρωσης και βαθμού επιτυχίας των συντελεσθεισών δράσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 7⁰ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΕΣΧΗΣ (ΓΣΛ) – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
 



1. Η Γενική Συνέλευση της Λέσχης (ΓΣΛ)  συνέρχεται μόνο με φυσική παρουσία, αφενός 
τακτικά, για να διεξάγει ανά διετία αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών  της νέας ΣΕΠ 
και αφετέρου έκτακτα, οποτεδήποτε το ζητήσει το σύνολο των μελών της ΣΕΠ για να 
συζητήσει και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα κριθεί σημαντικό και επείγον. 
 
2. Στη ΓΣΛ μπορούν να συμμετέχουν όλες οι «Ωκεανίδες» και οι «Ναϊάδες» οι οποίες 
μπορούν να εισηγηθούν οτιδήποτε και να εκφράσουν απόψεις για το κάθε θέμα που 
περιλαμβάνεται στη ατζέντα. Οι αποφάσεις όμως, καθώς και η ψηφοφορία για τις 
αρχαιρεσίες, ανήκουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των «Ωκεανίδων». 
 
3. Για να θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία της συνόδου της ΓΣΛ και να είναι δυνατή ως εκ 
τούτου η λήψη αποφάσεων ή η διενέργεια αρχαιρεσιών, απαιτείται να παρευρίσκεται το 
50% + 1 των εγγεγραμμένων «Ωκεανίδων». Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, 
προγραμματίζεται και πάλι η σύνοδος, μετά από μια βδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, στον 
ίδιο χώρο, εκτός αν άλλως ορισθεί από τη ΣΕΠ με μεγαλύτερο χρονικό όριο. Κατά την 
επαναληπτική σύνοδο της ΓΣΛ, θεωρείτε ότι υπάρχει απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των 
παρουσών «Ωκεανίδων» ή του ποσοστού επί της συνολικής τους δύναμης. 
 
4. Η ΓΣΛ προκηρύσσεται από τη Συντονιστική Επιτροπή από 7 – 20 ημέρες πριν από την 
διεξαγωγή της. Όλα τα μέλη ειδοποιούνται με γραπτή ή ηλεκτρονική ατομική πρόσκληση, 
στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία, η ώρα, ο ακριβής τόπος, η αίθουσα της 
συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 
5. Τις εκλογές διεξάγει τριμελής εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται κάθε φορά από την 
ΓΣΛ λίγο πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών, με ανάταση των χειρών ή με υπόδειξη των μελών 
της ΣΕΠ. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί τα σχετικά πρακτικά, το βιβλίο ψηφισάντων, 
καταμετρεί τα ψηφοδέλτια, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο προσυπογράφεται από 
όλες τις υποψήφιες και ανακηρύσσει τις  εκλεγείσες. Το πρακτικό και το εκλογικό υλικό 
παραδίδονται από τη εφορευτική επιτροπή στην απερχόμενη ΣΕΠ (παρουσία όλων των 
μελών της), η οποία κηρύσσει το πέρας των εργασιών αυτής. 
 
6. Χρησιμοποιείται ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις υποψήφιες. Τα μέλη που επιθυμούν να 
είναι υποψήφια για τη νέα Συντονιστική Επιτροπή, οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στη 
Συντονιστική Επιτροπή, στην προθεσμία που αυτή καθορίζει, όταν συγκαλεί τη ΓΣΛ. 
 
7. Ο Χρόνος έναρξης και πέρατος της ψηφοφορίας καθορίζεται από την εφορευτική 
επιτροπή. 
 
8. Η νέα ΣΕΠ της Λέσχης συγκροτείται μέσα σε (8) ημέρες από την εκλογή των μελών της 
και μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος μέλους της. 
 
9. Εντός 10ημέρου από τη συγκρότηση της νέας ΣΕΠ, πρέπει να συνυπογραφεί 
πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής μεταξύ νέας και απερχόμενης ΣΕΠ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8⁰ - ΔΙΑΦΟΡΑ 
 
1. Η Λέσχη διατηρεί κατ’ ελάχιστο ένα αρχείο που περιλαμβάνει τα παρακάτω : 
 
α. Αρχικό αίτημα συγκρότησης 
 
β. Ιδρυτική απόφαση του ΔΣ 
 



γ. Μητρώο μελών της Λέσχης 
 
δ. Βιβλίο ή επί μέρους αρχείο Πρακτικών 
 
ε. Ημερολόγιο δράσεων και άλλων σημαντικών στοιχείων και γεγονότων 
 
2. Τα αρχεία εκδηλώσεων και δράσεων, καθώς και ο οικονομικός απολογισμός (εάν 
υπάρχει ανάγκη να προβληθεί τέτοιος) υποβάλλονται κάθε χρόνο, ένα μήνα πριν την 
προγραμματιζόμενη ΓΣ της Λέσχης προς  το ΔΣ του ΣΑΣΙ, ως πεπραγμένα παρελθόντος έτους.  
3. Ορίζεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Συντονιστικής Επιτροπής με το ΣΑΣΙ ως 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ αντιπρόσωπος από το ΔΣ, ο οποίος αναλαμβάνει να συντονίζει την όποια 
απαιτούμενη υποστήριξη, ενημερώνοντας και το ΔΣ. 
 
4. Η αλληλογραφία του ΣΑΣΙ προς τη Συντονιστική Επιτροπή, αποστέλλεται στη δ/νση 
nefeliclub@gmail.com όπως επίσης και στα πέντε (5) μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. 
 
5. Ορίζεται συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με το ΔΣ του ΣΑΣΙ, όταν προκύπτουν 
θέματα χρήζοντα επίλυσης. 
 
 
Το παρόν Πλαίσιο Εσωτερικής Λειτουργίας της Λέσχης Κυριών Ικάρου «ΝΕΦΕΛΗ», εγκρίθηκε 
ομοφώνως από τα Μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων κατά την 3η / 19 
Απριλίου 2019 Συνεδρίασή του. 
 
Για κάθε αλλαγή του παρόντος Πλαισίου Εσωτερικής Λειτουργίας της Λέσχης «ΝΕΦΕΛΗ»,  να 
αιτείται η Συντονιστική Επιτροπή την έγκριση του ΔΣ / Σ.Α.Σ.Ι. / «ΙΚΑΡΟΣ» 

 
 
 



           
 
 


