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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ 

«ΙΚΑΡΟΣ» 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΚΟΛ)  

 

ΜΕΡΟΣ 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΓΕΝΙΚΑ 

 1. Το καταστατικό του συνδέσμου περιλαμβάνει όλες τις 

προβλεπόμενες και αναγκαίες κατά τα οριζόμενα από τον αστικό κώδικα 

διατάξεις, βάσει των οποίων το πρωτοδικείο Αθηνών ενέκρινε την ίδρυσή του 

και την εγγραφή του συνδέσμου στα αντίστοιχα βιβλία του. 

 

 2.  Ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να εκπονηθεί παράλληλα και ΚΟΛ στον 

οποίο περιλαμβάνονται ή καθορίζονται: 

   

  α. Όλες οι λοιπές ρυθμίσεις που περιέχονται μεν στις γενικές 

έννοιες του καταστατικού αλλά δεν επεξηγούνται στην έκταση που απαιτείται. 

 

  β. Οδηγίες και κατευθύνσεις  εσωτερικής λειτουργίας του 

συνδέσμου.  

 

 3. Εν προκειμένω λοιπόν καταγράφονται και αναλύονται περαιτέρω 

κανόνες και διαδικασίες που αναγκαιούν για τη διευκόλυνση και το συντονισμό  

του έργου και των δραστηριοτήτων του συνδέσμου, όπως: 

 

  α. Επιδιώξεις του συνδέσμου. 

  β.  Περιγραφή διαδικασιών (εκλογικών, ίδρυσης-λειτουργίας 

παραρτημάτων, δεοντολογίας, πειθαρχικού ελέγχου, όρων χρήσης ιστοσελίδας 

κλπ). 

  γ.  Οργάνωση συνεδρίων. 



σελ. 7 

 

  δ. Πρόσθετες αρμοδιότητες οργάνων. 

  ε.  Λοιπά θέματα εξυπηρέτησης των σκοπών του 

καταστατικού. 

 

 4. Η απαίτηση εκπόνησης ΚΟΛ, προέκυψε από το γεγονός ότι 

πολλές φορές τυχαίνει να αλλάζουν οι συνθήκες λειτουργίας του συνδέσμου για 

διάφορους και απρόβλεπτους ως επί το πλείστον λόγους (νομικές αλλαγές, 

νέες δραστηριότητες, ανακύπτοντα προβλήματα κλπ), που αργά ή γρήγορα θα 

δημιουργήσουν την ανάγκη αλλαγών και βελτιώσεων στις εφαρμοζόμενες 

διαδικασίες και στους ακολουθούμενους κανόνες.  

 

 5. Ο ΚΟΛ λοιπόν, αποτελεί ένα εύχρηστο και αποτελεσματικό 

εργαλείο για τη διοίκηση του συνδέσμου, το οποίο μπορεί να αναθεωρείται και 

να συμπληρώνεται,  σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες των οργάνων του, χωρίς να 

απαιτείται η προσφυγή στο Πρωτοδικείο, η οποία είναι αναγκαία μόνο στις 

περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΟΛ 

 

 Σκοπός λοιπόν του παρόντος κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας 

είναι: 

 

  α.  Να περιγράψει την οργάνωση και τις απαιτούμενες 

διαδικασίες των δραστηριοτήτων του συνδέσμου,  ως προς τα θέματα εκείνα 

που δεν περιλαμβάνονται ή επεξηγούνται στο καταστατικό και απαιτείται ως εκ 

τούτου  να καθορισθούν και να αναλυθούν για να καλυφθεί η εύρυθμη, η 

ευέλικτη και η αποτελεσματική λειτουργία του.  

  

  β. Τα περιεχόμενα του ΚΟΛ θα είναι επεξηγηματικά και 

συμπληρωματικά του καταστατικού, όπως επίσης και εμφατικά, σε θέματα 

συμπεριφοράς, σχέσεων, αξιών, δεοντολογίας, περιορισμών και εσωτερικής 

οργάνωσης - λειτουργίας. 

 

      

 

     ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 



σελ. 8 

 

 1. Σε κάθε περίπτωση που το ίδιο ζήτημα ρυθμίζεται διαφορετικά 

στο καταστατικό και στον ΚΟΛ, υπερισχύει και εφαρμόζεται, η ρύθμιση 

τουκαταστατικού. 

 2. Ο ΚΟΛ αναθεωρείται, τροποποιείται, συμπληρώνεται και 

εκπονείται εκ νέου, με απόφαση των οργάνων της διοίκησης, όπως αναφέρεται 

σε αυτόν. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2ο 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΕΜΒΛΗΜΑ 

 1. Το έμβλημα του συνδέσμου (Σχήμα 1), απεικονίζει συμβολικά το 

«μύθο του Ικάρου» που τον συνθέτουν τα τρία (3) αρχέγονα στοιχεία του αέρα, 

του ήλιου και της θάλασσας, τα οποία ενώνονται σε εικόνα μέσω της 

γενναιότητας και της τόλμης της ψυχής, για να βγει μέσα από τον ανθρώπινο 

μανδύα της και να πετάξει. Παράλληλα ο κυματισμός της θάλασσας συμβολίζει 

την ελληνική σημαία.   

 

 2. Το έμβλημα είναι κυκλικό. Στην περίμετρο και  μέσα σε κυκλικό 

πλαίσιο που δημιουργείται από δύο ομόκεντρες περιφέρειες (εξωτερική και 

εσωτερική)  αναγράφεται «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ», 

ενώ στο κάτω κεντρικό σημείο της περιμέτρου, αναγράφεται «ΙΚΑΡΟΣ-2014», 

που αποτελεί αντίστοιχα το διακριτικό τίτλο και το έτος ίδρυσης του συνδέσμου.. 

 3. Στο εσωτερικό τμήμα του κύκλου απεικονίζεται: 

  α. Η πτέρυγα του Ικάρου, η οποία καταλαμβάνει το δεξιό 

ημικύκλιο, ενώ το 1/3 του άκρου της εισέρχεται στο αριστερό άνω τεταρτημόριο. 

  β.  Ο Ήλιος, με οκτώ (8) συμμετρικά χαραγμένες στην 

περίμετρό του ακτίνες, στην άνω πλευρά του αριστερού κάτω ημικυκλίου, ώστε 

να παρέχεται οπτικά η αίσθηση, ότι η πτήση γίνεται πλησίον του. 

  γ. Ο κυματισμός της θάλασσας με γαλάζιες και λευκές 

λωρίδες στην κάτω πλευρά του αριστερού κάτω ημικυκλίου που δίνει την 

εικονική αίσθηση της θάλασσας και της ελληνικής σημαίας.   
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Σχήμα 1 Έμβλημα Συνδέσμου 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

  1. Η σφραγίδα του συνδέσμου είναι στρογγυλή, διαστάσεων 

διαμέτρου 45mm. Αναγράφει περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο την επωνυμία του 

συνδέσμου, το διακριτικό τίτλο και τη χρονολογία ιδρύσεώς του, όπως 

αναλύθηκε και για το έμβλημα στο άρθρο 4, ενώ  στο κέντρο σκιαγραφείται το  

έμβλημα του συνδέσμου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. 

 

Σχήμα 2. Σφραγίδα Συνδέσμου 

 

  2. Η σφραγίδα των παραρτημάτων του συνδέσμου, αναγράφει σε 

κυκλικό τομέα που τίθεται στο άνω μέρος της και εσωτερικά (προς το κέντρο) 

του πρώτου πλαισίου: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...……(πόλης, διοικητικής περιφέρειας, 

νομού)». 

 2. Παραδείγματα: 

  α. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». 

  β. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ». 
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  γ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ». 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΛΑΒΑΡΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

  Το λάβαρο του συνδέσμου είναι ιδίων αναλογιών στις διαστάσεις 

όπως η ελληνική σημαία και απεικονίζει το έμβλημα του συνδέσμου σε 

διάσταση διαμέτρου ίση με το ½ του μήκους της σημαίας και φόντο του λαβάρου 

γαλάζιο ανοικτής απόχρωσης. Τα λάβαρα των παραρτημάτων αναγράφουν 

πάνω από το απεικονιζόμενο έμβλημα: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ………. (πόλης, 

διοικητικής περιφέρειας, νομού), κατ’ αντιστοιχία των προαναφερθέντων πιο 

πάνω παραδειγμάτων. Στο λάβαρο της κεντρικής διοίκησης του συνδέσμου δεν 

τίθεται οποιαδήποτε διάκριση πάνω από το έμβλημα. 

     ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 1. Παρότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιμηκυνθεί χρονικά η 

παραμονή των στελεχών της ΠΑ στην ενεργό υπηρεσία, εν τούτοις οι αξκοί 

αποστρατεύονται σε ηλικία που τη χαρακτηρίζει η ενεργητικότητα, η πλήρης 

ωριμότητα, η γνώση, η εμπειρία, η κριτική σκέψη και το απόθεμα πνευματικών 

κυρίως δυνάμεων για δράση.  

 

 2.  Είναι πλέον πεποίθηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού που 

συγκροτεί το σύνδεσμο αποφοίτων της σχολής Ικάρων, ότι η «περίσσεια 

ισχύος» γνώσεων εμπειριών και δυνατοτήτων που έχει αποταμιευτεί καθ’ όλη 

τη διάρκεια της καριέρας του, με προσπάθεια, επιμονή και αγώνα, θα 

μπορούσε να αποτελέσει πηγή ιδεών, προτάσεων και πρωτοβουλιών για την 

προαγωγή του έργου της εθνικής άμυνας σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον 

διεθνών ανακατατάξεων και αυξημένων αναγκών για την ΠΑ.  

  

 3. Ο σύνδεσμος αποφοίτων σχολής Ικάρων έχει ως βασική επιδίωξη 

και κύριο στόχο να αξιοποιήσει τις γνώσεις και κυρίως τη θέληση των μελών 

του, για να στηρίξει την πρόοδο και το αξιόμαχο της πολεμικής αεροπορίας και 

τα συμφέροντα της χώρας γενικότερα. Παράλληλη, και όχι βέβαια λιγότερο 

ουσιαστική επιδίωξη, είναι να αναπτύξει και να διατηρήσει δεσμούς μεταξύ των 

μελών του, μέσα από πνευματικές, οργανωτικές,  υποστηρικτικές και 

κοινωνικές  πρωτοβουλίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΑΞΟΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
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 1. Διατήρηση και ενίσχυση κοινωνικών και συναδελφικών σχέσεων, 

επαφών και δεσμών με τα ε.ε στελέχη της ΠΑ και της Κύπρου, καθότι οι κοινές 

ρίζες και η προέλευση κατοχυρώνουν αμοιβαιότητα σκοπών και προθέσεων 

προς όφελος της ΠΑ και της πατρίδας. 

 2. Ανταλλαγή σκέψεων-απόψεων με τα ε.ε στελέχη και την ηγεσία 

της ΠΑ, προκειμένου μετά από συν-αντίληψη των θεμάτων που τους 

απασχολούν, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να προβληθούν εύσχημα  

και καλοπροαίρετα  μέσω του συνδέσμου, προτάσεις και απόψεις, η ευθεία 

έκφραση των οποίων από τα ε.ε στελέχη, ενδεχομένως να περιορίζεται από 

υπηρεσιακές αναστολές ή από ανεπίκαιρη συγκυρία παραγόντων για τα   

ζητήματα που επιθυμούν να θέσουν.   

 3. Σύσφιξη των συναδελφικών και κοινωνικών σχέσεων των μελών  

και προαγωγή του πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους, όπως 

και  ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία και προαγωγή αξιοπρεπούς 

βίου στα μέλη. 

 

 4. Διοργάνωση εκδηλώσεων για προαγωγή της φιλίας, της 

συναδελφικότητας,  των καλών  σχέσεων  και της ψυχαγωγίας όπως : 

συνεστιάσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων, οργανωμένων ταξιδιών, 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προβολής ταινιών, εντευκτηρίου  κ.λ.π. 

 5. Κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης του γνωστικού επιπέδου 

σε αντικείμενα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος όπως ενημερωτικών 

επισκέψεων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, σεμιναρίων, δημιουργίας 

βιβλιοθήκης, διαλέξεων, κ.λ.π. 

 6. Πρωτοβουλίες πολιτιστικού χαρακτήρα όπως οργάνωσης και 

επίσκεψης εκθέσεων, παρακολούθησης συναυλιών και ποιοτικού θεάτρου, 

επίσκεψης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων κ.λ.π.  

 7. Δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο με σκοπό την προβολή του 

συνδέσμου, την  ενημέρωση των μελών και της κοινής γνώμης, την παροχή 

δυνατότητας ανάπτυξης υγιούς και πολιτισμένου διαλόγου και το σχολιασμό 

της επικαιρότητας όπως και θεμάτων γενικού και εθνικού ενδιαφέροντος κ.λ.π 

 8. Συνεργασία με κρατικούς φορείς, με νομικά και φυσικά πρόσωπα, 

με συνδέσμους, συλλόγους, σωματεία, ενώσεις και  με οργανισμούς που 

αποδέχονται, στηρίζουν και εξυπηρετούν τους σκοπούς του συνδέσμου, στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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 9. Διάδοση του αεροπορικού πνεύματος, προβολή του κοινωνικού- 

αποτρεπτικού-επιχειρησιακού  έργου της ΠΑ και ανάδειξη της  ιστορίας και των 

παραδόσεών της. 

 10. Δημιουργία προϋποθέσεων και ανάπτυξη δυνατότητας για 

προγραμματισμό και υλοποίηση διαλέξεων ή και μαθημάτων σε σχολές της ΠΑ, 

στη ΣΔΙΕΠ, στην ΑΔΙΣΠΟ, στη ΣΕΘΑ κλπ, όπως και συμμετοχής σε συνέδρια 

που διοργανώνει η ΠΑ ή και άλλοι φορείς. 

 11. Τήρηση ανοιχτής επικοινωνίας και συνεργασίας με τη σχολή 

Ικάρων που είναι το φυτώριο των νέων στελεχών και συμβολή σε κάθε 

προσπάθεια της Διοίκησης, για την ανάδειξη προτύπου του μελλοντικού 

αξιωματικού και ηγέτη ο οποίος θα πρέπει να διακατέχεται από ακεραιότητα, 

αφοσίωση και επαγγελματισμό. 

 

 12. Συνεργασία με την ΠΑ και υποβολή σχετικών προτάσεων, για τη 

δημιουργία οράματος στους ικάρους και νέους αξιωματικούς ώστε: 

 

  α. Να διακατέχονται από σταθερή και ανυποχώρητη στάση 

στις αρχές της δικαιοσύνης, της ισονομίας και της αξιοκρατίας, που θα τους 

προτρέπει να αποτελούν  παράδειγμα για τους νεότερους. 

 

  β.  Να κυριαρχεί στις ενέργειες, τις επιλογές και τις αποφάσεις 

τους η αριστεία. 

  γ.  Να υπηρετούν την πατρίδα με πίστη και αυταπάρνηση.  

 13. Νομική κατοχύρωση των πτυχίων αποφοίτησης όλων των 

ειδικοτήτων της σχολής Ικάρων, εξομοιώνοντας αυτά με τις αντίστοιχες 

επιστήμες ή γνωστικά πεδία της κρατικής ανώτατης εκπαίδευσης του 

πανεπιστημιακού τομέα, καθώς και η αναβάθμιση τους με διεθνώς 

αναγνωρισμένα πρότυπα. 

 14. Συνεργασία και ανάπτυξη πνεύματος  εμπιστοσύνης μεταξύ του 

συνδέσμου, των επιτελικών φορέων της ΠΑ, των ΕΔ και του ΥΠΕΘΑ, προς 

υποστήριξη του έργου τους και συνδρομή στην υλοποίηση των στόχων, των 

σκοπών και της αποστολής τους. 

 15. Αξιοποίηση των ειδικών επιστημονικών γνώσεων και της 

επαγγελματικής εμπειρίας των μελών, για την παρακολούθηση, ανάλυση, 

επεξεργασία και διατύπωση απόψεων – προτάσεων πάνω στα επαγγελματικά, 

στα εθνικά και στα λοιπά θέματα άμυνας της χώρας, προς όφελος της σχολής 

Ικάρων, της πολεμικής αεροπορίας και του έθνους γενικότερα.        
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  16. Συγκρότηση ομάδων εργασίας, συμβουλίων  και επιτροπών εκ 

των μελών του συνδέσμου, προς υποβοήθηση του έργου και του 

προγράμματος Δ.Σ. αλλά κυρίως για την προετοιμασία και επιτυχή 

ολοκλήρωση του ανά δύο έτη αεροπορικού συνεδρίου, για το οποίο γίνεται 

εκτενέστερη αναφορά σε άλλο μέρος του ΚΟΛ και μέσω του οποίου θα 

προωθούνται καινοτόμες προτάσεις προαγωγής του έργου και της 

αποτελεσματικότητας της  αποστολής της Π.Α. 

  17. Διαφύλαξη των παραδόσεων, των αρχών, των ιδανικών και των 

αξιών που μετάγγισαν στις ψυχές μας οι παλαιότεροι αξιωματικοί, οι δάσκαλοι 

και οι εκπαιδευτές με τη γνώση και το παράδειγμά τους, όπως και οι νεκροί 

ήρωες μας με τη θυσία τους. 

  18. Συμβολή στην προστασία του  κύρους και της αξιοπρέπειας των 

στελεχών της ΠΑ, στη διατήρηση του ηθικού τους σε υψηλά επίπεδα, καθώς 

και στη διεκδίκηση των συμφερόντων τους συγκριτικά, δίκαια και με ισονομία, 

ως προς την κρατούσα κοινωνική κατάσταση. 

  19. Ανάπτυξη λόγων, έργων και  πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των 

συναδέλφων, με στόχο την ηθική και την υλική υποστήριξη ως και παροχή 

οποιασδήποτε υπηρεσίας και προσφοράς,  ώστε να μην επιτρέψουμε να χαθεί, 

για οποιονδήποτε αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις του για επιβίωση, το ελάχιστο 

επίπεδο αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας που αξίζει στα στελέχη της ΠΑ και στις 

οικογένειές τους. 

  20. Στήριξη και αλληλεγγύη προς τις οικογένειες των πεσόντων κατά 

την εκτέλεση του καθήκοντος, όπως και των εν ζωή παθόντων «κατά την 

υπηρεσία και ένεκα ταύτης». 

