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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Α.Σ.Ι Νο 10 / 2020 
 
              Αθήνα 3 Απρ. 2020 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
  
 Παρότι η πανδημία του κορωνοΐού έχει επιβάλει την υιοθέτηση δόγματος νέου 
τρόπου άμυνας, δηλαδή «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ», δεν θα μπορούσε ωστόσο να σταματήσει 
κάθε προγραμματισμός εκκρεμών δράσεων και υποχρεώσεων της κάθε οικογένειας, αλλά 
και του Συνδέσμου, έστω και ως πρόβλεψη χαλαρής εκτίμησης ως προς τον χρόνο 
υλοποίησης. 
  
 Ο κύριος λόγος βέβαια, αναφορικά με τις υπαινισσόμενες πιο πάνω εκκρεμείς 
δράσεις, γίνεται για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και τις προβλεπόμενες 
Αρχαιρεσίες με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και Ελεγκτικής 
Επιτροπής (ΕΕ), καθώς και Διοικουσών Επιτροπών (ΔΕ) των Παραρτημάτων, όπως θα 
δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. 
 
 Προφανώς δε, με την αβεβαιότητα της παρούσας κατάστασης, κάθε 
προγραμματισμός θα πρέπει να υλοποιηθεί αφού προηγουμένως έχουν εξασφαλισθεί οι 
καλλίτερες προϋποθέσεις και χωρίς ασφαλώς, το παραμικρό ρίσκο που θα μπορούσε να 
απειλήσει την υγεία μας. Συνεπώς τα προαναφερθέντα, ενδέχεται να μετατεθούν σε 
ασφαλή χρόνο, κατά τον οποίο θα έχουν λήξει προ πολλού οι περιορισμοί κοινωνικής 
απομόνωσης. 
 
  Πιο συγκεκριμένα επί του Προγραμματισμού Γ.Σ. και Αρχαιρεσιών: 

 
Μετά τη συμπλήρωση του τριετούς χρόνου ενάσκησης καθηκόντων των μελών του 

2ου εκλεγμένου ΔΣ από την ίδρυση του Συνδέσμου, του οποίου η θητεία λήγει στις 20 
Μαΐου 2020, υφίσταται υποχρέωση, όπως προκύπτει από το άρθρο 10, §4θ και 20 του 
Καταστατικού, καθώς και από το άρθρο 14 του ΚΟΛ, να προκηρυχθούν αρχαιρεσίες 
περίπου ένα δίμηνο νωρίτερα. 

  
Όπως επίσης προβλέπεται και είθισται, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται παράλληλα με 

την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και μάλιστα έπονται ως διαδικασία για εκλογή 
νέου ΔΣ, κάθε άλλου θέματος αυτής (ΓΣ). 

 
Επειδή εξ’ άλλου είναι επιθυμητό, όπως έγινε και τον περασμένο χρόνο, να 

συνδιοργανωθεί  το Εαρινό Συμπόσιο παράλληλα με τη ΓΣ, ώστε να επιτυγχάνεται 
οικονομία χρόνου για τις εκκρεμείς ή προγραμματισμένες δράσεις του Συνδέσμου, το ΔΣ 
έκρινε ως καταλληλότερη ημερομηνία διεξαγωγής ΓΣ, την 20 Ιουνίου 2020, ημέρα 
Σαββάτο και ώρα 09:30 στο Αμφιθέατρο της ΔΑΕ. 

 
Στην ετήσια τακτική ΓΣ πρέπει να παρευρεθούμε όλοι !!! 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

- Ένεκα του ότι δεν εξασφαλίζεται, σχεδόν ποτέ, απαρτία κατά την πρώτη συνάντηση, ορίζεται 
ως τέτοια, η 13η Ιουνίου 2020 (ίδια ως άνω, ημέρα, ώρα, τόπο). 
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- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα του αμφιθεάτρου της ΔΑΕ την τελικώς 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, θα φροντίσει το ΔΣ για υλοποίηση του προγράμματος στο ΚΕΔΑ/Ζ  ή στη ΛΑΕΔ 
ή τέλος στο αμφιθέατρο του 251 ΓΝΑ. Ως προς τούτο θα ενημερωθούν έγκαιρα όλα τα μέλη του Συνδέσμου. 