 

  21. Προβολή και υποστήριξη από το σύνδεσμο,  όταν και όπου 

χρειάζεται, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών 

όλων των στελεχών, όπως  προκύπτει από τη σύμβαση της Ρώμης του 1950 

(ΝΔ 53/1974), καθώς και από την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, 

από την οποία αναπτύχθηκαν οι παγκόσμιες αξίες των απαράβατων και 

αναφαίρετων δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 

της ισότητας και του κράτους δικαίου. 

 

 22. Ενημέρωση των μελών του συνδέσμου για θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος και βελτίωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

διευκολύνσεων, ευκολιών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα 

στρατιωτικά νοσοκομεία και ειδικότερα από το 251 ΓΝΑ. 

 

 23. Προβολή, δημοσιοποίηση και ανάδειξη του πνευματικού, 

καλλιτεχνικού και εικαστικού εν γένει έργου των στελεχών της Π.Α, με κάθε 
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πρόσφορη ενέργεια, εκδήλωση και τρόπο επικοινωνίας, όπως και στήριξη των 

νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας τέκνων της αεροπορικής μας 

οικογένειας.  

 

  24. Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μελών της αεροπορικής 

οικογένειας για εθελοντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες, καθώς και για έμπρακτη 

επίδειξη  αλληλεγγύης  σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

 

  25. Απόδοση του οφειλόμενου φόρου τιμής, στη μνήμη των 

πεσόντων της ΠΑ. 

 

 26.  Δημοσιοποίηση των απόψεων του συνδέσμου και ενημέρωση 

φορέων της δημόσιας ζωής και αναγνωρισμένων κέντρων διεθνών αναλύσεων, 

ως και κρατικών υπηρεσιών,  για εθνικά θέματα στρατηγικής σημασίας τα οποία 

εμπίπτουν στον ευρύτερο κύκλο ενδιαφερόντων της εθνικής κυριαρχίας, των εν 

ισχύϊ συμφωνιών και συμβάσεων, όπως και του διεθνούς δικαίου. 

 27. Αντίδραση και έκφραση ηθικής ενόχλησης και δυσφορίας εκ 

μέρους του συνδέσμου με ανακοινώσεις, επιστολές, συνεντεύξεις  σε θέματα 

υποτιμητικών, αναληθών και άδικων πολιτικών και κομματικών παρεμβάσεων 

και επιλογών από όπου και να προέρχονται, οι οποίες εμφανώς και 

απροκάλυπτα θίγουν την τιμή και την αξιοπρέπεια της ΠΑ και των στελεχών 

της, και οι οποίες επίσης, αναίτια και υποβολιμαία υπονομεύουν τα δικαιώματα 

και συμφέροντα των στελεχών. 

 28. Γνωστοποίηση της λειτουργίας του συνδέσμου στις πολιτικές, 

στρατιωτικές, θρησκευτικές αρχές και σωματεία, συλλόγους, συνδέσμους, 

ενώσεις τα οποία λειτουργούν υπό παράλληλο ή παρεμφερή προσανατολισμό, 

στο πλαίσιο των επαφών για συνεργασία, προβολή - εκπροσώπηση του 

συνδέσμου, αλληλοενημέρωση και δημόσιες σχέσεις. 

 

ΜΕΡΟΣ 3ο 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 



σελ. 15 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 1. Όπως αναφέρεται και στο καταστατικό του συνδέσμου, το 

κυρίαρχο όργανο Διοίκησης και Ελέγχου (Δ&Ε) του συνδέσμου, που 

αποτελείται από το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών, είναι η Γενική 

Συνέλευση (ΓΣ), οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της οποίας περιγράφονται 

στο καταστατικό του συνδέσμου. Πέραν αυτού του οργάνου, κατόπιν 

αρχαιρεσιών, συγκροτούνται και τα ΑΙΡΕΤΑ όργανα Δ&Ε του συνδέσμου, που 

είναι: 

  α. Το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). 

  β. Η 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ). 

 

 2. Επιπρόσθετα των προαναφερθέντων οργάνων, στις περιπτώσεις 

διεξαγωγής αρχαιρεσιών, η ΓΣ συγκροτεί κάθε φορά δια ανατάσεως των χειρών 

των παρευρισκομένων μελών, μία 3μελή Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦΕΠ), που 

έχει προσωρινό χαρακτήρα και διαλύεται με την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών. 

  

 3.  Τα αιρετά όργανα έχουν ως κύριο έργο τη διεύθυνση και τον 

έλεγχο του έργου των μη αιρετών οργάνων  του συνδέσμου (συμβουλευτικών, 

ΓΕΝΙΚΗ     
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗ ΑΙΡΕΤΑ 
ΟΡΓΑΝΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  & 

ΕΝΤΥΠΩΝ (ΕΔΙΗΕΕ)

ΟΜΑΔΑ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
& ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ            
(ΟΟΔΕΣ)

ΜΗ ΑΙΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

(ΕΔΚ)

ΒΗΜΑ ΕΠΙΤΙΜΩΝ 
Α/ΓΕΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΕΣΕΠ)

ΜΗ ΑΙΡΕΤΑ 
ΟΡΓΑΝΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ    
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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συντονιστικών, εισηγητικών), όπως επίσης τη διεύθυνση και διεξαγωγή όλων 

των λειτουργιών και δραστηριοτήτων αυτού, όπως ορίζεται στη συνέχεια. 

  

 4. Τα αιρετά όργανα οφείλουν να τηρούν πρακτικά τα οποία μετά 

την ολοκλήρωση της θητείας τους ή του έργου τους, παραδίδονται στο 

γραμματέα του ΔΣ και αυτός, με την ολοκλήρωση της θητείας του τα παραδίδει 

με πρωτόκολλο στο νέο ΔΣ. 

 

 5. Οι βασικές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της ΓΣ, των αιρετών 

οργάνων Δ&Ε (ΔΣ και ΕΕ), καθώς και της ΕΦΕΠ, περιγράφονται στα αντίστοιχα 

άρθρα του καταστατικού. Συμπληρωματικά, για την πληρέστερη κάλυψη 

θεμάτων λειτουργίας και αρμοδιοτήτων, καθορίζονται, κατά  περίπτωση, τα 

παρακάτω: 

 

  α. Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)  

(1) Ο ρόλος του ΔΣ είναι να διοικεί, να κατευθύνει και 

να ελέγχει το σύνδεσμο και για το λόγο αυτό οι αποφάσεις του ως επί το 

πλείστον έχουν χαρακτήρα εκτελεστικό. Επειδή όμως το ανώτατο όργανο 

διοίκησης του συνδέσμου είναι η ΓΣ, οι αποφάσεις του ΔΣ που προωθούνται 

στη ΓΣ έχουν εισηγητικό χαρακτήρα. 

   (2) Οι ευθύνες, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του 

ΔΣ ως συνολικού οργάνου αλλά και των μελών, που το συγκροτούν, ξεχωριστά 

περιγράφονται στα άρθρα 11 έως και 16 του καταστατικού. 

    (3) Πέραν των προβλεπομένων στο καταστατικό 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, το ΔΣ μπορεί να αναθέτει στα μη αιρετά όργανα 

διάφορες ειδικές εργασίες, αναλύσεις, γνωματεύσεις, μελέτες, κλπ, ή/και 

θέματα που απαιτούν ευρείες αποδοχές και εκτεταμένη διαβούλευση,  

προκειμένου,  επί των προτάσεων-εισηγήσεων των οργάνων αυτών,  να λάβει 

τις απαιτούμενες αποφάσεις.  

   (4) Επίσης το ΔΣ κατά την πλειοψηφική κρίση των 

μελών του, μπορεί να οργανώνει συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης για 

εξειδικευμένα θέματα, καλώντας κατά την κρίση του προέδρου, άτομα με 

ανάλογες γνώσεις και επιστημονικό υπόβαθρο εντός και εκτός του συνδέσμου. 

Παράλληλα έχει τη δυνατότητα να αναρτά στην ιστοσελίδα θέματα για 

διαβούλευση, συλλέγοντας κρίσεις και απόψεις από κάθε ενδιαφερόμενο.  

  (5) Οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινήσεις και 

κατευθύνσεις απαιτηθούν στο μέλλον για να περιγράψουν και να διευκολύνουν 

τις δραστηριότητες του ΔΣ, θα αναπτύσσονται στον ΚΟΛ.  
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  (6). Νόμιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου ορίζεται ο 

Πρόεδρος του Συνδέσμου.  

  β. Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) 

   (1) Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές της, καθορίζονται 

στο άρθρο 19 του καταστατικού. Επιπλέον αυτών διενεργεί εκτάκτως, κατόπιν 

καταγγελίας και κατά την κρίση της, ελέγχους στα περιουσιακά στοιχεία του 

συνδέσμου και στον προετοιμασμένο ισολογισμό του συνδέσμου πριν εισαχθεί 

στο ΔΣ και ΓΣ. 

   (2) Παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε θέμα οικονομικής 

φύσεως που εξετάζεται από οποιοδήποτε όργανο, επιτροπή ή ομάδα εργασίας, 

αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν προσκλήσεως, για να γνωμοδοτήσει ή να θέσει 

περιορισμούς στη λήψη απόφασης, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και 

περιορισμούς. 

   (3) Η πρώτη (αρχική) σύγκληση της ΕΕ, γίνεται με 

πρωτοβουλία του προέδρου του ΔΣ, εντός μηνός από τη συγκρότησή της και 

έκτοτε λειτουργεί  αυτόνομα ή κατόπιν αίτησης-πρόσκλησης-πρότασης, όπως 

αναλύεται στο καταστατικό. 

   (4) Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις ο Πρόεδρος της 

Ελεγκτικής Επιτροπής, αφού αναλύσει τα αποτελέσματα των ελέγχων - 

επιθεωρήσεων που διενήργησε, προβαίνει σε τυχόν προτάσεις επί θεμάτων 

αρμοδιότητάς του και εισηγείται την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη. 

 

   

  γ. Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦΕΠ) 

   (1) Είναι μη μόνιμη αιρετή επιτροπή και αποτελείται 

από τρία (3) τακτικά μέλη που καλούνται εκλογικοί  έφοροι. Εκλέγεται κατά τη 

διάρκεια της ΓΣ με ανάταση των χεριών εκ των μελών της ΓΣ, μετά από 

παραίνεση του προέδρου  του ΔΣ, ο οποίος προεδρεύει παράλληλα και κατά 

τη διεξαγωγή της ΓΣ. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει πρόταση-υπόδειξη των 

υποψηφίων από τον ίδιο τον πρόεδρο, εφ‘ όσον και οι προτεινόμενοι δεν 

διαφωνούν. 

   (2) Η εκλογή της ΕΦΕΠ γίνεται κατά τη σύγκληση της 

ΓΣ και μόνο στις περιπτώσεις που είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή 

αρχαιρεσιών.  
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   (3) Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών, την 

ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων και την παράδοση των πρακτικών 

στο γραμματέα, η επιτροπή διαλύεται. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΜΗ ΑΙΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ   ΟΡΓΑΝΑ) 

 1. Γενικά 

  α.  Για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 

του συνδέσμου, αλλά και για την προαγωγή της συνεργασίας και της 

συμμετοχικής διαδικασίας των μελών του, το ΔΣ πλαισιώνεται επιπρόσθετα και 

από τα παρακάτω επικουρικά όργανα / επιτροπές - ομάδες: 

   (1) Μη αιρετά μόνιμα συμβουλευτικά όργανα : 

    (α) Επιτροπή Δεοντολογίας Καταστατικού – 

ΕΔΚ. 

    (β) Βήμα Επίτιμων Αρχηγών ΓΕΑ – Β.Ε.Α/ΓΕΑ. 

    (γ)  Επιστημονική Επιτροπή Συντονισμού, 

Ελέγχου & Πιστοποίησης – ΕΕΣΕΠ. 

   (2) Μη αιρετά μόνιμα συντονιστικά – υποστηρικτικά 

όργανα : 

    (α) Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας, 

Ηλεκτρονικών Εφαρμογών & Εντύπων – ΕΔΙΗΕΕ. 

    (β) Ομάδα Οργάνωσης Δραστηριοτήτων  και 

Εκδηλώσεων Συνδέσμου (ΟΟΔΕΣ). 

 (3) Μη αιρετά προσωρινά (έκτακτα - ad hoc) εισηγητικά 

όργανα: 

 (α) Επιτροπές επιστημονικών και λοιπών 

δράσεων. 

 (β)  Ομάδες εργασίας. 

  β. Τα όργανα αυτά, που περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω, ορίζονται από τη ΓΣ, το ΔΣ και την ΕΕΣΕΠ αναλόγως των 

απαιτήσεων, και των συναφών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο καταστατικό 

και στον παρόντα ΚΟΛ. Τα αναφερόμενα όργανα, έχουν μόνιμο ή προσωρινό 

χαρακτήρα, και καλύπτουν όλες τις γνωστές ή προβλέψιμες δραστηριότητες-
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ενδιαφέροντα του συνδέσμου (περιλαμβάνονται τομείς συνεργασίας με το 

δημόσιο, με διεθνείς οργανισμούς και κράτη, καθώς και με τους άλλους 

κλάδους των Ε.Δ.). 

  γ. Η γενικότερη αποστολή αυτών των οργάνων, αναλόγως 

του επιμέρους ρόλου τους, περικλείεται στα παρακάτω: 

   (1) Αδιάλειπτη διαχείριση του επικοινωνιακού έργου ή 

άλλων διοικητικών – γραφειοκρατικών – συντονιστικών, καθώς και 

επιστημονικών υποχρεώσεων του συνδέσμου. 

   (2) Συνεχή ενημέρωση και μεταφορά προβληματισμών 

προς το ΔΣ (και μέσω αυτού προς τα μέλη) για θέματα επικαιρότητας ή μη, που 

άπτονται βάσει του καταστατικού (άμεσα ή έμμεσα) των ενδιαφερόντων του 

συνδέσμου.  

  (3) Υποβολή σχολίων, προτάσεων ή/και μελετών, κατά 

παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως, είτε στη βάση των προκλήσεων της τρέχουσας 

επικαιρότητας, είτε στη βάση εσωτερικού ή άλλου προγραμματισμού. 

   (4) Υποστήριξη, με κάθε τρόπο και κατά 

προτεραιότητα, της οργάνωσης και διεξαγωγής του  αεροπορικού συνεδρίου 

(ισχύει για τις έκτακτες επιτροπές του ΔΣ/ αλλά κυρίως για τις ομάδες εργασίας 

της ΕΕΣΕΠ), βάσει των αποφάσεων - οδηγιών του ΔΣ, της επιστημονικής 

επίβλεψης, του ελέγχου και του συντονισμού της ΕΕΣΕΠ, καθώς και της 

διοικητικής υποστήριξης της ΟΟΔΕΣ. 

  δ. Η βασική-ελάχιστη σύνθεση των μόνιμων μη αιρετών 

οργάνων καθορίζεται μέσω του ΚΟΛ, ενώ  των έκτακτων μη αιρετών 

καθορίζεται από το όργανο που τα συγκρότησε. Η επιλογή μελών που 

στελεχώνουν τα όργανα, την προεδρία ή τον επικεφαλής κάθε οργάνου, καθώς 

και ο χρόνος θητείας των μελών, αποφασίζεται επί τη βάσει του σκοπού 

συγκρότησης των οργάνων και του εύρους των αντικειμένων τους.  Με βάση τα 

ανωτέρω, την ευθύνη στελέχωσης των μόνιμων μη αιρετών οργάνων (ΕΔΚ, 

ΕΕΣΕΠ, ΕΔΙΗΕΕ και ΟΟΔΕΣ) όπως και των έκτακτων επιτροπών, έχει το ΔΣ, 

ενώ των ΟΕ η ΕΕΣΕΠ. 

  ε. Επιπλέον η ΓΣ, το ΔΣ και η ΕΕΣΕΠ διατηρούν το δικαίωμα 

αναπροσαρμογών και τροποποιήσεων επί της διαδικασίας συγκρότησης των 

οργάνων της δικαιοδοσίας τους, οποτεδήποτε κριθούν αναγκαίες εκ των 

εξελίξεων. Ενδεικτικά, ο ελάχιστος χρόνος θητείας καθορίζεται είτε στη βάση 

της θητείας του ελέγχοντος οργάνου, είτε στη βάση του κύκλου ολοκλήρωσης 

του ανατιθέμενου έργου. Φυσικά, ο χρόνος θητείας των αναφερόμενων 

οργάνων, μπορεί να ανανεώνεται από τον αντίστοιχο φορέα που τα 

συγκρότησε. Για τη λειτουργία του Β.Ε. ΑΓΕΑ ισχύουν οι ειδικές προβλέψεις 
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που αναλύονται στις κατωτέρω παραγράφους 1στ και 2α(2) του παρόντος 

άρθρου.  

  στ. Τον έλεγχο και το συντονισμό των μόνιμων μη αιρετών 

οργάνων, όπως και των έκτακτων επιτροπών, αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος 

του ΔΣ (εναλλακτικά και κάποιο άλλο μέλος του ΔΣ), ο οποίος εισηγείται  στο 

ΔΣ τη στελέχωσή τους (μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος), 

προτείνοντας κατά κανόνα διπλάσιο αριθμό υποψηφίων. Ωστόσο, για όλα τα 

θέματα που αφορούν προετοιμασία – οργάνωση - υλοποίηση του αεροπορικού 

συνεδρίου, τη βασική ευθύνη ελέγχου και συντονισμού ως προς τη διοικητική 

και την επιστημονική διάσταση, όπως επίσης και ως προς τον αριθμό και 

σύνθεση των ομάδων εργασίας, διατηρεί η ΕΕΣΕΠ, με τον αντιπρόεδρο να 

καλύπτει τις απαιτήσεις επίβλεψης και ενημέρωσης του ΔΣ. Τέλος, κατ’ 

εξαίρεση και τιμής ένεκεν, η λειτουργία - συντονισμός του  Β.Ε. Α/ΓΕΑ που είναι 

αφ’ εαυτού συγκροτημένο όργανο, αποτελεί ευθύνη του προέδρου του ΔΣ.  

  ζ. Για σκοπούς ιεράρχησης και διαχωρισμού αρμοδιοτήτων 

επισημαίνεται ότι η ΓΣ ορίζει κατά κανόνα μόνιμες επιτροπές (μόνο 

συγκρότηση, όχι στελέχωση), το ΔΣ ορίζει έκτακτες επιτροπές και παράλληλα 

εισηγείται στη ΓΣ τη δημιουργία και συγκρότηση μονίμων επιτροπών και τέλος 

η ΕΕΣΕΠ ορίζει ομάδες εργασίας, ενώ εισηγείται περαιτέρω ιεραρχικά, τη 

δημιουργία και συγκρότηση μόνιμων ή έκτακτων επιτροπών. Αναλόγως του 

θέματος και του σκοπού συγκρότησης των επιτροπών και ομάδων εργασίας, 

αυτές έχουν προσδιορισμένη διάρκεια και σύνθεση, ενώ ο έλεγχος και ο 

συντονισμός τους ανήκει κατά κανόνα στο όργανο που τις συγκρότησε. Οι 

ομάδες εργασίας συγκροτούνται από την ΕΕΣΕΠ προκειμένου να καλύψουν τις 

απαιτήσεις διεξαγωγής του αεροπορικού συνεδρίου, ενδεχόμενης συμμετοχής 

σε άλλα συνέδρια και ημερίδες, αλλά και λοιπές τρέχουσες απαιτήσεις. Το κύριο 

έργο που τους ανατίθεται αφορά στην ανάπτυξη, ανάλυση και επεξεργασία 

θεμάτων, όπως και τη συνακόλουθη παρουσίαση προτάσεων.  Η συγκρότησή 

τους ως διαδικασία, αναφορικά με τα έργα, τον αριθμό και τη σύνθεση γίνεται 

από την ΕΕΣΕΠ μετά από αιτιολογημένη πρότασή της προς το ΔΣ μέσω του 

αντιπροέδρου. Πέραν αυτών και στο ίδιο πλαίσιο, το ΔΣ είναι δυνατό να 

αναζητεί συνεργασίες ή / και να αναθέτει αντίστοιχες εργασίες και σε φυσικά 

πρόσωπα, εντός και εκτός συνδέσμου,  εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, 

ιδιαίτερα για την περίπτωση του αεροπορικού συνεδρίου. 

  η. Όλα τα προαναφερθέντα όργανα, για τα σημαντικά θέματα 

και υποθέσεις τους, οφείλουν να τηρούν πρακτικά (hard copies), των οποίων 

αντίγραφα πρέπει να διαβιβάζονται στο γραμματέα του ΔΣ, είτε άμεσα για τις 

περιπτώσεις που απαιτείται, είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα μικρότερα του 

6μήνου. Παράλληλα, οφείλουν να δημιουργούν και να διατηρούν, στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό, εφαρμογές ηλεκτρονικού αρχείου για όλο το εύρος των 

δραστηριοτήτων τους, αντίγραφα του οποίου (αρχείου) διαβιβάζονται 
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ηλεκτρονικά, συνεχώς, στην αρμόδια επιτροπή (ΕΔΙΗΕΕ). Για όλα τα όργανα 

ισχύει ειδικό καθεστώς αρχειοθέτησης και τήρησης στοιχείων στη data base του 

συνδέσμου (αρχείο οργάνων συνδέσμου) στην οποία έχει πρόσβαση ο 

γραμματέας, ο αντιπρόεδρος και  ο πρόεδρος της ΕΔΙΗΕΕ. 

θ. Η πρώτη (αρχική) σύγκληση των μονίμων και έκτακτων μη 

αιρετών οργάνων, δηλαδή των επιτροπών και των ομάδων εργασίας, γίνεται με 

πρωτοβουλία του προέδρου του ΔΣ ή της ΕΕΣΕΠ και έκτοτε λειτουργούν  

αυτόνομα (με εσωτερικό προγραμματισμό) ή κατόπιν αιτήματος, ή κατ’ 

ανάθεση από το όργανο που τις συγκάλεσε αρχικά, όπως αναλύεται στο 

καταστατικό ή/και στον παρόντα ΚΟΛ.  

ι. Σαν γενικό κανόνα, οι εργασίες - μελέτες όλων των 

προαναφερθέντων οργάνων, θα πρέπει να αποφεύγουν την “ανοικτή” χρήση 

διαβαθμισμένων στοιχείων, ή την έκθεση διαβαθμισμένων συμπερασμάτων. Σε 

κάθε περίπτωση που κάτι τέτοιο κρίνεται απολύτως αναγκαίο ή ενέχεται 

ενδεχόμενος κίνδυνος, θα ενημερώνεται άμεσα το ΔΣ για παροχή οδηγιών και 

λήψη αποφάσεων. 

ια. Στα συμβουλευτικά όργανα της ανωτέρω παραγράφου 

1α(1) του παρόντος άρθρου (ΕΔΚ και ΕΕΣΕΠ), συμμετέχουν κατά βάση μόνο 

τακτικά μέλη. Αντίθετα, σε όλα τα συντονιστικά - υποστηρικτικά όργανα της 

ανωτέρω παραγράφου 1α(2) του παρόντος άρθρου (επιτροπές- ομάδες), είναι 

δυνατό να συμμετέχουν τακτικά και συνδεδεμένα μέλη του συνδέσμου. Σε ότι 

αφορά όμως στα εισηγητικά όργανα της ανωτέρω παραγράφου 1α(3) του 

παρόντος άρθρου (ad hoc επιτροπές και ομάδες εργασίας), επιτρέπεται 

αυτονόητα η συμμετοχή τακτικών και συνδεδεμένων μελών, όπως επίσης και η  

μετά από έγκριση του ΔΣ, συμμετοχή επίτιμων μελών και φίλων του 

συνδέσμου.  

ιβ. Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί, και πάλι μετά από έγκριση 

του ΔΣ, είναι δυνατή η ad hoc συνεργασία της ΕΕΣΕΠ με οποιοδήποτε φυσικό 

πρόσωπο συνδέεται παντοιοτρόπως με το σύνδεσμο ή με εξωτερικούς 

επιστήμονες και ειδικούς συμβούλους (συμπεριλαμβάνονται και στελέχη ή 

απόστρατοι των άλλων κλάδων), καθώς και με επιστημονικά ιδρύματα, για 

προσδιορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν οι έκτακτοι συνεργάτες συμμετέχουν 

στη διαδικασία λήψης απόφασης της ΕΕΣΕΠ, ψηφίζουν όπως όλα τα μέλη της. 

ιγ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι αρμοδιότητες των μη αιρετών 

οργάνων περιορίζονται μόνο στον κύριο σκοπό για τον οποίο συγκροτήθηκαν, 

καθώς και ότι ο ρόλος τους περιορίζεται σε υποστηρικτικό - συμβουλευτικό και 

εισηγητικό χαρακτήρα προς το ΔΣ. 

ιδ. Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα μέλη του συνδέσμου, όταν το 

επιθυμούν ή απαιτείται, μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερα του ενός μη 
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αιρετών συντονιστικών-υποστηρικτικών-εισηγητικών οργάνων (μόνιμων και 

προσωρινών, επιτροπών ή ομάδων εργασίας των ανωτέρω παραγράφων 1 

α(1), (2), (3) του παρόντος άρθρου), σε κάποιο λογικό φυσικά πλαίσιο. 

Επιπλέον και τα μέλη των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση τον πρόεδρο και τον 

αντιπρόεδρο του ΔΣ, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν ως απλά 

μέλη, μόνο στα μη αιρετά εισηγητικά όργανα της ανωτέρω παραγράφου 1α(3) 

του παρόντος άρθρου.  

 2. Λειτουργία – αρμοδιότητες οργάνων 

  Όπως προαναφέρθηκε, τα μη αιρετά όργανα, μόνιμα ή 

προσωρινά, έχουν επικουρικό ρόλο μέσα στη γενικότερη λειτουργία του 

συνδέσμου και συνδράμουν σε ξεχωριστά πεδία το κάθε ένα, ώστε συνολικά 

όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις και διεργασίες να είναι 

αποτελεσματικές και να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του 

συνδέσμου. Τα μη αιρετά όργανα μόνιμα ή προσωρινά περιγράφονται στη 

συνέχεια με τη σειρά που αναφέρθηκαν στην ανωτέρω παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου: 

  α. Μη αιρετά μόνιμα συμβουλευτικά όργανα: 

   (1) Επιτροπή δεοντολογίας – καταστατικού (ΕΔΚ) 

  (α) Η ΕΔΚ, είναι μόνιμη μη αιρετή επιτροπή, 

αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό, τα οποία 

επιλέγονται από την ολομέλεια του ΔΣ με ενισχυμένη πλειοψηφία 5/7, μεταξύ 

τουλάχιστο πέντε (5) υποψηφίων. Η  θητεία της είναι αντίστοιχη του ΔΣ, ενώ ο 

επικεφαλής της, ορίζεται από τον πρόεδρο του ΔΣ. 

  (β) Η συμμετοχή στην ΕΔΚ αποτελεί ιδιαίτερη 

τιμή αλλά και ευθύνη, και για το λόγο αυτό τα μέλη της πρέπει να επιλέγονται 

μεταξύ των συναδέλφων που διακρίνονται για το ήθος την αντικειμενικότητα και 

τη διαλλακτικότητά τους, και κυρίως για την ευρεία αναγνώριση-αποδοχή από 

τα μέλη του Συνδέσμου.  

    (γ)  Οι αρμοδιότητες της ΕΔΚ είναι οι ακόλουθες: 

     1/ Επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά 

από αίτηση του διοικητικού συμβουλίου ή κατόπιν έγγραφης καταγγελίας, της 

διακριτικής και ουσιαστικής έρευνας επί ζητημάτων παράβασης του 

καταστατικού,  αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς, χρήσης του συνδέσμου για 

κομματικούς σκοπούς και εν γένει λόγων-έργων-πράξεων που δεν συνάδουν 

με το πνεύμα και τους σκοπούς του συνδέσμου, όπως συμπληρωματικά και 

αναλυτικότερα αναφέρεται στο Άρθρο 15, παράγραφο 3 του ΚΟΛ. Μετά την 

ολοκλήρωση της έρευνας, αποφασίζει για τα επιβαλλόμενα μέτρα ή τον 

προβλεπόμενο πειθαρχικό έλεγχο, εφ’ όσον η συντελεσθείσα πράξη ανήκει 
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στην αρμοδιότητά της. Άλλως παραδίδει το πόρισμα της έρευνάς της με σχετική 

πρόταση κύρωσης, στον πρόεδρο του ΔΣ ή εισάγει το θέμα στη ΓΣ.  

     2/ Μετά από αίτημα της ΕΔΙΗΕΕ ή και 

άλλων οργάνων του συνδέσμου, αξιολογεί το περιεχόμενο των διάφορων 

άρθρων, σχολίων και λοιπών εργασιών που σχεδιάζεται να αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα ή και σε άλλες εκδόσεις του συνδέσμου, για το ενδεχόμενο 

αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα στο καταστατικό και στον ΚΟΛ, που 

ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στο σύνδεσμο από πλευράς 

αξιοπιστίας, κύρους και νομικών εκτροπών (ανάρτηση αντιδεοντολογικών 

στοιχείων, σχολίων, πληροφοριών, εκμετάλλευση προσωπικών δεδομένων, 

κλπ). Για τα θέματα αυτά εξουσιοδοτείται  η ΕΔΚ να δίνει ανάλογες οδηγίες στην 

ΕΔΙΗΕΕ ή  κατά τη κρίση της να παραπέμπει το θέμα στον αντιπρόεδρο του 

ΔΣ. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τετελεσμένες αποκλίσεις, για τις οποίες μπορεί 

να παρέχει οδηγίες στην ΕΔΙΗΕΕ για διορθωτικές ενέργειες, ενημερώνοντας 

παράλληλα και το ΔΣ μέσω του αντιπροέδρου. 

     3/  Παρακολουθεί και αναλύει την 

επικαιρότητα σε θέματα που επηρεάζουν την τιμή, την αξιοπρέπεια καθώς και 

τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των μελών του συνδέσμου, αλλά και της 

ευρύτερης στρατιωτικής κοινότητας, και εισηγείται στο ΔΣ το σχολιασμό τους 

ή/και την προβολή των θέσεων του συνδέσμου επί των θεμάτων αυτών. 

     4/  Παρακολουθεί τις δράσεις - 

πρωτοβουλίες των συναφών σωματείων, στο βαθμό που επηρεάζουν θετικά ή 

αρνητικά το σύνδεσμο, και εισηγείται στο ΔΣ την πολιτική επικοινωνίας ή 

αντιδράσεων με αυτούς τους φορείς (γενικά ή/και ειδικά). 

     5/ Συγκεντρώνει, ομαδοποιεί και 

αξιολογεί όλες τις παρατηρήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του 

καταστατικού και του ΚΟΛ, ως προς τη λειτουργία του συνδέσμου 

(χρηστικότητα, ευελιξία, αντιφάσεις, κλπ.) και εισηγείται στο ΔΣ και τη ΓΣ τις 

απαιτούμενες βελτιωτικές τροποποιήσεις. 

    (δ) Η ΕΔΚ, για θέματα ρουτίνας, συνεδριάζει 

έγκυρα με την παρουσία του προέδρου της και τη συμμετοχή ενός τουλάχιστον 

μέλους της.  Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να εφαρμόζονται και διαδικασίες 

τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΟΛ. Ωστόσο, στις 

περιπτώσεις αξιολόγησης πειθαρχικών παραπτωμάτων ή αξιολόγησης 

δράσεων συναφών σωματείων, απαιτείται ολομέλεια, που σε περίπτωση 

κωλύματος τακτικού μέλους, μπορεί να διασφαλίζεται με τη συμμετοχή του 

αναπληρωματικού. 

    (ε) Οι αποφάσεις - θέσεις της ΕΔΚ επί σοβαρών 

θεμάτων που εκφεύγουν της αρμοδιότητάς της, είναι κυρίως  γνωμοδοτικού-
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εισηγητικού χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν το ΔΣ, που ως αιρετό όργανο 

διατηρεί το δικαίωμα των τελικών αποφάσεων. Όταν απαιτούνται τελικές 

αποφάσεις επί σοβαρών θεμάτων, αυτές λαμβάνονται κατά περίπτωση από το 

ΔΣ ή τη ΓΣ. Ωστόσο σε σοβαρές διαφωνίες ή αποκλίνουσες - αντικαταστατικές 

συμπεριφορές του ΔΣ ή των μελών του, η ΕΔΚ, με ομοφωνία, μπορεί να προβεί 

σε καταγγελία προς τη ΓΣ, κατά την προγραμματισμένη σύγκλισή της, ή ακόμη 

και να ζητήσει έκτακτη σύγκληση αυτής για την εξέταση του προβλήματος.   

   (2) Βήμα Επιτίμων Αρχηγών ΓΕΑ (Β.Ε.Α/ΓΕΑ) 

    (α)  Στο πλαίσιο λειτουργίας του συνδέσμου και 

ανεξάρτητα από το ρόλο του ΔΣ, συγκροτείται και λειτουργεί με καθαρά 

εισηγητικό ή/και συμβουλευτικό ρόλο, το Β.Ε.Α/ΓΕΑ, μέλη του οποίου είναι 

αυτεπαγγέλτως (εφόσον επιθυμούν και δεσμεύονται με τους όρους που τίθενται 

από τον ΚΟΛ) όλοι οι επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΑ, που έχουν ενταχθεί στο σύνδεσμο 

ως ιδρυτικά ή τακτικά μέλη. Ευνόητη φυσικά είναι και η συμμετοχή των 

προερχόμενων από τη ΠΑ επίτιμων Α/ΓΕΕΘΑ, ακόμη και εάν δεν έχουν 

διατελέσει Α/ΓΕΑ. 

    (β) Τα μέλη του Β.Ε.Α/ΓΕΑ, δεν έχουν μόνιμο 

πρόεδρο αλλά ορίζουν ένα εκ περιτροπής, ως έχοντα κυρίως συντονιστικό 

ρόλο, καθώς και καθήκοντα εκπροσώπησης, όπου και όταν απαιτείται.  

    (γ) Το Β.Ε.Α/ΓΕΑ, είναι δυνατό να συσκέπτεται 

επί θεμάτων επιλογής του, σε έκτακτη ή τακτική βάση, με φυσική παρουσία είτε 

στους χώρους του συνδέσμου είτε σε άλλους κατάλληλους χώρους της 

επιλογής του, ή με τηλεδιάσκεψη ή με συνδυασμό των δύο προηγούμενων 

επιλογών.  

    (δ) Η σύγκληση του Β.Ε.Α/ΓΕΑ μπορεί να γίνεται 

με πρόταση ενός εκ των μελών του ή με πρόσκληση του προέδρου του ΔΣ ή 

με απόφαση του ΔΣ, για οποιοδήποτε θέμα  ενδιαφέροντος ή επικαιρότητας. 

Ωστόσο, αν το Β.Ε.Α/ΓΕΑ αποδεχτεί την πρόσκληση από το ΔΣ ή τον πρόεδρό 

αυτού, τότε θα πρέπει να ανταποκρίνεται δεσμευτικά και σε εύλογο χρόνο για 

παροχή συμβουλευτικών προτάσεων, εισηγήσεων ή/και για ανάληψη άλλων 

υποχρεώσεων (π.χ. συμμετοχή σε fora, εκπροσώπηση, κλπ). 

    (ε) Για οποιοδήποτε θέμα, ανεξαρτήτως του 

επείγοντος και της σοβαρότητας του, το κάθε μέλος του Β.Ε.Α/ΓΕΑ διατηρεί το 

δικαίωμα να μην εκφέρει γνώμη, άποψη ή θέση, γνωστοποιώντας απλώς ότι 

έλαβε γνώση των προς διαβούλευση αντικειμένων. 

     (στ) Τα μέλη του Β.Ε.Α/ΓΕΑ δύνανται να 

καθορίζουν κατά περίπτωση, εκπρόσωπό τους για συμμετοχή, χωρίς δικαίωμα 

ψήφου στο ΔΣ ή/και στην ΕΔΚ, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η παρουσία τους 



σελ. 25 

 

για συμβουλευτικούς λόγους και έχει προηγηθεί πρόσκληση προς τούτο από 

τα αρμόδια όργανα, την οποία έχουν αποδεχθεί. Η συμμετοχή εκπροσώπου 

του Β.Ε.Α/ΓΕΑ κατά τις συνεδριάσεις που εκτίθενται προσωπικά δεδομένα 

μέλους ή μελών και διεξάγονται «κεκλεισμένων των θυρών», αποκλείεται. 