 
Παράλληλα καθίσταται γνωστό, ότι το ΔΣ έχει ήδη εγκρίνει την πρόταση των 

Παραρτημάτων Μακεδονίας και Θεσσαλίας για ταυτόχρονη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, προς 
ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης και Ελέγχου: ήτοι, των Παραρτημάτων (για νέες 
Διοικούσες Επιτροπές / ΔΕ), καθώς και του Κεντρικού Συνδέσμου (για νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο / ΔΣ). Και όλα αυτά, παρότι οι ΔΕ των Παραρτημάτων, δεν έχουν ολοκληρώσει 
την προβλεπόμενη τριετή θητεία τους και θα μπορούσαν θεωρητικά να συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους με τα υφιστάμενα Προεδρεία. Αυτό έγινε για να συγκεντρώνεται ικανός 
αριθμός μελών αλλά και υποψηφίων σε μία κοινή ημερομηνία αρχαιρεσιών για όλο τον 
Σύνδεσμο και σε όλες τις περιφέρειες. 

 
Εφόσον λοιπόν η απόφαση-πρόταση αυτή του ΔΣ, γίνει αποδεκτή και από τη ΓΣ 

της 20ης Ιουνίου 2020, θα ακολουθήσουν άμεσα την ημέρα εκείνη, αλλά και εφεξής κάθε 
τριετία, οι ταυτόχρονες αρχαιρεσίες για τις ΔΕ των Παραρτημάτων αφ ’ενός, αλλά  και για 
το ΔΣ και την ΕΕ του Συνδέσμου. 

 
Όπως είναι ευνόητο λοιπόν, τα Παραρτήματα την ημέρα της ΓΣ, θα διεξάγουν με 

διαφορετικά ψηφοδέλτια δύο ψηφοφορίες, δηλαδή μία για ανάδειξη ΔΣ-ΕΕ του Συνδέσμου 
και μία για ανάδειξη Διοικουσών Επιτροπών των δύο Παραρτημάτων (το καθένα για τη 
δική του περιφέρεια). Ωστόσο, για να διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες στην έκταση και με τον 
τρόπο που προαναφέρθηκε, θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλος αριθμός υποψηφίων ως 
ακολούθως: 

 
 Ως προς τη στελέχωση των οργάνων Διοίκησης και Ελέγχου του Συνδέσμου: 

 
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο: 

 
- Τουλάχιστον δύο (2) υποψήφιοι οποιασδήποτε ειδικότητας και 

οποιασδήποτε γεωγραφικής περιφέρειας, για τη θέση του Προέδρου του ΔΣ. 
 
- Τουλάχιστον εννέα (9) υποψήφιοι οποιασδήποτε ειδικότητας 

και οποιασδήποτε γεωγραφικής περιφέρειας,  για τις 6 θέσεις των λοιπών μελών του ΔΣ. 
 

 Για την Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ): 
 

- Τουλάχιστον πέντε (5) υποψήφιοι οποιασδήποτε ειδικότητας 
και οποιασδήποτε γεωγραφικής περιφέρειας για τις 3 θέσεις της ΕΕ. 

 
 Ως προς τη στελέχωση της Διοίκησης των Παραρτημάτων: 

 
 Για τις Διοικούσες Επιτροπές των Παραρτημάτων: 

 
- Τουλάχιστον δύο (2) υποψήφιοι οποιασδήποτε ειδικότητας και 

μόνο από την διοικητική περιφέρεια του Παραρτήματος στο οποίο ανήκουν, για τη θέση 
του Προέδρου. 