    (ζ) Στη σύγκληση του Β.Ε.Α/ΓΕΑ θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η συμμετοχή τουλάχιστον του 1/4 των εγγεγραμμένων επίτιμων 

Α/ΓΕΑ και όχι λιγότερο των τριών (3) μελών. Επί σοβαρών όμως θεμάτων 

εθνικής σημασίας, θα πρέπει με απόφαση του ΔΣ να συγκαλείται η ολομέλεια 

του «βήματος». Η τήρηση πρακτικών είναι προαιρετική σε ότι αφορά στις 

συσκέψεις με φυσική παρουσία (με ή χωρίς τηλεδιάσκεψη).  

    (η) Για την υποστήριξη του έργου του Β.Ε. 

Α/ΓΕΑ, θα ορίζεται μία ολιγάριθμος ομάδα εθελοντών  μελών, για γραμματειακή 

ή άλλη υποστήριξη (εφόσον απαιτείται). 

    (θ) Το ΒΕ.Α/ΓΕΑ μπορεί να αποφασίζει την 

ανάπτυξη διαφόρων θεμάτων κατά την κρίση του. Ωστόσο, η προβολή αυτών 

των θεμάτων, ως θέσεις του συνδέσμου, υπόκειται πάντοτε στον έλεγχο και τη 

σύμφωνη γνώμη του ΔΣ.  

    (ι) Στο Β.Ε.Α/ΓΕΑ, διατίθεται ειδικός χώρος 

στην ιστοσελίδα του συνδέσμου, για την ανάπτυξη θεμάτων επιλογής των 

επιτίμων αρχηγών. Ωστόσο, η διαχείριση του χώρου αυτού υπόκειται στους 

γενικούς όρους - περιορισμούς, όπως προσδιορίζονται στη σελίδα του site 

«όροι χρήσης ιστοσελίδας». 

   (3) Επιστημονική Επιτροπή Συντονισμού, Ελέγχου 

& Πιστοποίησης (ΕΕΣΕΠ). 

    (α) Η ΕΕΣΕΠ είναι μόνιμη μη αιρετή επιτροπή, 

συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ το οποίο ορίζει και τον πρόεδρο αυτής, ενώ 

η θητεία της είναι ίση με αυτήν του συμβουλίου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 

θητείας της, το ΔΣ, με αιτιολογημένη απόφαση, εξουσιοδοτείται να προβαίνει 

σε μερική αλλαγή της σύνθεσης ή σε αντικατάσταση μελών, αναλόγως των 

τρεχουσών αναγκών-εξελίξεων.  

    (β) Την ΕΕΣΕΠ αποτελούν τακτικά μέλη 

αναλόγου επιστημονικής κατάρτισης. Η σύνθεσή της δεν είναι προκαθορισμένη 

και θα πρέπει κάθε φορά να αποφασίζεται από το ΔΣ με γνώμονα το γνωστικό 

επίπεδο των μελών της, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει κατά το δυνατόν όλα 

τα θέματα και αντικείμενα ενδιαφέροντος, όπως αυτά προκύπτουν από τους 

σκοπούς του συνδέσμου, από το συνεχώς ανανεωνόμενο και προβαλλόμενο 

μοντέλο του έλληνα αξιωματικού, καθώς και από τις σύγχρονες απαιτήσεις του 

αεροπορικού κλάδου. Πέραν αυτών, η επιτροπή μπορεί να υποστηρίζεται και 
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από συμβουλευτικά μέλη, εντός και εκτός συνδέσμου, τα οποία μάλιστα 

ψηφίζουν όταν συμμετέχουν στις αποφάσεις, προκειμένου να καλύπτονται 

ειδικές απαιτήσεις όλων των ειδικοτήτων / εξειδικεύσεων, αλλά και ολόκληρο το 

φάσμα των αντικειμένων ενδιαφέροντος. Τα συμβουλευτικά μέλη, τα οποία 

ορίζονται με πρωτοβουλία της ΕΕΣΕΠ όταν προκύψει ανάλογη απαίτηση, 

εμπλέκονται κατά περίπτωση, μετά από πρόσκληση του προέδρου της ΕΕΣΕΠ. 

    (γ) Η κύριες αρμοδιότητες της ΕΕΣΕΠ είναι να 

συντονίζει, να εποπτεύει, να ελέγχει και να πιστοποιεί από επιστημονικής 

σκοπιάς, τις εργασίες, τις μελέτες και τις προτάσεις των μη αιρετών έκτακτων 

επιτροπών που ορίζει το ΔΣ για συγκεκριμένο έργο, όπως και των ομάδων 

εργασίας που συγκροτεί η ίδια για το αεροπορικό συνέδριο, τις περιοδικές 

ημερίδες και για άλλους σκοπούς, αφού προηγηθεί ενημέρωση του ΔΣ μέσω 

του αντιπροέδρου.  

    (δ) Η βασική ευθύνη της ΕΕΣΕΠ που πηγάζει 

από τις κύριες αρμοδιότητες που προαναφέρθηκαν, άπτεται της εξειδικευμένης 

επιστημονικής  κατάρτισης και επαγγελματικής τεκμηρίωσης - πιστοποίησης 

των μελετών και προσεγγίσεων που αφορούν τον αεροπορικό κλάδο. 

Ειδικότερα η ΕΕΣΕΠ πιστοποιεί κάθε εργασία και δραστηριότητα που 

προγραμματίζεται μέσα στον κύκλο δραστηριοτήτων του συνδέσμου και αφορά 

- βασίζεται στις επιστημονικές εξειδικεύσεις που παρέχει η Σ.Ι. προς τους 

σπουδαστές της ανά ειδικότητα. 

    (ε)  Η εκτέλεση των καθηκόντων και 

υποχρεώσεων της ΕΕΣΕΠ που ως εκ των πραγμάτων απαιτεί τεκμηριωμένη 

προσέγγιση και προσοχή, λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, όταν οι εργασίες, οι 

μελέτες και οι προτάσεις σχεδιάζεται να αποτελέσουν επίσημες θέσεις ή 

προτάσεις του συνδέσμου, προς εξωτερικούς φορείς. Τονίζεται ότι η  

υποχρέωση αυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι δεσμευτική, και απορρέει από 

τον τίτλο και το χαρακτηρισμό του συνδέσμου ως  «επιστημονικού» 

(καταστατικό, άρθρο 1). 

    (στ) Πέρα των ανωτέρω, η ΕΕΣΕΠ: 

  1/  Παρεμβαίνει καθ’ υπόδειξη του ΔΣ ή 

αυτεπαγγέλτως και συντάσσει ή παραπέμπει σε άλλους πλέον αρμοδίους 

φορείς του συνδέσμου, τις  απαντητικές επιστολές  για θέσεις, σχόλια, κριτικές 

και απόψεις που απεστάλησαν στο σύνδεσμο ή δημοσιοποιήθηκαν καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο από φορείς, ιδιώτες, εταιρείες, εκδοτικούς οίκους, 

επιχειρήσεις των media ή ακόμη και διαδικτυακά (επωνύμως ή μη). Σε κάθε 

περίπτωση, μετά τον έλεγχο της ΕΕΣΕΠ, απαιτείται και τελική έγκριση 

αποδέσμευσης της απάντησης (ευχαριστήριας ή κριτικής αναλόγου ύφους) 

από το ΔΣ 
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  2/ Είναι υπεύθυνη για την ύλη των 

επιστημονικών εκδόσεων (ηλεκτρονικών ή συμβατικών) του συνδέσμου, καθώς 

και για την ενημέρωση – εκμετάλλευση της ιστοσελίδας του συνδέσμου σε 

επιστημονικά θέματα και θέματα έρευνας – τεχνολογίας αεροπορικών 

εφαρμογών, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα όργανα ή/και μέλη του συνδέσμου. 

  3/ Σε συνεργασία με την ΕΔΙΗΕΕ, είναι 

υπεύθυνη για την οργάνωση, λειτουργία και ηλεκτρονική διασύνδεση της 

επιστημονικής βιβλιοθήκης του συνδέσμου με τις αντίστοιχες των συναφών 

φορέων. 

  4/ Διατηρεί την αρμοδιότητα της 

συνεργασίας με πανεπιστήμια, αεροπορικές ακαδημίες, ινστιτούτα και λοιπούς  

επιστημονικούς φορείς, όπου και όταν απαιτείται, για την εκτέλεση 

συγκεκριμένης δραστηριότητας, έρευνας ή μελέτης, προς εξυπηρέτηση δικών 

της στόχων και σκοπών, αλλά εντός του πλαισίου λειτουργίας του συνδέσμου. 

Συνεπώς η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκηθεί μεταξύ των άλλων και επ’ 

ωφελεία επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, όταν 

δημιουργούνται προβλήματα συνεργασίας ή/και επικοινωνίας, ενημερώνεται 

άμεσα το ΔΣ. 

    (ζ) Ειδικότερα, σε σχέση με την οργάνωση και 

τη διεξαγωγή του ΑΣ, ή ημερίδων επίκαιρου θεματικού ενδιαφέροντος, ή σε 

περιπτώσεις συμμετοχής του συνδέσμου σε αντίστοιχες εκδηλώσεις συναφών 

φορέων, η ΕΕΣΕΠ διατηρεί κατά περίπτωση, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και 

ευθύνες: 

     1/ Αποτελεί τον κύριο σύμβουλο του ΔΣ 

ή/και της ΓΣ, στην επιλογή των βασικών θεμάτων του ΑΣ, λαμβάνοντας κυρίως 

υπόψη την τρέχουσα επικαιρότητα, τις τεχνολογικές εξελίξεις στις αεροπορικές 

εφαρμογές, τα προβλήματα στο χώρο των ΕΔ και της ΠΑ, τις προτάσεις των 

μελών, καθώς και κύρια θέματα ή προβλήματα των ε.ε. και ε.α. στελεχών της 

ΠΑ. 

     2/ Μετά την επιλογή/έγκριση  των 

θεμάτων από το ΔΣ, εισηγείται στο ΔΣ την ανάθεση, μελέτη και ανάπτυξή τους, 

σε μέλη του συνδέσμου (φυσικά πρόσωπα) ή σε προσωρινές επιτροπές που 

έχει ενδεχομένως συγκροτήσει το ΔΣ για το σκοπό αυτό ή σε ομάδες εργασίας 

που συγκροτούνται υπό την ευθύνη της και αναλαμβάνουν το κύριο έργο 

μελέτης και διαμόρφωσης προτάσεων επί των θεματικών ενοτήτων του ΑΣ. 

Επιπλέον, εισηγείται την πρόσκληση και εμπλοκή εξωτερικών ομιλητών, όταν 

αυτό κρίνεται απαραίτητο για την κάλυψη εξειδικευμένων θεμάτων των 

ημερίδων και του ΑΣ.  
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     3/ Εποπτεύει την ανάπτυξη των 

θεμάτων για την επιστημονική τους επάρκεια, πληρότητα και τεκμηρίωση και 

παρέχει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις-οδηγίες σε περιπτώσεις αποκλίσεων. 

Ελέγχει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την έγκαιρη ανάπτυξη-

ολοκλήρωση όλων των θεμάτων και φέρει την ευθύνη της έγκρισης του τελικού 

προϊόντος, για όσα θέματα αναπτύσσονται με ευθύνη των οργάνων και των 

μελών του Συνδέσμου. 

     4/  Εισηγείται τη συμμετοχή στο 

επιστημονικό panel “διεύθυνσης και συντονισμού” του ΑΣ, προσωπικοτήτων 

των ΕΔ της ΠΑ και της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, στο οποίο 

την προεδρία-συντονισμό αναλαμβάνει ο εκάστοτε πρόεδρος της ΕΕΣΕΠ.  

     5/ Σε συνεργασία με τον έφορο 

δημοσίων σχέσεων, εκπονεί  κατάλογο προσκλήσεων για συμμετοχή 

πολιτικών, πολιτιστικών, διπλωματικών, στρατιωτικών και κοινωνικών 

οργάνων και φορέων, όπως και για συμμετοχή στελεχών και αντιπροσωπειών 

από την επιστημονική - ακαδημαϊκή κοινότητα.  Ο σχεδιασμός του καταλόγου 

προσκεκλημένων τελεί υπό την έγκριση του ΔΣ. 

     6/ Επιλαμβάνεται και έχει την πλήρη 

ευθύνη για την έκδοση, διανομή και δημοσιοποίηση, όλων των σχετικών 

επιστημονικών / συνεδριακών εντύπων, εργασιών, αποτελεσμάτων και 

σχετικών ανακοινώσεων του ΑΣ, με τα ανάλογα ISBN και σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα, στους προβλεπόμενους επιστημονικούς φορείς, περιοδικά και 

ιστότοπους, καθώς και στους συνέδρους. 

  (η) Στις συνεδριάσεις της επιτροπής για λήψη 

αποφάσεων επί σοβαρών θεμάτων ή θέσεων, συμμετέχουν και τα κατά 

περίπτωση εμπλεκόμενα συμβουλευτικά μέλη (μετά ψήφου). Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου έχει διπλή ισχύ. 

    (θ) Η ΕΕΣΕΠ διατηρεί την ευθύνη επί θεμάτων 

έρευνας – τεχνολογίας σε αεροπορικές εφαρμογές. Προς τούτο είναι δυνατό να 

εισηγείται τη συγκρότηση έκτακτων επιτροπών από το ΔΣ, να συγκροτεί προς 

τούτο ομάδες εργασίας ή/και να συνεργάζεται με εξωτερικούς επιστήμονες και 

αντίστοιχους φορείς. 

  β. Μη αιρετά μόνιμα συντονιστικά – υποστηρικτικά 

όργανα 

   (1) Επιτροπή διαχείρισης ιστοσελίδας 

ηλεκτρονικών εφαρμογών & εντύπων (ΕΔΙΗΕΕ) 

    (α) Για τη διαχείριση και την τεχνική υποστήριξη 

της ιστοσελίδας, καθώς και την τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού αρχείου 
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και της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, όπως και των εντύπων του συνδέσμου, που 

δημοσιεύονται και διακινούνται ηλεκτρονικά ή συμβατικά, συγκροτείται 

επιτροπή κατ’ ελάχιστο πενταμελής (5μελής) από μέλη που καθορίζονται από 

το ΔΣ μετά από εισήγηση του αντιπροέδρου, εκ των οποίων τα τρία (3) μέλη 

ασχολούνται με το λειτουργικό μέρος της ιστοσελίδας (moderators) και τα δύο 

(2) μέλη αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης της 

ιστοσελίδας (administrators). Τα καθήκοντα τυχόν επιπλέον μελών ορίζονται 

αναλόγως των τρεχουσών απαιτήσεων. Για «ευαίσθητα» θέματα 

δημοσιεύσεων και γενικότερα αναρτήσεων που ενδέχεται να εγείρουν 

αντιδράσεις ως προς το ύφος και την ορθότητα που τα προσεγγίζει ο 

συγγραφέας, δύναται και πρέπει η ΕΔΙΗΕΕ να λειτουργεί υπό τον έλεγχο και 

τον συντονισμό: 

     1/ Της ΕΔΚ ως προς την τήρηση των 

κανόνων δεοντολογίας.  

     2/ Της ΕΕΣΕΠ ως προς την πληρότητα 

και την τεκμηρίωση των δημοσιεύσεων. 

    (β) Η επιλογή των μελών της ΕΔΙΗΕΕ γίνεται: 

  

     1/ Επί τη βάσει των γνώσεων και 

εμπειριών τους σε θέματα επεξεργασίας, ανάλυσης, αρχικής αξιολόγησης, 

ανάρτησης και προβολής πληροφοριών αρχείου – ντοκουμέντων, σε ότι αφορά 

στην ευχερή εκμετάλλευση από τα μέλη του συνδέσμου των εμπλουτισμένων 

και ποικίλων πληροφοριών που δημοσιοποιούνται ή αναρτώνται (αφορά στους 

moderators). 

     2/ Επί τη βάσει των γνώσεων και 

εμπειριών σε θέματα τεχνολογίας της πληροφορίας, πληροφορικής και τεχνικής 

υποστήριξης, για την απρόσκοπτη λειτουργία της διαδραστικότητας των 

ηλεκτρονικών σελίδων, της εργονομικής διάταξης αυτών και της αμφίδρομης 

σωστής επικοινωνίας του site με τους κεντρικούς διακομιστές (αφορά στους 

administrators).  

     3/ Ευνόητο τυγχάνει, ότι σημαντική 

προϋπόθεση της επιλογής όλων των μελών της επιτροπής, είναι η εθελοντική 

δέσμευσή τους να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για συνεχή, συντονισμένη 

και απρόσκοπτη υποστήριξη αυτής της δραστηριότητας.  

     4/ Τα ανωτέρω καθήκοντα και κυρίως 

εκείνα του administrator, είναι δυνατό να υποστηρίζονται και από κατάλληλο 

(αμειβόμενο) εξωτερικό συνεργάτη ή εταιρεία μερικής απασχόλησης. 
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   (γ) Το ΔΣ ορίζει τον επικεφαλής (πρόεδρο) της 

επιτροπής και τον αναπληρωτή του, που κατά κανόνα πρέπει να ανήκουν 

στους coordinators, διατηρώντας το δικαίωμα αντικατάστασης  μελών, όποτε 

απαιτηθεί. 

   (δ) Τα κυριότερα καθήκοντα του προέδρου είναι: 

     1/ Η πιστή τήρηση του καταστατικού του 

συνδέσμου και του ΚΟΛ σχετικά με τη διαχείριση της επικοινωνίας μέσω της 

ιστοσελίδας, καθώς και η εναρμόνιση των εφαρμογών με την πολιτική που 

προσδιορίζεται από το ΔΣ και υπό την στενότερη επίβλεψη - έλεγχο του 

αντιπροέδρου ή / και άλλου μέλους του ΔΣ που θα ορίζεται όταν απαιτείται για 

το σκοπό αυτό. 

.     2/ Ο συντονισμός της ΕΔΙΗΕΕ με τα 

όργανα Δ&Ε του συνδέσμου, καθώς και ο συντονισμός – συνεργασία με τις 

άλλες επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή μέλη, όταν απαιτείται, βάσει του εν ισχύϊ 

ΚΟΛ. Στα καθήκοντα αυτά εξέχουσα θέση έχει η συνεργασία -συντονισμός με 

το γραμματέα του ΔΣ για θέματα υποστήριξης του ηλεκτρονικού αρχείου, με την 

ΕΕΣΕΠ για θέματα υποστήριξης της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και 

προσβάσεων σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων και με την ΕΔΚ για θέματα 

δεοντολογίας ως προς την εμφάνιση της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο των 

αναρτήσεων-δημοσιεύσεων. 

     3/ Ο συντονισμός και η κατανομή 

καθηκόντων-εργασιών μεταξύ των μελών της ΕΔΙΗΕΕ, για την πληρέστερη 

δυνατή κάλυψη των υποχρεώσεων της Επιτροπής. 

     4/ Η εισήγηση για την τροποποίηση, την 

ασφάλεια, τη διαδραστικότητα και την εν γένει αναβάθμιση της ιστοσελίδας, 

όπως επίσης του ηλεκτρονικού αρχείου της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και των 

ηλεκτρονικών εντύπων. 

     5/ Η προώθηση εισηγήσεων επί 

θεμάτων δεοντολογίας στις εφαρμογές της ιστοσελίδας καθώς και για την 

αποδοχή ή μη της αισθητικής των διαφημίσεων ή άλλων εφαρμογών. 

    (ε) Τα μέλη της ΕΔΙΗΕΕ, υπό την επίβλεψη του 

προέδρου τους, είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ρουτίνας της ιστοσελίδας, 

βάση του καταστατικού και του ΚΟΛ, καθώς και των γενικότερων οδηγιών του 

ΔΣ ή του αντιπροέδρου. Στα πλαίσια αυτά αξιολογούν τα θέματα επικαιρότητας 

που άμεσα ή έμμεσα εμπίπτουν, βάσει του καταστατικού, στα ενδιαφέροντα του 

συνδέσμου και προβαίνουν σε ανάλογες αναρτήσεις ενημέρωσης ή/και 

σχολίων. Στο ίδιο πλαίσιο φυσικά, αξιοποιούν παρατηρήσεις - σχόλια των 
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μελών και των μη αιρετών οργάνων  του συνδέσμου και προβάλουν τις θέσεις 

των οργάνων Δ&Ε ( κυρίως του ΔΣ). 

     (στ) Σε κάθε περίπτωση που η διαχείριση 

προσπίπτει σε ευαίσθητα θέματα, που δεν καλύπτονται πλήρως από το 

καταστατικό ή τον ΚΟΛ, και που ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή άλλες εφαρμογές 

δημιουργούν αμφιβολίες ως προς πιθανές παρενέργειες, η ΕΔΙΗΕΕ (μέσω του 

προέδρου της) εφαρμόζει τα ακόλουθα: 

      1/ Ενημερώνει για το θέμα που έχει 

προκύψει, την ΕΔΚ και ζητά οδηγίες - κατευθύνσεις. 

     2/  Εφόσον η ΕΔΚ κρίνει/αξιολογήσει ότι 

η διαχείριση του θέματος δεν απαιτεί περαιτέρω ενημέρωση ή οδηγίες – 

αποφάσεις υψηλότερου επιπέδου, δίνει τις απαιτούμενες οδηγίες και η 

υπόθεση κλείνει με δική της ευθύνη. 

     3/ Εφόσον η ΕΔΚ αξιολογήσει ότι η 

βαρύτητα και το είδος του θέματος εκφεύγει του δικού της επιπέδου και 

αρμοδιότητας, ενημερώνει τον αντιπρόεδρο του ΔΣ, ο οποίος με τη σειρά του 

είτε αναλαμβάνει την ευθύνη παροχής οδηγιών για το χειρισμό του θέματος είτε 

ενημερώνει το ΔΣ για λήψη απόφασης. 

     4/ Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών 

θεμάτων ή έντονων αμφιβολιών, ο πρόεδρος της ΕΔΙΗΕΕ ενημερώνει 

ταυτόχρονα την ΕΔΚ και τον αντιπρόεδρο του ΔΣ. 

    (ζ) Στα εκτελεστικά καθήκοντα 

παρακολούθησης και διαχείρισης της ιστοσελίδας, εναλλάσσονται όλοι οι 

moderators της ΕΔΙΗΕΕ, στη βάση προσυμφωνημένου προγραμματισμού. 

    (η) Για κάθε προγραμματισμένη αποδέσμευση 

ηλεκτρονικών εντύπων, το περιεχόμενο τους θα εγκρίνεται, με ευθύνη του 

προέδρου της ΕΔΙΗΕΕ, από τον αντιπρόεδρο του ΔΣ, ο οποίος δύναται αν το 

επιθυμεί να ζητά και τη γνώμη της ΕΔΚ ή και της ΕΕΣΕΠ. 

    (θ) Για τις συσκέψεις της ΕΔΙΗΕΕ που 

συγκαλούνται και συντονίζονται από τον πρόεδρο επιτρέπονται οι εφαρμογές 

τηλεδιάσκεψης.  

    (ι) Για την προστασία της ιστοσελίδας από 

επιθέσεις, η ΕΔΙΗΕΕ προβαίνει σε έλεγχο αγοράς και προτείνει στον 

αντιπρόεδρο του ΔΣ την προμήθεια κατάλληλου προγράμματος λογισμικού 

προστασίας. 
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    (ια) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου της 

επιτροπής, τον αναπληρώνει ο αντικαταστάτης του, που έχει ορισθεί από το 

ΔΣ. 

   (2) Ομάδα οργάνωσης δραστηριοτήτων & 

εκδηλώσεων συνδέσμου (ΟΟΔΕΣ) 

    (α) Η ΟΟΔΕΣ είναι μόνιμη ομάδα ειδικού 

σκοπού  (οργάνωσης εκδηλώσεων, προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του 

συνδέσμου, όπως και διοικητικών διευθετήσεων – μέριμνας - υποστήριξης). Η 

μονιμότητα της ΟΟΔΕΣ έγκειται αφενός στην ανάγκη να υπάρχει πάντοτε 

συγκροτημένη η εν λόγω ομάδα  για να μπορούν να οργανώνονται πάσης 

φύσεως εκδηλώσεις, με μικρή μάλιστα προειδοποίηση χρόνου αναφορικά με 

τις μη προγραμματισμένες (ημερίδες, πολυμερείς συσκέψεις, συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης, πολιτισμικές-εορταστικές και άλλες εκδηλώσεις κλπ) και 

αφετέρου να υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία διοικητικής υποστήριξης για την 

κατά το δυνατόν καλλίτερη οργάνωση όλων των προβλεπόμενων κορυφαίων 

προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του συνδέσμου (ΑΣ, ΓΣ, διεξαγωγή 

αρχαιρεσιών, διοργάνωση συνεδρίων κλπ).  

    (β) Η βασική σύνθεση της ΟΟΔΕΣ περιλαμβάνει 

τέσσερα (4) μέλη οιασδήποτε ειδικότητας. Ο επικεφαλής της ομάδας ο οποίος 

ορίζεται από το ΔΣ, έχει το δικαίωμα να αυξάνει τον αριθμό των μελών της 

ομάδας, κατά περίπτωση, αναλόγως των συνθηκών και των απαιτήσεων. 

    (γ) Η αποστολή της ΟΟΔΕΣ εστιάζεται στην  

πλήρη υποστήριξη των ανοικτών στο κοινό δραστηριοτήτων, όπως και των 

εκδηλώσεων διευρυμένου ακροατηρίου του συνδέσμου, ως προς τις 

απαιτήσεις προετοιμασίας, συντονισμού και διοικητικής μέριμνας, καθώς και 

ως προς την ετοιμότητα επίλυσης τυχόν προβλημάτων κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής αυτών. Στο πλαίσιο αυτό,  οι γενικές αρμοδιότητες, καθήκοντα και 

υποχρεώσεις της ομάδας, μέσω του επικεφαλής αυτής, είναι: 

     1/ Ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΣ, 

λογοδοτεί και αναφέρεται σε αυτό, μέσω του μέλους του συμβουλίου που έχει 

οριστεί για το σκοπό αυτό (τακτικό ή αναπληρωματικό). 

     2/ Συντονίζεται με την ΕΕΣΕΠ, η οποία 

έχει παράλληλες ευθύνες, για τη διοργάνωση των προαναφερθεισών δράσεων 

και εκδηλώσεων, και καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις που τίθενται από 

αυτήν σε θέματα γραμματειακής, τεχνικής υποστήριξης και διευθετήσεων ΔΜ 

(ανακοινώσεις, δελτία τύπου, προσκλήσεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις 

μετακινήσεων και διαμονής, αποστολή / δημοσίευση αποτελεσμάτων – 

συμπερασμάτων - πέρατος των εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων κλπ.). 
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     3/ Υπό τις κατευθύνσεις του ΔΣ και του 

εφόρου δημοσίων σχέσεων και σε συνεργασία με την ΕΕΣΕΠ, καταρτίζει λίστα 

προσκεκλημένων, καταβάλλοντας ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε από πλευράς 

vip’s να εξασφαλισθεί η υψηλότερη κατά το δυνατόν εκπροσώπηση στο 

επίπεδο του πολιτειακού, πολιτικού, κυβερνητικού, διπλωματικού, 

ακαδημαϊκού / επιστημονικού, στρατιωτικού και κοινωνικού χώρου.  

     4/ Συνεργάζεται με την ΕΔΙΗΕΕ για την 

πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων επικοινωνίας, ανακοινώσεων και προβολής 

των ανοικτών δραστηριοτήτων του συνδέσμου.  

    5/ Στις περιπτώσεις σύγκλησης της  ΓΣ 

κατά τις οποίες λαμβάνει χώρα διεξαγωγή αρχαιρεσιών, η ΟΟΔΕΣ: 

     α/ Καταρτίζει τους εκλογικούς  

καταλόγους με τα ονόματα των δικαιουμένων να ψηφίσουν (ταμειακώς 

ενήμερων μελών), μια βδομάδα πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 

     β/  Εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα 

και χρήση των απαιτούμενων υποδομών και εξοπλισμού (επικοινωνίες, pc’s, 

printers, κάλπες κλπ.). 

    γ/ Προετοιμάζει – συντάσσει -

εκτυπώνει σε ικανό αριθμό τα ψηφοδέλτια με τους υποψήφιους  για τις 

προβλεπόμενες αιρετές θέσεις του ΔΣ και της ΕΕ. 

    δ/  Διαβιβάζει ψηφοδέλτια σε 

περιφερειακά παραρτήματα, εφόσον έχουν συγκροτηθεί. 

    ε/  Αποστέλλει ψηφοδέλτια  στα 

τακτικά και συνδεδεμένα μέλη του συνδέσμου που έχουν δηλώσει αδυναμία 

προσέλευσης στο χώρο της ΓΣ ή/και χρήσης του ιντερνέτ, τριάντα (30) ημέρες 

πριν τις αρχαιρεσίες, μέσω ταχυδρομείου. Η περίπτωση αυτή, απαιτεί ιδιαίτερη 

προσοχή διότι αφορά σε μέλη που έχουν σαν μοναδική επιλογή την επιστολική 

ψήφο. 

    στ/  Συνεργάζεται με την ΕΔΙΗΕΕ 

για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω της 

ιστοσελίδας, όταν αυτή ολοκληρωθεί. 

   6/  Άλλες λεπτομέρειες για τα καθήκοντα 

και τις υποχρεώσεις της ΟΟΔΕΣ, ως προς τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, 

περιγράφονται διάσπαρτα στο άρθρο 14 του ΚΟΛ.  

   7/ Διενεργεί έρευνα για την εξεύρεση του 

πλέον κατάλληλου και επαρκούς συνεδριακού χώρου και, κατόπιν έγκρισης του 
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ΔΣ, προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη διασφάλισή του. 

Παράλληλα, διασφαλίζει όλα τα απαιτούμενα εποπτικά μέσα (συντονισμός με 

ομιλητές), με πρόβλεψη εφεδρικότητας, για την ευχερή και απρόσκοπτη 

διεξαγωγή του ΑΣ. 

     8/ Σχεδιάζει και φροντίζει για τη σωστή 

τήρηση του πρωτοκόλλου, σε θέματα υποδοχής - φιλοξενίας των συνέδρων 

των προσκεκλημένων και του κοινού (αναγνώριση, υποδοχή, συνοδεία, 

προσφωνήσεις, διάταξη καθισμάτων, κλπ.) με έμφαση φυσικά στους vip’s. 

     9/ Συνεργάζεται με την ΕΛΑΣ στο μέτρο 

του εφικτού για την ασφάλεια των συνεδριακών χώρων και για τις απαιτούμενες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όταν οι δραστηριότητες ή οι εκδηλώσεις διεξάγονται 

σε στρατιωτικούς χώρους, συνεργάζεται και συντονίζεται με το γραφείο 

ασφάλειας της φιλοξενούσας μονάδας. 

     10/ Φροντίζει για την υποδειγματική 

οργάνωση foyer που είναι καθοριστικής σημασίας για ένα πολύωρο ή 

πολυήμερο συνέδριο. Στον ίδιο ή παραπλήσιο χώρο, εφόσον υπάρχει η 

απαίτηση αλλά και η δυνατότητα, φροντίζει για τη λειτουργία φωτογραφικής 

έκθεσης, desk αναμνηστικών και εντύπων του συνδέσμου, προβολής  

δραστηριοτήτων  σε video wall, κλπ. 

     11/ Τέλος, εφόσον οι συνθήκες το 

επιτρέπουν, φροντίζει για μια, κατά το δυνατόν πλήρη, δοκιμαστική εκτέλεση 

του συνεδρίου ή της εκδήλωσης (προσομοίωση) παρουσία του ΔΣ και των 

λοιπών εμπλεκομένων, προκειμένου να καλυφθούν απαιτήσεις της τελευταίας 

στιγμής ή τυχόν παραλείψεις και να διορθωθούν ενδεχόμενα λάθη. 

    (δ) Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

υλοποίηση των υποχρεώσεών της, η ΟΟΔΕΣ, σε συνεργασία με το ΔΣ και την 

ΕΕΣΕΠ, εκπονεί μνημόνιο ενεργειών και αναπτύσσει βάση δεδομένων, 

αναφορικά με τις γενικότερες απαιτήσεις του ΑΣ ή οποιασδήποτε άλλης 

εκδήλωσης, προκειμένου να αποτελέσουν οδηγό για τις επόμενες 

δραστηριότητες και δράσεις (διατήρηση και μεταφορά εμπειρίας). Επιπλέον, η 

ΟΟΔΕΣ τηρεί πρακτικά συσκέψεων και λογιστικής / οικονομικής διαχείρισης, τα 

οποία με το πέρας των εργασιών παραδίδονται στον ταμία του ΔΣ για 

περαιτέρω έλεγχο. 

  γ. Μη αιρετά, προσωρινά (έκτακτα - ad hoc) εισηγητικά 

όργανα 

   (1) Έκτακτες επιτροπές επιστημονικών και λοιπών 

δραστηριοτήτων 
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    (α) Οι έκτακτες επιτροπές συγκροτούνται μόνο 

από το ΔΣ, αλλά η εισήγηση για τη συγκρότησή τους, κατάλληλα τεκμηριωμένη, 

δυνατόν να προέλθει από οποιαδήποτε μόνιμη αιρετή ή μη επιτροπή ή ακόμα 

και από οποιοδήποτε μέλος του συνδέσμου. 

    (β) Ο ρόλος των έκτακτων επιτροπών είναι η 

υποστήριξη και η διεκπεραίωση  του έργου και των θέσεων του συνδέσμου, 

τόσο πάνω σε γενικότερα, αλλά κυρίως πάνω σε σύνθετα, εξειδικευμένα και 

πρωτοποριακά θέματα, για τα οποία ενδεχομένως να απαιτείται ιδιαίτερα 

συντονισμένη προσπάθεια και σύνθεση γνώσεων και απόψεων.  

    (γ)  Οι αρμοδιότητες των έκτακτων επιτροπών 

περιορίζονται μόνο στον κύριο σκοπό για τον οποίο συγκροτήθηκαν και μετά 

την ολοκλήρωση του έργου τους, που καθορίζεται κάθε φορά επακριβώς από 

το ΔΣ, διαλύονται. 

    (δ) Λόγω του ειδικού σκοπού συγκρότησης των 

έκτακτων επιτροπών, όπως προαναφέρθηκε, το ΔΣ έχει το δικαίωμα να 

εντάσσει στη σύνθεσή τους, όπως και να ορίζει επικεφαλής, άτομα της 

ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας με εξειδικευμένες γνώσεις για το έργο που 

έχει ανατεθεί, όπως και εξωτερικούς και μελετητικούς φορείς με ανάλογο 

επιστημονικό υπόβαθρο και εμπειρίες. 

   (2) Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) 

    (α) Ο σκοπός συγκρότησης των ομάδων 

εργασίας είναι να παράξουν 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. 

    (β) Η σύνθεση των ΟΕ σε αριθμό μελών και 

ειδικότητες, καθορίζεται από την ΕΕΣΕΠ με γνώμονα το εύρος του αντικειμένου 

και το γνωστικό πεδίο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του έργου της 

ομάδας. Στις ΟΕ μπορούν να συμμετέχουν με έγκριση της ΕΕΣΕΠ όλες 

ανεξαιρέτως οι κατηγορίες μελών και εγγεγραμμένων στο σύνδεσμο ατόμων, 

αλλά για τη συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών απαιτείται έγκριση του ΔΣ.

  

    (γ) Δεν υφίσταται αναγκαιότητα να 

προϋπάρχουν οργανωμένες και συγκροτημένες ΟΕ εφ’ όσον δεν υπάρχει σε 

εκκρεμότητα συγκεκριμένο θέμα - αντικείμενο για μελέτη και επεξεργασία, 

καθότι, ως επί το πλείστον οι ομάδες αυτές υλοποιούν τα έργα που έχουν 

ανατεθεί  για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή του ΑΣ. 
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    (δ) Οι ΟΕ, για την υλοποίηση του έργου που 

τους ανατίθεται, ενεργούν αυτοβούλως, με ελευθερία σκέψης και 

επαγγελματική συνείδηση με τελικό στόχο να σχηματίσουν τεκμηριωμένες 

προτάσεις που θα προάγουν τη λειτουργία, την αποστολή και την 

αποτελεσματικότητα του φορέα τον οποίο αφορά (ως προς το περιεχόμενο) η 

μελέτη τους. Ωστόσο η ΕΕΣΕΠ έχει δικαίωμα να καθορίσει τους άξονες πάνω 

στους οποίους θα αναπτυχθούν τα προς ανάλυση και επεξεργασία αντικείμενα, 

όπως επίσης και να μεταφέρει στην ομάδα τις ενδεχόμενες ειδικές κατευθύνσεις 

που θα δοθούν από το ΔΣ μέσω του αντιπροέδρου.   