 
- Τουλάχιστον τέσσερεις (4) υποψήφιοι οποιασδήποτε 

ειδικότητας και μόνο από την διοικητική περιφέρεια του Παραρτήματος στο οποίο 
ανήκουν, για τις 2 θέσεις, Γραμματέα και Ταμία.   
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Τα μέλη που επιθυμούν να  εκλεγούν για  το  ΔΣ και την  ΕΕ του Συνδέσμου, θα 
πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω e-mail ή 
ταχυδρομείου, ενώ τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν για την προβλεπόμενη λειτουργία 
των Παραρτημάτων, θα προωθήσουν τις υποψηφιότητές τους ΜΟΝΟ στην αντίστοιχη 
Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του Παραρτήματος στο οποίο ανήκουν.  

 
Όλοι ανεξαιρέτως οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι, πρέπει να γνωστοποιήσουν 

εγγράφως την υποψηφιότητά τους, μέχρι 15 Μαίου 2020 (24:00), αναφέροντας 
παράλληλα και τις θέσεις των οργάνων Διοίκησης - Ελέγχου τις οποίες ενδιαφέρονται να 
καταλάβουν. Για παράδειγμα είναι δυνατόν να επιθυμεί κάποιος ενδιαφερόμενος, να είναι 
υποψήφιος για: πρόεδρος, απλό μέλος του ΔΣ και μέλος της ΕΕ της Κεντρικής Διοίκησης 
του Συνδέσμου ή ακόμα για: πρόεδρος, γραμματέας και ταμίας των ΔΕ ενός εκ των 
Παραρτημάτων. 

 
Η έγγραφη υποψηφιότητα, θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό και 

φωτογραφία προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «ΙΚΑΡΟΥ». Παράλληλα, 
εφόσον υπάρχει επιθυμία, μπορεί κάθε υποψήφιος να αποστείλει μήνυμα μέσω e-mail - σε 
οποιοδήποτε χρόνο πριν από τις αρχαιρεσίες - με σκοπό την ανάρτησή του στη ιστοσελίδα 
του Συνδέσμου, ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του Σ.Α.Σ.Ι., για τις σκέψεις του, πάνω 
στην πορεία και τις δράσεις του Συνδέσμου. 

 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις προβλέψεις, την οργάνωση και τη διεξαγωγή 

ΓΣ και αρχαιρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης και των Παραρτημάτων, αναφέρονται στα 
άρθρα 10 και 20 του Καταστατικού, όπως και στα άρθρα 13 και 14 του Κ.Ο.Λ. 

Τα αναφερόμενα κείμενα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 
 
Εκτός όλων των ανωτέρω, παρακαλούνται τα μέλη του Συνδέσμου να 

αποστείλουν - σύντομα και περιεκτικά - μέχρι 10 Ιουνίου 2020, τυχόν προτάσεις για 
θέματα που δεν προβλέπονται στο Καταστατικό και στον Κ.Ο.Λ. και αφορούν γενικά τη 
λειτουργία του Συνδέσμου, προκειμένου να τεθούν προς έγκριση στους Συνέδρους της 
Γενικής Συνέλευσης. 

Ως προς το αντικείμενο αυτό, τα Παραρτήματα παρακαλούνται να προωθήσουν 
συγκεντρωτικές προτάσεις για τα μέλη της περιφέρειάς τους. 

 
Τέλος καλούμε και υπενθυμίζουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι το ΔΣ του 

Συνδέσμου και οι ΔΕ των Παραρτημάτων τελούν σε αναμονή, για συγκέντρωση όλων των 
υποψηφιοτήτων μέχρι 15 Μαΐου 2020 (24:00) . 

 
Για τυχόν επί πλέον πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με όλα τα μέλη 

του ΔΣ του Συνδέσμου και των ΔΕ των Παραρτημάτων Μακεδονίας και Θεσσαλίας ή για 
εξειδικευμένα θέματα, με τα τηλέφωνα που αναγράφονται στο υποσέλιδο. 

 
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας, 

 Με Ιδιαίτερη Εκτίμηση, 
 

                                  Ο                         Ο 
                ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
          Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.       Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. 

                  Ευάγγελος Γεωργούσης                                   Κοσμάς Βούρης 
                    Επίτιμος Δκτης ΔΑΕ  
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