   (3). Συγκρότηση λειτουργία, Επιτροπής Ανάδειξης 

Ιστορίας-Παραδόσεων της ΠΑ ΚΑΙ Πολιτιστικών Δράσεων.Η συγκρότηση της 

εν λόγω Επιτροπής γίνεται με σκοπό να καταγραφούν-αναδειχθούν ιστορικά 

γεγονότα και εμπειρίες της ΠΑ, στην πραγματική τους διάσταση, ώστε να 

χρησιμεύσουν ως οδηγός αρχών και αξιών των νεώτερων μελών του 

Συνδέσμου μας. 

    (α). Η Επιτροπή απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη 

ανάλογης εμπειρίας και προσόντων, που επιλέγονται με ευθύνη του ΔΣ. Στην 

Επιτροπή μπορούν να ορίζονται από το ΔΣ, συμβουλευτικά μέλη που 

συμβάλουν στην αξιοπιστία και πιστοποίηση ιστορικών γεγονότων της ΠΑ. 

    (β). Η ανωτέρω Επιτροπή αναπτύσσει δράσεις 

ευρύτερων πολιτιστικών αξιών που αναδεικνύουν τη φιλοπατρία και τη θυσία 

για την Πατρίδα ως αέναη αξία των Ελλήνων. 

    (γ). Η Επιτροπή επιδιώκει τη συνεργασία και 

αποτελεί κομβικό σημείο επαφής με φορείς που έχουν ανάλογους στόχους, 

όπως το Μουσείο της ΠΑ, το Μουσείο της ΣΙ και το ΜΙΣΠΑ. 

 

     ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΣ) 

 1.  Το αεροπορικό συνέδριο θεωρείται κορυφαία εκδήλωση, δράση 

και προβολή του συνδέσμου. 

 2. Η ιδέα για την έναρξη οργάνωσης ΑΣ σαν πρώτο βήμα, όπως και 

για την καθιέρωση περιοδικής  διεξαγωγής αυτού στη συνέχεια, είναι μια 

σημαντική πρόκληση όχι μόνο για το σύνδεσμο αλλά και για  ολόκληρη την 

αεροπορική οικογένεια. Επί της ουσίας πρόκειται για διαπίστωση και όχι για 

απλή σκέψη, διότι δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν ένα τόσο σημαντικό 

συνεδριακό γεγονός που θα μπορούσε να παρέξει σημαντικές ιδέες και 

προτάσεις, ελεύθερες από προκαταλήψεις και υπηρεσιακές αναστολές, όχι για 
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να μείνουν γραμμένες στα χαρτιά, αλλά για να γίνουν πράξεις, έργα και 

αναθεωρημένες προσεγγίσεις στο σχεδιασμό, στην αποστολή και στην 

καθημερινή λειτουργία της ΠΑ. 

 3. Η συσσωρευμένη εμπειρία των μελών του συνδέσμου 

καταδεικνύει την αδήριτη ανάγκη να δημιουργηθεί ένας φορέας που θα μπορεί 

να μελετά, να επεξεργάζεται και να προτείνει λύσεις για όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων και των επί μέρους έργων της ΠΑ και όχι μόνο για τον 

επιχειρησιακό της προσανατολισμό. 

 4. Είναι γνωστό ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας στην 

λειτουργία της ΠΑ αποτελούν αντικείμενα διαχείρισης στην ημερήσια ατζέντα 

κάθε στελέχους. Όμως οι σωστές, έγκαιρες και αποτελεσματικές λύσεις στις 

περισσότερες των περιπτώσεων θέτουν προϋποθέσεις που δεν μπορούν να 

καλυφθούν από την Υπηρεσία.  Έτσι στα τρέχοντα αλλά και στα υπό 

προγραμματισμό σοβαρά ζητήματα, δεν είναι πάντοτε εφικτό να δοθούν 

ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις διότι υπεισέρχονται πολλοί και ενίοτε 

αλληλοσυγκρουόμενοι παράγοντες και υπηρεσιακοί περιορισμοί που στην 

πράξη μεταθέτουν την επιτακτικότητα των προβλημάτων και δεν την επιλύουν. 

 5. Τα πλεονεκτήματα από την πρωτοβουλία καθιέρωσης του ΑΣ ως 

κύριου εργαλείου για την υποβοήθηση του έργου της ΠΑ, είναι πολλά και 

σημαντικά και κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν μόνο ορισμένα εξ’ αυτών : 

  α. Ενδυνάμωση της αγάπης και αφοσίωσης των μελών του 

συνδέσμου για την ΠΑ και την πορεία του έθνους γενικότερα. 

  β. Εκμετάλλευση της συσσωρευμένης εμπειρίας και γνώσης 

που έχει επενδυθεί από την Υπηρεσία στα μέλη του συνδέσμου. 

  γ. Μελέτη και επεξεργασία των αναφυομένων θεμάτων και 

αντικειμένων υπό το πρίσμα πολυποίκιλων και δυσμενών προϋποθέσεων και 

παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις ενδεχόμενες λύσεις. 

  δ. Αντικειμενικότητα και ρεαλισμός στις διαμορφούμενες 

προτάσεις με κύριο γνώμονα την ουσιαστική αντιμετώπιση των υπό 

επεξεργασία θεμάτων και όχι την  προσωρινή ή μερική επίλυσή τους. 

  ε. Ελευθερία σκέψης και βούλησης απαλλαγμένης από, τους 

αναγκαίους κατά τα άλλα, υπηρεσιακούς περιορισμούς και κατευθύνσεις 

(ενδογενείς ή εξωγενείς) που ενίοτε επιβάλλονται. 

  στ. Διαμόρφωση ρηξικέλευθων, πρωτοποριακών, μοντέρνων 

και έξυπνων προτάσεων που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να 

προσφέρουν θεαματικά πλεονεκτήματα στη λειτουργία και στο έργο της ΠΑ, με 

τη βέλτιστη και συμφέρουσα αναλογία κόστους / αποτελέσματος. 
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 6.  Τα παρουσιαζόμενα στο ΑΣ θέματα, θα πρέπει να έχουν 

επίκαιρο χαρακτήρα, ώστε οι προκύπτουσες προτάσεις και τα εξαγόμενα 

συμπεράσματα να παρουσιάζουν αξία και σημασία άμεσης εκμετάλλευσης, 

όπως επίσης να προκαλούν γενικά ενδιαφέρον στους φορείς προς τους 

οποίους απευθύνονται. 

           7. Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλίζεται η σημαντικότητα και η 

αναγκαιότητα των θεμάτων, κρίνεται σκόπιμο να προηγείται ειλικρινής και 

καλοπροαίρετη συνεργασία κυρίως με το ΓΕΑ, τη σχολή Ικάρων, τα υπουργεία 

εξωτερικών και εθνικής άμυνας, αλλά και οποιονδήποτε υπηρεσιακό, δημόσιο 

ή άλλο φορέα, θα μπορούσε να συμβάλλει παραγωγικά ή υποστηρικτικά στην 

προετοιμασία και διεξαγωγή του ΑΣ. Σε περιπτώσεις που αυτή η προσπάθεια 

δεν ευδοκιμεί τουλάχιστον  στο επιθυμητό επίπεδο και την αναμενόμενη 

έκταση, θα προγραμματίζονται θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος για την ΠΑ 

κατά την κρίση και αντίληψη των διοργανωτών του συνδέσμου. 

 8. Ενδεικτικά, θέματα τα οποία μπορεί να αναπτύσσουν, να 

επεξεργάζονται και να μελετούν οι αρμόδιες ομάδες εργασίας του συνδέσμου 

είναι: 

  α. Διαθεσιμότητα αεροπορικών μέσων βασισμένη στις 

απαιτήσεις επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και εκπαίδευσης. 

  β. Οργάνωση σύγχρονων συστημάτων τεχνικής 

υποστήριξης προσαρμοσμένων στο οπλικό σύστημα. 

  γ. Αναδιάρθρωση εφοδιαστικής αλυσίδας κατά περίπτωση. 

  δ. Ομαδοποίηση τεχνικών δραστηριοτήτων με στόχο τη 

συμπίεση κόστους - χρόνου. 

  ε. Εκμετάλλευση δημόσιων, κρατικών και ιδιωτικών φορέων. 

  στ. Βελτιστοποίηση αεροπορικών δογμάτων και αντίστοιχων 

διακλαδικής συνεργασίας.  

  ζ. Ταξινόμηση προμηθειών που επιβάλλεται να ορισθούν ως 

κοινές με τους άλλους κλάδους των ΕΔ, τα σώματα ασφαλείας και τους κατά 

περίπτωση κρατικούς φορείς, για επίτευξη οικονομιών κλίμακας. 

  η. Ισορροπία δυνάμεων σε γεωστρατηγικούς χώρους 

ενδιαφέροντος. 

  θ. Προσανατολισμός - κατεύθυνση δραστηριοτήτων της 

αμυντικής βιομηχανίας (δημόσιας – ιδιωτικής) σε τομείς ενδιαφέροντος ΠΑ. 
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  ι. Προτάσεις για καθορισμό τεχνολογικών πεδίων 

εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης. 

  ια. Πολλαπλασιαστές ισχύος. 

  ιβ. Βελτιστοποίηση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

  ιγ. Σύγχρονοι μέθοδοι αποτροπής απειλών. 

  ιδ. Ιεράρχηση απαιτήσεων και προτεραιοτήτων με βάση το 

έργο, την αποστολή και την επιτακτικότητα αντιμετώπισης των αναφυομένων 

καταστάσεων. 

  ιε. Προτάσεις για βελτιστοποίηση εκπαίδευσης (θεωρητική, 

πρακτική, τεχνική, πτητική, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης, μεταπτυχιακή). 

  ιστ. Επιβιωσιμότητα-προστασία-διατήρηση δυνάμεων. 

  ιζ. Αξιολόγηση οπλικών συστημάτων 

  ιη. Σύγκριση αεροσκαφών 

  ιθ. Αξιοποίηση στρατιωτικών εφαρμογών αεροδιαστήματος. 

  κ. Εκμετάλλευση αερομεταφορών. 

  κα. Κοινωνική προσφορά με εναέρια και λοιπά μέσα. 

  κβ. Έρευνα και διάσωση. 

  κγ. Ανάλυση- συμπεράσματα σύγχρονων πολέμων. 

  κδ. Μοντελοποίηση των ειδικοτήτων της σχολής Ικάρων με 

γνώμονα τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και επιστήμες συναρτώμενες με 

τον επιχειρησιακό προσανατολισμό της ΠΑ. 

  κε. Ηθικές αξίες και ιδανικά ως θεμέλιος λίθος της 

φυσιογνωμίας των διαμορφούμενων στη σχολή Ικάρων ηγετών. 

 9.  Η έγκριση του προγραμματισμού των θεμάτων του συνεδρίου 

γίνεται το μήνα Μάρτιο ή Απρίλιο από τη ΓΣ με τη διαδικασία του ετήσιου 

προγραμματισμού και καθορίζονται τα προς ανάπτυξη αντικείμενα που 

αφορούν στο επόμενο AΣ. Η προετοιμασία του συνεδρίου έχει διαδικαστικά ως 

εξής: 

  α. Το ΑΣ διεξάγεται κατόπιν απόφασης του ΔΣ, κατά βάση 

ανά δύο  έτη και κατά κανόνα το μήνα Μάιο ή Σεπτέμβριο. Η προετοιμασία των 

προς παρουσίαση ζητημάτων αρχίζει το μήνα Οκτώβριο για λόγους 

διαδικαστικού ελέγχου εκ μέρους της ΕΕΣΕΠ. 
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  β. Τα θέματα προς έρευνα και μελέτη, επιλέγονται από την 

ΕΕΣΕΠ, σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα  διαδικασία της παραγράφου 

7 ή με δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του συνδέσμου, μέχρι το 

τέλος Δεκεμβρίου. Η ΕΕΣΕΠ, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, έχει καταρτίσει τη λίστα 

των θεμάτων του επόμενου έτους. Επί της λίστας των θεμάτων γνωμοδοτεί το 

ΔΣ μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και η ΓΣ τα εγκρίνει κατά την ετήσια τακτική 

συνέλευσή της.  

  γ. Στη συνέχεια η ΕΕΣΕΠ σε συνεργασία με το ΔΣ μέσω του 

αντιπροέδρου, συγκροτεί ανάλογο αριθμό ομάδων εργασίας για την ανάθεση 

επεξεργασίας – μελέτης των εγκεκριμένων θεμάτων και κατ’ ουσίαν για την 

έναρξη της προετοιμασίας του ΑΣ. 

  δ. Τα θέματα που προετοιμάζονται για έγκριση από τη ΓΣ, 

αφορούν στο ΑΣ του επόμενου έτους, έτσι ώστε οι ΟΕ να έχουν αφενός επαρκή 

χρόνο να τα επεξεργαστούν, να εκπονήσουν τις μελέτες και να τα 

ολοκληρώσουν και αφετέρου να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην 

προετοιμασία και στις εργασίες του ΑΣ. 

  ε. Κατά την προετοιμασία, οι ΟΕ συλλέγουν πληροφορίες 

από τους αρμόδιους φορείς στο μέτρο που η σοβαρότητα του κάθε θέματος και 

η ευχέρεια ανοικτής διαχείρισής του το επιτρέπει. Στη φάση αυτή έρχονται σε 

επαφή με το ΓΕΕΘΑ, το ΓΕΑ, το ΑΤΑ, την σχολή Ικάρων την ΑΔΙΣΠΟ, την 

σχολή πολέμου της ΠΑ, την ΣΕΕΘΑ, τα υπουργεία, τα ΑΕΙ, τα διάφορα κέντρα 

και ινστιτούτα γεωστρατηγικών μελετών - αναλύσεων και διεθνών σχέσεων και 

οποιονδήποτε δημόσιο ή άλλο φορέα θα μπορούσε να παρέξει υποστήριξη ή 

πληροφόρηση για εκπόνηση μιας μελέτης, τα αποτελέσματα της οποίας 

αναμένεται να έχουν στη συνέχεια χρηστική εφαρμογή - εκμετάλλευση και από 

τους συνεργαζόμενους φορείς.  

  στ. Αν τα προς παρουσίαση στο ΑΣ θέματα είναι από έξι (6) 

έως οκτώ (8), τότε αυτό θα ολοκληρώνεται μέσα στη διάρκεια μιας ημέρας, 

αλλιώς το ΑΣ θα συνεχίζει τις εργασίες του και την επόμενη ημέρα. 

  ζ. Σε κάθε Συνέδριο, η ΕΕΣΕΠ οργανώνει κατά την κρίση της 

κριτική επιτροπή (panel) από διακεκριμένους προσκεκλημένους (καθηγητές 

ΑΕΙ, αναλυτές, πολιτικούς, δημοσιογράφους, αξιωματικούς κλπ) και  ο 

πρόεδρός της αναλαμβάνει το συντονισμό διεξαγωγής των εργασιών και 

τήρησης του προγράμματος.  

  η. Μετά την παρουσίαση κάθε θέματος διατίθεται χρόνος 10 

λεπτών της ώρας  για ερωτήσεις του ακροατηρίου και απαντήσεις του ομιλητού. 

Επίσης είναι δυνατόν να ακολουθήσει περιορισμένη κριτική ή τοποθέτηση των 

μελών της κριτικής επιτροπής (panel) και έκφραση σχολίων από πλευράς του 

ακροατηρίου για 10 επιπρόσθετα λεπτά της ώρας. 
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  θ. Ανάλογα των θεμάτων και του περιεχομένου τους, που 

ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να υπεισέρχονται και σε διαβαθμισμένες 

πληροφορίες, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από το ΔΣ μετά από εισήγηση 

της ΕΕΣΕΠ, σε ποιους επιτρέπεται να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Η 

συγκεκριμένη περίπτωση θα προγραμματίζεται στο τελευταίο μέρος του 

προγράμματος παρουσιάσεων και θα επισημαίνεται στην ημερήσια διάταξη 

των θεμάτων του συνεδρίου. 

  ι. Τα θέματα θα πρέπει να αναπτύσσονται σε εύλογο χρόνο 

της τάξης των 15 - 30 λεπτών της ώρας. Σε ειδικές  περιπτώσεις  ανάλογα με 

τη βαρύτητα του θέματος θα παρέχεται μία επιπρόσθετη περίοδος 

παρουσίασης. 

  ια. Το πρόγραμμα καταρτίζεται και ανακοινώνεται με ευθύνη 

της ΕΕΣΕΠ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή του ΑΣ.  

  ιβ. Αμέσως μετά τη λήξη διεξαγωγής του ΑΣ, γίνεται 

ανακοίνωση του πέρατος εργασιών και αρχίζει η διανομή των αποτελεσμάτων 

και συμπερασμάτων του συνεδρίου στους φορείς που θα μπορούσαν να τα 

εκμεταλλευτούν, να τα εφαρμόσουν ή να τα αξιοποιήσουν καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο. 

     ΜΕΡΟΣ 4ο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 1. Για τη διευκόλυνση λειτουργίας του συνδέσμου και κυρίως των 

μελών που διαμένουν μακράν της έδρας,  είναι δυνατόν να ιδρύονται 

παραρτήματα του συνδέσμου «ΙΚΑΡΟΣ». 

 2.  Η δημιουργία παραρτημάτων στην περιφέρεια, εξυπηρετεί την 

επικοινωνία και τις διαβουλεύσεις μεταξύ των μελών που είναι εγγεγραμμένοι, 

ώστε να προωθούνται θέματα και προτάσεις  ως ενιαία κατά το δυνατόν θέση 

μιας διευρυμένης ομάδας μελών του συνδέσμου. Επίσης το παράρτημα 

λειτουργεί και ως κόμβος γρήγορης συγκέντρωσης απόψεων σε θέματα και 

ζητήματα ενδιαφέροντος, αμφίπλευρης ενημέρωσης σε αντικείμενα επείγουσας 

σημασίας, καθώς επίσης διατήρησης και ενδυνάμωσης των σχέσεων των 

ατόμων που δεν μπορούν με άλλο τρόπο να είναι σε συχνή επαφή με τα μέλη 

που διαμένουν πλησίον της έδρας του συνδέσμου.  
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 3. Το ιδρυόμενο παράρτημα θα πρέπει να καλύπτει μια πόλη ή μία 

διοικητική περιφέρεια ή ένα νομό, τούτου εξαρτωμένου από τη γεωγραφική 

θέση και τον αριθμό των ενδιαφερομένων,  αρκεί να εξυπηρετείται η ταχεία και 

εύκολη επικοινωνία των μελών. 

 4. Για την ίδρυση παραρτήματος απαιτείται συγκέντρωση και 

σύμφωνη γνώμη είκοσι (20) τουλάχιστον εγγεγραμμένων και ταμειακώς 

«ενήμερων» μελών. 

 5.  Προκειμένου εξασφαλισθεί έγκριση από το ΔΣ του συνδέσμου για 

την ίδρυση παραρτήματος, θα πρέπει να αποσταλεί σχετικό αίτημα, με μέριμνα 

ενός τακτικού μέλους που θα λειτουργεί προσωρινά ως άτυπος συντονιστής 

της ομάδας των ενδιαφερομένων, στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα ιδρυτικά 

στελέχη που συμφωνούν και επιθυμούν την ίδρυση, ως και όλα τα σχετικά 

πληροφοριακά στοιχεία που είναι διαθέσιμα για μέλη και το παράρτημα. 

 6.  Μετά την έγκριση ίδρυσης του παραρτήματος από το ΔΣ του 

συνδέσμου, τα μέλη του συνέρχονται με μέριμνα του προαναφερθέντος 

συντονιστή σε Συνέλευση Παραρτήματος (ΣΠ) και αφού ορίσουν με ανάταση 

των χεριών τριμελή επιτροπή, προβαίνουν σε αρχαιρεσίες προκειμένου 

εκλέξουν τριμελή (3μελή) Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ). 

 7.  Η ΔΕ αποτελείται από πρόεδρο, γραμματέα και ταμία, καθώς και 

δύο αναπληρωματικά μέλη μόνο για τις θέσεις γραμματέα – ταμία, σύμφωνα με 

τον αριθμό των σταυρών προτίμησης. Συνεπώς το ψηφοδέλτιο που είναι ενιαίο, 

χωρίς μάλιστα διάκριση - διαχωρισμό ως προς τις ειδικότητες για όλες τις 

θέσεις, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) υποψηφιότητες για τη 

θέση του προέδρου, ενώ για τις θέσεις των άλλων δύο μελών της ΔΕ τέσσερεις 

(4) κατ’ ελάχιστο υποψηφιότητες, οι οποίες καταλαμβάνονται με τη σειρά 

γραμματέας – ταμίας, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων των υποψηφίων.  

 8. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής που ορίζεται για τη διεξαγωγή 

των αρχαιρεσιών  του παραρτήματος, δεν μπορούν παράλληλα να 

υποβάλλουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση της ΔΕ αυτού.  

 9. Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τηρούνται πρακτικά τα 

οποία στη συνέχεια παραδίδονται και φυλάσσονται από τον εκλεγμένο 

γραμματέα. Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών αποστέλλονται στο ΔΣ του 

συνδέσμου. Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη  μελών της ΔΕ, διεξάγονται 

οποτεδήποτε, αφότου ληφθεί απόφαση από το ΔΣ για ίδρυση παραρτήματος 

και εφεξής  επαναλαμβάνονται ανά τριετία. 

 10. Σε περίπτωση παραίτησης, παύσης, διαγραφής του γραμματέα ή 

του ταμία, προσκαλείται με μέριμνα  του προέδρου το επόμενο 

αναπληρωματικό μέλος και  γίνεται μετακίνηση των αρμοδιοτήτων προς τα 
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αριστερά. Αντίθετα για τη θέση του προέδρου της ΔΕ, δεν υπάρχει 

αναπλήρωση και όταν απαιτηθεί επαναλαμβάνονται αρχαιρεσίες μόνο για 

αυτόν. 

 11. Άμα τη ιδρύσει  του παραρτήματος, η σύγκληση της ΣΠ γίνεται 

κατ’ ανάλογο τρόπο όπως και της ΓΣ του συνδέσμου. 

 12. Η τακτική ετήσια ΣΠ γίνεται σε χρόνο προγενέστερο της 

σύγκλησης της ΓΣ, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε ο απολογισμός 

και προγραμματισμός του παραρτήματος για το επόμενο έτος και να έχουν 

διαμορφωθεί ενιαίες προτάσεις για να τεθούν προς έγκριση ή διαβούλευση στη 

ΓΣ μέσω του ΔΣ. 

 13.  Σε τακτική ή έκτακτη ΣΠ και με την ΔΕ λειτουργούσα ως ΟΟΔΕΣ 

και ως ΕΦΕΠ ταυτόχρονα, μπορούν να διεξαχθούν και τοπικά γενικές 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη οργάνων Δ&Ε του συνδέσμου, μετά από έγκριση 

του ΔΣ και υπό την εποπτεία, το συντονισμό και τη συνεργασία της ΟΟΔΕΣ και 

της ΕΦΕΠ για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός της περίπτωσης χειρισμού των 

ενστάσεων τις οποίες χειρίζεται μόνο η ΕΦΕΠ της κεντρικής διοίκησης. 

 14. Τα παραρτήματα δεν έχουν δικό τους καταστατικό ή ΚΟΛ, καθότι 

εφαρμόζονται τα αντίστοιχα του συνδέσμου, αλλά μπορούν να εκπονούν 

μνημόνια και οδηγίες που διευκολύνουν τη λειτουργία τους, χωρίς να 

παρεκκλίνουν από τους σκοπούς, τους στόχους και τις επιδιώξεις του 

συνδέσμου.  

 15.  Δεν είναι απαραίτητο να έχει εγκαταστάσεις ένα παράρτημα 

(ιδιόκτητες ή μισθωμένες), ενώ επιτρέπεται να φιλοξενείται σε ευπρεπείς 

χώρους από εκούσια προσφορά δημόσιων, κοινωνικών ή ιδιωτικών φορέων 

που δεν αποβλέπουν όμως στην αποκόμιση ωφελημάτων από το παράρτημα 

ή το σύνδεσμο γενικότερα. 

 16.  Έμβλημα του κάθε παραρτήματος είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό του 

συνδέσμου. Αναφορικά με τη σφραγίδα και το λάβαρο είναι και αυτά κατ’ ουσίαν 

τα ίδια, με τη διαφορά ότι αναγράφουν επιπλέον και το παράρτημα, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος ΚΟΛ. 

 17. Άμα τη εκλογή της ΔΕ, το ΔΣ οφείλει να χρηματοδοτήσει το 

παράρτημα με το 50% των ετήσιων εισφορών του τρέχοντος οικονομικού έτους, 

των ταμειακώς ενήμερων μελών του υπόψη παραρτήματος.  Εφεξής δε, οι 

ετήσιες εισφορές των μελών του παραρτήματος, κατατίθενται κατά 50% στο 

ταμείο του συνδέσμου και κατά 50% στο ταμείο του παραρτήματος και για το 

λόγο αυτό το παράρτημα οφείλει να τηρεί βιβλίο εσόδων – εξόδων. 

 18. Σε όλες τις περιπτώσεις που στις διάφορες γεωγραφικές ενότητες 

(εκτός Αττικής), στις οποίες διαμένουν μέλη του Συνδέσμου, δεν 
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συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός για ίδρυση παραρτήματος, ή δεν 

προβάλλεται επιθυμία-απαίτηση ίδρυσης παραρτήματος από τα εκεί μέλη, το 

ΔΣ μπορεί να καθορίζει είτε με υπόδειξη των τοπικών τακτικών μελών, είτε με 

δική του πρωτοβουλία, ένα εξ αυτών, ως εκπρόσωπο-συντονιστή του 

Συνδέσμου για τη συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα.  

 19. Ο τοπικός εκπρόσωπος-συντονιστής, αποτελεί ένα επιπλέον 

δίαυλο συγκεντρωτικής επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών μελών και του ΔΣ, 

όταν και στο βαθμό που αυτό κατά περίπτωση απαιτείται, φροντίζοντας 

παράλληλα και για την τακτική επικοινωνία και την κοινωνική συνοχή μεταξύ 

των συναδέλφων της περιοχής. Πέραν αυτού μπορεί να διεκπεραιώνει και να 

συντονίζει γραφειοκρατικές  και λοιπές διαδικασίες σχετικά με τη λειτουργία του 

Συνδέσμου (εγγραφές νέων μελών, συνδρομές, εκλογές, συμμετοχή μέσω 

τηλεδιάσκεψης, κλπ.), καθώς και να μεταφέρει προτάσεις ή  προβληματισμούς 

για θέματα τοπικού ή/και γενικότερου ενδιαφέροντος, που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την καταστατική λειτουργία-σκοπούς του Συνδέσμου. 

 20. Οι τοπικοί εκπρόσωποι-συντονιστές, καθώς και στοιχεία 

τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, είναι δυνατόν να αναγράφονται σε εφαρμογή 

της ιστοσελίδας, προκειμένου να διευκολύνεται η επαφή μαζί τους από κάθε 

ενδιαφερόμενο. 

 21. Η θητεία των εκπροσώπων-συντονιστών δεν υπόκειται σε 

χρονικούς περιορισμούς, και προσδιορίζεται στη βάση ορθολογισμού, από το 

ΔΣ, σε συνεργασία με την τοπική ομάδα των συναδέλφων». 

 22. Ο ρόλος των παραρτημάτων ή των εκπροσώπων-συντονιστών, 

όπου αυτά δεν έχουν συγκροτηθεί, επεκτείνεται όταν απαιτείται και στην 

εκπροσώπηση του συνδέσμου, σε τοπικές εκδηλώσεις κοινωνικού-επετειακού 

και εορταστικού χαρακτήρα, κατόπιν ενημέρωσης, έγκρισης και αντίστοιχων 

οδηγιών του ΔΣ. Για το λόγο αυτό, το ΔΣ ενημερώνει κατά την κρίση του τις 

αρμόδιες τοπικές στρατιωτικές και πολιτικές αρχές, προκειμένου να 

συμπεριλαμβάνουν στο σχεδιασμό των σχετικών εκδηλώσεων και τη 

συμμετοχή του Συνδέσμου, στο πλαίσιο των καθοριζομένων στο άρθρο 8, 

παράγραφος 28 του ΚΟΛ. 

      

     ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 1. Γενικά  

  α. Αρχαιρεσίες είναι η ακολουθούμενη από τη ΓΣ εκλογική 

διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών οργάνων για τη διοίκηση και τον έλεγχο 
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του συνδέσμου ήτοι του ΔΣ και της ΕΕ. Διεξάγονται κάθε τριετία το μήνα Μάρτιο 

ή Απρίλιο. 

  β. Το απερχόμενο Δ.Σ του οποίου ολοκληρώνεται η τριετής 

θητεία ενεργεί ως ακολούθως: 

   (1) Προκηρύσσει τη διαδικασία το μήνα Ιανουάριο ή 

Φεβρουάριο, μέσω της ιστοσελίδας του συνδέσμου, της εφημερίδας της ΕΑΑΑ 

«Ηχώ των Αιθέρων» και κάθε άλλου πρόσφορου επικοινωνιακού μέσου και 

καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα ξεχωριστά για κάθε 

θέση (ήτοι από μια έως τρεις υποψηφιότητες για τις θέσεις προέδρου, μέλους 

ΔΣ, μέλους Ε.Ε). Στην όλη διαδικασία εντάσσονται και οι απαιτούμενες 

ενέργειες, για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, σε επίπεδο 

παραρτημάτων 

    (2) Η ΟΟΔΕΣ καταρτίζει  εκλογικούς  καταλόγους με τα 

ονόματα των δικαιουμένων να ψηφίσουν (ταμειακώς ενήμερων μελών) και 

συντάσσει - εκτυπώνει τα ψηφοδέλτια με τους υποψήφιους  για τις 

προαναφερθείσες θέσεις. Τα ταμειακώς μη ενήμερα μέλη ενημερώνονται με 

ευθύνη της ΟΟΔΕΣ με ατομική ειδοποίηση ή γενική ανακοίνωση και 

προειδοποιούνται ότι αν δεν καλύψουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους δεν 

θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν, ούτε να θέσουν υποψηφιότητα. 

  γ. Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις 

των οργάνων διοίκησης και ελέγχου, γνωστοποιούν στην ΟΟΔΕΣ την πρόθεσή 

τους τουλάχιστο σαράντα (40) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των 

αρχαιρεσιών. Η ΟΟΔΕΣ καταρτίζει κοινό ψηφοδέλτιο όλων των υποψηφίων 

καταχωρισμένων σε τρεις (3) Ομάδες (προέδρου ΔΣ, μέλους ΔΣ, μέλους ΕΕ, 

ως η ανωτέρω παράγραφος 1β(1) του παρόντος άρθρου), το οποίο 

κοινοποιείται στα μέλη, τριάντα (30) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, με όλους τους 

δυνατούς τρόπους επικοινωνίας και δημοσίευσης. 

  δ. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των οργάνων διοίκησης και 

ελέγχου, πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω ελάχιστους για κάθε θέση 

αριθμούς, ώστε να περιλαμβάνει η εκλογική διαδικασία δυνατότητα πολλαπλών 

επιλογών: 

   (1) Για τη θέση του προέδρου, τουλάχιστον δύο (2) 

ενδιαφερόμενοι οποιασδήποτε ειδικότητας. 

   (2)  Για τις λοιπές θέσεις του ΔΣ, τουλάχιστον εννέα (9) 

ενδιαφερόμενοι οποιασδήποτε ειδικότητας με την προτροπή να συμμετέχουν 

όλες οι ειδικότητες. 

   (3) Για τις θέσεις της ΕΕ τουλάχιστον πέντε (5) 

ενδιαφερόμενοι οποιασδήποτε ειδικότητας.  
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  ε. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο ελάχιστος 

απαιτούμενος αριθμός των υποψηφίων, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη 

υποπαράγραφο, ματαιώνεται έγκαιρα η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και 

ορίζεται νέα ημερομηνία εκλογών τουλάχιστον μετά από τριάντα (30) ημέρες, 

προκειμένου διερευνηθεί η δυνατότητα προσέλκυσης υποψηφίων για την 

κάλυψη των κενών.  

 2. Ψηφοφορία 

  α. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών των οργάνων 

της διοίκησης  πραγματοποιείται την προκαθορισμένη ημέρα συνεδρίασης της 

Γ.Σ  και μετά την εξέταση - απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 

ως ακολούθως:  

   (1) Με φυσική παρουσία των ταμειακώς ενήμερων 

τακτικών ή συνδεδεμένων  Μελών.  

   (2) Με επιστολή των μελών που δικαιούνται να 

ψηφίσουν αλλά δεν μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως. 

   (3) Με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω 

διαδικτύου, εφαρμόζοντας τη διαδικασία που έχει θεσπίσει ο σύνδεσμος  

(εφόσον εξασφαλίζονται οι τεχνικές δυνατότητες-εξοπλισμός (hardware – 

software), η οποία κοινοποιείται τριάντα (30) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Επί 

του παρόντος δεν είναι ενεργοποιημένη η εν λόγω διαδικασία. 

   (4) Ειδικότερα για την προαναφερθείσα περίπτωση της 

επιστολικής ψήφου, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

    (α) Το ψηφοδέλτιο συμπληρώνεται και 

τοποθετείται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος δεν αναγράφει εξωτερικά 

τίποτα. 

    (β) Ο προαναφερθείς φάκελος τοποθετείται, 

μαζί με φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή όποιου άλλου δημόσιου 

εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητα του αποστολέα, μέσα σε ένα δεύτερο 

ταχυδρομικό φάκελο ο οποίος αναγράφει κανονικά (εξωτερικά) στοιχεία 

αποστολέα – παραλήπτη και ο οποίος ταχυδρομείται στην ΟΟΔΕΣ.  

    (γ) Η ΟΟΔΕΣ αμέσως μετά το πέρας της 

συνεδρίασης της ΓΣ και πριν αρχίσει η ψηφοφορία, παραδίδει τους φακέλους 

με πρακτικό στην ΕΦΕΠ ή οποία σαν πρώτο βήμα αντιπαραβάλει τον αριθμό 

των ταχυδρομικών φακέλων και τα ονοματεπώνυμα των αποστολέων με τα 

στοιχεία του πρακτικού της ΟΟΔΕΣ.  
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    (δ) Στη συνέχεια η ΕΦΕΠ και καθόσον 

διεξάγεται η ψηφοφορία, ανοίγει τους εξωτερικούς φακέλους και ελέγχει 

διασταυρωτικώς τα στοιχεία του κάθε αποστολέα με τα αντίστοιχα που 

υπάρχουν μέσα σε αυτούς, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο κάθε ψηφοφόρος. 

Εφόσον όλα είναι όπως προαναφέρθηκε, διαγράφει από τον εκλογικό κατάλογο 

το όνομά του, ως ένδειξη και βεβαίωση ότι ο αποστολέας- μέλος άσκησε το 

δικαίωμά του και ρίχνει τον εσωτερικό (άγραφο) φάκελο, αφού τον σφραγίσει, 

στην κάλπη. Ακολούθως  η ΕΦΕΠ καταστρέφει όλους τους εξωτερικούς 

φακέλους και τα αντίστοιχα βεβαιωτικά της ταυτοπροσωπίας του ψηφοφόρου 

έγγραφα, που χρησιμοποίησε για διασταυρωτικό έλεγχο. 

    (ε) Με το πέρας της ψηφοφορίας αρχίζει η 

αποσφράγιση όλων των φακέλων που λαμβάνονται πλέον μέσα από την κάλπη 

και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν σε επιστολικά και μη 

ψηφοδέλτια. Με τη διαδικασία αυτή όπως αναλύθηκε πιο πάνω, διασφαλίζεται 

πλήρως η μυστικότητα της ψηφοφορίας της επιστολικής ψήφου. 

    (στ) Εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα και 

μετά από έγκριση και ανακοίνωση του απερχόμενου ΔΣ, το υλικό που 

απαιτείται για την επιστολική ψηφοφορία (φάκελοι, ψηφοδέλτια, ταχυδρομικά 

τέλη, κλπ.), είναι δυνατό να αποστέλλεται προς τα μέλη που θα δηλώσουν 

αδυναμία φυσικής παρουσίας, και θα  εκδηλώσουν έγκαιρα την επιθυμία να 

ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. 

  β. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 10.00 και τελειώνει στις 16.00 

της ίδιας ημέρας. Αν υπάρχουν προβλήματα που δυσχεραίνουν την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της ψηφοφορίας, αυτή παρατείνεται σε ώρες ή και 

ημέρες με απόφαση της ΓΣ.   

  γ. Η εκλογική διαδικασία διενεργείται μετά την ολοκλήρωση 

της συνεδρίασης της ΓΣ ως εξής:   

   (1) Εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία  εφορευτική 

επιτροπή (ΕΦΕΠ) τριών (3) ατόμων (εκλογικοί έφοροι, εκ των οποίων ο ένας 

ορίζεται συντονιστής). Η υποψηφιότητα των εφόρων με ανάταση των χεριών, 

γίνεται οικειοθελώς ή με πρόταση του προέδρου του ΔΣ που είναι και 

υπεύθυνος για τη διεύθυνση και διεξαγωγή της ΓΣ. 

   (2) Αφού ο Πρόεδρος με τη συνδρομή του γραμματέα 

διευθύνει τις διαβουλεύσεις της ΓΣ για λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, στη συνέχεια κηρύσσει την έναρξη των αρχαιρεσιών. 

   (3) Η ΟΟΔΕΣ παραδίδει στην ΕΦΕΠ τους εκλογικούς 

καταλόγους και  καταστάσεις καταχώρησης των ψήφων υπέρ των υποψηφίων 
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και αποσύρεται, τηρώντας ωστόσο ετοιμότητα για παροχή οποιασδήποτε 

βοήθειας της ζητηθεί. 

   (4) Η ΕΦΕΠ παρακολουθεί και ελέγχει την εκλογική 

διαδικασία και παράλληλα αποφαίνεται οριστικά επί τυχόν παρουσιαζομένων 

ενστάσεων οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως από οποιονδήποτε έχει 

δικαίωμα ψήφου. 

   (5) Με το πέρας της διαδικασίας η επιτροπή καταμετρά 

τις ψήφους. Η διαδικασία αυτή κανονικά ολοκληρώνεται άμεσα μετά τις 

αρχαιρεσίες, αλλά ενδέχεται, λόγω ενστάσεων ή άλλων προβλημάτων, να 

ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ημερών από το πέρας αυτών.  Με την 

ολοκλήρωση της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων (της κεντρικής διοίκησης 

και των παραρτημάτων), η ΕΦΕΠ συντάσσει  πρακτικό καταγράφοντας το 

σύνολο: της δύναμης του συνδέσμου, των ψηφισάντων, των έγκυρων-άκυρων 

ψηφοδελτίων, τον αριθμό ψήφων ανά υποψήφιο, τον αριθμό των ενστάσεων 

και οτιδήποτε άλλο κατά την κρίση της είναι αναγκαίο να καταγραφεί. Στο 

αναφερόμενο πρακτικό γίνεται ειδική αναφορά στα αποτελέσματα της 

εφαρμογής του εκλογικού μέτρου για την επιλογή μελών του ΔΣ. Για τον 

πρόεδρο του ΔΣ και τα μέλη της ΕΕ δεν απαιτείται εφαρμογή εκλογικού μέτρου 

καθότι ο εκλογικός κανόνας εν προκειμένω, είναι καθαρά πλειοψηφικός και 

ευθέως ανάλογος του συνόλου των ψήφων (σταυρών) κάθε υποψηφίου. 

   (6) Ύστερα από την ολοκλήρωση της προηγούμενης 

διαδικασίας, ο συντονιστής της ΕΦΕΠ παραδίδει τα πρακτικά και τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας στον πρόεδρο του ΔΣ, ο οποίος ανακηρύσσει 

τα εκλεγέντα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη όλων των οργάνων της 

διοίκησης και ελέγχου και μεριμνά για την προώθηση των αποτελεσμάτων στην 

ΕΔΙΗΕΕ, προκειμένου να αναρτηθούν άμεσα στην ιστοσελίδα του συνδέσμου. 

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τα αποτελέσματα ανακοινώνονται και  

δια της εφημερίδας της ΕΑΑΑ, με μέριμνα των οργάνων της διοίκησης. 

   (7) Αμέσως μετά την ανακήρυξη των νέων μελών των 

οργάνων Δ&Ε του συνδέσμου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν 

αναπάντητες ενστάσεις ή άλλα θέματα διοικητικής διευθέτησης των 

αρχαιρεσιών, όπως και συγκέντρωσης όλου του εκλογικού υλικού, η ΕΦΕΠ 

διαλύεται.  

 3. Επισημάνσεις- Περιορισμοί 

  α. Τα μέλη της ΕΦΕΠ δεν μπορούν να είναι υποψήφια μέλη 

για τα αιρετά όργανα Δ&Ε του συνδέσμου. 
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  β. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία. Η 

σταυροθέτηση είναι υποχρεωτική και ο αριθμός των σταυρών κάθε έγκυρου 

ψηφοδελτίου καθορίζεται κατά περίπτωση ως εξής: 

   (1)  Αποκλειστικά ένας (1) σταυρός για την κατηγορία 

εκλογής Προέδρου. 

   (2)  Από τρεις (3) έως έξι (6) σταυρούς για τα μέλη του 

ΔΣ. 

   (3) Από ένας (1) έως τρεις (3) σταυρούς για  τα μέλη 

της ΕΕ. 

  γ.  Αν παρατηρηθεί σε ψηφοδέλτιο απόκλιση στις απαιτήσεις 

σταυροθέτησης, όπως αναλύεται στην προηγούμενη υποπαράγραφο, τότε 

αυτό καθίσταται άκυρο  ως προς το όργανο στο οποίο διαπιστώθηκε 

υπέρβαση. Για τη σταυροθέτηση που γίνεται ακριβώς πριν την έναρξη του 

επωνύμου του υποψηφίου, χρησιμοποιείται γραφίδα κυανού ή μαύρου 

χρώματος. Όταν δεν είναι ευκρινής η αντιστοίχηση σταυρού και ονόματος, τότε 

η συγκεκριμένη αδιευκρίνιστη ψήφος (σταυρός) χάνεται. Επιπρόσθετα, όταν 

εντοπίζονται στο ψηφοδέλτιο μουτζούρες, σβησίματα, διαγραφές, που σαφώς 

δυσχεραίνουν τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, τότε κατά την κρίση 

της εφορευτικής επιτροπής προσδιορίζονται επ’ αυτού οι έγκυροι και άκυροι 

ψήφοι ή χαρακτηρίζεται εξ’ ολοκλήρου άκυρο. Ψηφοδέλτιο όμως, που δεν έχει 

ούτε ένα σταυρό σε μια ή δύο κατηγορίες οργάνων, αλλά τηρεί τους 

περιορισμούς σταυροθέτησης σε άλλη κατηγορία, θεωρείται έγκυρο (π.χ 

κανένας σταυρός στην ομάδα των υποψηφίων Προέδρων ΔΣ, 4 σταυροί στην 

ομάδα Μελών ΔΣ, 1 σταυρός στην ομάδα Μελών ΕΕ / το ψηφοδέλτιο είναι 

έγκυρο).  

  

  δ. Τα παραρτήματα μπορούν να διενεργούν δική τους 

ψηφοφορία για την ανάδειξη οργάνων της κεντρικής διοίκησης, ακολουθώντας 

τις ίδιες ως άνω διαδικασίες κατά τη σύγκληση «συνέλευσης παραρτήματος» 

και αφού έχουν προσυντονίσει με την ΟΟΔΕΣ τους εκλογικούς καταλόγους, την 

προμήθεια ψηφοδελτίων και κατάλληλο χώρο για τη διενέργεια των 

αρχαιρεσιών.   

  ε. Εφ’ όσον διεξαχθούν στα παραρτήματα αρχαιρεσίες για 

ανάδειξη οργάνων Δ&Ε του συνδέσμου, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 

13 του άρθρου 16, η ΔΕ, η οποία λειτουργεί ως ΟΟΔΕΣ και ως ΕΦΕΠ, όπως 

προαναφέρθηκε, καταμετρά τα ψηφοδέλτια και τις ψήφους επισημαίνοντας 

τους αριθμούς της δύναμης του παραρτήματος, των συμμετεχόντων στη 

ψηφοφορία, των εγκύρων και άκυρων ψήφων – ψηφοδελτίων. Στη συνέχεια 

συντάσσει πρακτικό, ανακοινώνει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα 
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στην ΕΦΕΠ και προωθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, όλο το εκλογικό 

υλικό, περιλαμβανομένων των ενστάσεων και των λοιπών προβλημάτων – 

δυσχερειών που ανεφύησαν, χωρίς να λαμβάνει θέση ή να προτείνει λύσεις. 

  στ. Τα παραρτήματα, κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη των 

κεντρικών οργάνων Δ&Ε, δεν εμπλέκονται επί της ουσίας, στις διαδικασίες 

“επιστολικής ψήφου”. Ωστόσο, είναι δυνατό να βοηθήσουν στο συντονισμό της 

διαδικασίας, σε συνεργασία με τη ΟΟΔΕΣ και το ΔΣ. 

  ζ. Μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το 

πέρας της εκλογικής διαδικασίας, η ΕΦΕΠ επιβεβαιώνει ή διορθώνει τα 

αρχικώς ανακοινωθέντα αποτελέσματα, τα οποία ανά αιρετό Όργανο 

περιλαμβάνουν τα εξής μέλη:  

   (1) Για το ΔΣ: Επτά (7) κανονικά μέλη, του προέδρου 

συμπεριλαμβανομένου και τρία (3) αναπληρωματικά. 

   (2)  Για την ΕΕ: Τρία (3) Κανονικά μέλη και ένα (1) 

αναπληρωματικό. 

     η. Τα ψηφοδέλτια είναι από άσπρο χαρτί μεγέθους Α4 και 

επιτρέπεται η εκτύπωσή τους από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, μέσω: των 

ευκολιών του συνδέσμου, των παραρτημάτων και της ιστοσελίδας. Μέλη του 

συνδέσμου που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πηγή 

δικαιούνται να ζητήσουν την αποστολή ψηφοδελτίων και ταχυδρομικού υλικού 

στην οικία τους, προκειμένου να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.  

  θ. Αρχαιρεσίες μπορεί να γίνουν και πριν την παρέλευση 

τριετίας σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης όλων των μελών του αιρετού 

οργάνου ή στην περίπτωση που τα εναπομείναντα όργανα δεν μπορούν να 

έχουν απαρτία. 

  ι. Όσα τακτικά ή συνδεδεμένα μέλη, δεν είναι ταμειακώς 

ενήμερα, χωρίς να έχουν όμως εισέτι διαγραφεί και εν τω μεταξύ επέλθει 

περίοδος προετοιμασίας και διεξαγωγής αρχαιρεσιών, δεν δικαιούνται να 

υποβάλλουν υποψηφιότητα ή να ψηφίσουν.  

  

 4. Εκλογικό μέτρο κατανομής εδρών για το ΔΣ 

  Για την ευρύτερη δυνατή διάθεση των εδρών του ΔΣ μεταξύ των 

ειδικοτήτων, με δίκαιο, ορθολογικό και αντιπροσωπευτικό τρόπο για όλες τις 

ειδικότητες, η κατανομή αυτών θα καθορίζεται με ευθύνη του απερχόμενου ΔΣ, 

πέντε ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών και θα επιβεβαιώνεται κατά την 

ημέρα των αρχαιρεσιών ενώπιον της ΓΣ, με βάση την ακόλουθη διαδικασία:  
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  α. Διαιρείται το σύνολο των ταμειακώς ενήμερων μελών του 

συνδέσμου προς τον αριθμό των θέσεων του ΔΣ (7 θέσεις), οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν συμβολικά τις επτά (7) ειδικότητες της Σχολής Ικάρων 

(Ιπτάμενοι, Μηχανικοί, Ελεγκτές Αεράμυνας, Μετεωρολόγοι, Εφοδιαστές, 

Διοικητικοί και Οικονομικοί). Ο αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση των 

μελών προς τις θέσεις του ΔΣ, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. 

  β.  Διαιρούμε το σύνολο των ταμειακώς ενήμερων τακτικών 

και μόνο μελών κάθε ειδικότητας ξεχωριστά, προς το εκλογικό μέτρο. Οι 

ακέραιες μονάδες της διαίρεσης, αποτελούν τις έδρες στο ΔΣ που καταλαμβάνει 

κάθε ειδικότητα από την πρώτη κατανομή.  

  γ. Οι μη διατεθείσες κανονικές έδρες καθώς και οι έδρες των 

αναπληρωματικών μελών του ΔΣ, κατανέμονται ως δεύτερη κατανομή στις 

ειδικότητες με βάση τα δεκαδικά τους υπόλοιπα, από το μεγαλύτερο δεκαδικό 

προς το μικρότερο, κατά φθίνουσα σειρά. 

  δ. Σε περίπτωση ίσων δεκαδικών υπολοίπων, την έδρα 

λαμβάνει η ειδικότητα που ΔΕΝ έχει λάβει έδρα σε προηγούμενη κατανομή, 

άλλως γίνεται κλήρωση. 

  ε.  Παράδειγμα: Έστω ότι ο συνολικός αριθμός των 

ταμειακώς ενήμερων μελών είναι 1000 από τα οποία κάθε ειδικότητα έχει τη 

δύναμη που φαίνεται στον επόμενο πίνακα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ 

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 445 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 290 

ΕΑ 150 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ 45 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ 35 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 25 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 10 

 

Συνεπώς το εκλογικό μέτρο είναι 1000 : 7 = 142,86. Άρα: 

 

   (1) Η πρώτη κατανομή απεικονίζεται στον επόμενο 

πίνακα: 

   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΗ/ΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 445 : 142,86 =  3,1149 Τρεις(3) Έδρες 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 290 : 142,86 =  2,0299 Δύο (2) Έδρες 

ΕΑ 150 : 142,86 =  1,0499 Μία (1) Έδρα 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ   45 : 142,86 =  0,3149 Καμία Έδρα 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ   35 : 142,86 =  0,2449 Καμία Έδρα 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ   25 : 142,86 =  0,1749 Καμία Έδρα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ   10 : 142,86 =  0,0699 Καμία Έδρα 

 

Συνεπώς από την πρώτη κατανομή δίνονται τρεις (3)  έδρες στους ιπτάμενους, 

δύο (2) έδρες στους μηχανικούς και μία (1) έδρα στους Ε.Α., ήτοι σύνολο έξι (6) 

έδρες. Ως εκ τούτου, απομένει να κατανεμηθεί ακόμη μία (1) έδρα για να 

συμπληρωθεί η προβλεπόμενη σύνθεση του ΔΣ, η οποία δεν προέκυψε από 

την πρώτη κατανομή. Επιπρόσθετα, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, 

πρέπει να κατανεμηθούν ακόμα τρεις (3) έδρες  στις ειδικότητες 

(αναπληρωματικές έδρες) με αριθμό προτεραιότητας. Οι αναπληρωματικές 

έδρες θα μείνουν ανεκμετάλλευτες μέχρι να δημιουργηθεί μόνιμο κενό, σε 

αριθμό κανονικών εδρών του ΔΣ, οπότε θα συμπληρωθεί η σύνθεσή του με τη 

σειρά της αναφερθείσας προτεραιότητας.     

 

   (2) Η δεύτερη κατανομή απεικονίζεται στον επόμενο 

πίνακα: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

ΕΔΡΩΝ Β΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 0,1149 
4            3η 

Αναπληρωματική 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 0,0299 7 

ΕΑ 0,0499 6 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ  0,3149 1             Μία(1) Έδρα 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ  0,2449 
2            1η 

Αναπληρωματική 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ  0,1749    
3            2η 

Αναπληρωματική 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  0,0699 5 

 

Συνεπώς από τη δεύτερη κατανομή δίνεται μία (1) κανονική έδρα στους 

μετεωρολόγους. Παράλληλα κατανέμονται τρεις (3) αναπληρωματικές έδρες με 

σειρά προτεραιότητας ως εξής: Μία (1) έδρα στους εφοδιαστές, μία (1) έδρα 

στους ΔΓΥ και μία (1) έδρα στους ιπτάμενους. 

 

  στ. Με βάση το παραπάνω παράδειγμα, η τελική κατανομή 

κανονικών και αναπληρωματικών εδρών έχει ως εξής: 

  

   (1) Κατανομή κανονικών εδρών όπως στον ακόλουθο 

πίνακα: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ 

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ Τρεις (3) Έδρες  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Δύο (2) Έδρες 
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ΕΑ Μία (1) έδρα 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ Μία (1) έδρα 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ -0- 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ -0- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ -0- 

   

   (2) Κατανομή αναπληρωματικών εδρών όπως στον 

ακόλουθο πίνακα: 

   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ 

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 3η Αναπληρωματική 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -0- 

ΕΑ -0- 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ -0- 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ 1η Αναπληρωματική 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 2η Αναπληρωματική 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ -0- 

    

 5. Διευκρινίσεις επί του εκλογικού μέτρου 

  α. Για την εφαρμογή του εκλογικού μέτρου ισχύουν οι 

παρακάτω παραδοχές: 

   (1) Οι τακτικές έδρες του ΔΣ δεν έχουν σειρά 

προτεραιότητας και είναι ίσες μεταξύ τους, ως προς τη θέση των μελών, τη 

σημασία και την αξία της ψήφου. Οι διαφοροποιήσεις των ρόλων (γραμματέας, 

ταμίας, έφορος δημοσίων σχέσεων), σκοπό έχουν τη διευκόλυνση της 

διοίκησης και του ελέγχου του συνδέσμου και όχι την ιεραρχική διάκριση μεταξύ 

των μελών του ΔΣ. Μοναδική διαδικαστική και όχι ιεραρχική εξαίρεση αποτελεί 

η υπέρτερη αξία της ψήφου του προέδρου του ΔΣ έναντι των λοιπών, και αυτό 

μόνο για την περίπτωση ισοψηφίας κατά τη συζήτηση και κρίση ενός θέματος, 

προκειμένου να ληφθεί απόφαση επ’ αυτού και να μην μείνει εκκρεμές. 

   (2) Οι αναπληρωματικές θέσεις κατανέμονται με σειρά 

προτεραιότητας (1η, 2η, 3η) και ο κύριος λόγος είναι ότι πρέπει να υπάρχει 

προκαθορισμένη διάκριση μεταξύ τους η οποία θα εφαρμοστεί με την ίδια σειρά 

που χαρακτηρίζει τις έδρες, όταν παραστεί ανάγκη κάλυψης τακτικής έδρας, 

που κενώνεται για διάφορους λόγους (παραίτηση, παύση, έκπτωση, αδυναμία 

άσκησης καθηκόντων  μέλους κλπ). 

 

   (3)  Παρότι ο πρόεδρος του ΔΣ εκλέγεται με το 

πλειοψηφικό σύστημα, εν τούτοις καταλαμβάνει μια εκ των τακτικών εδρών της 

ειδικότητάς του, που διατίθενται με βάση το εκλογικό μέτρο. Ωστόσο για την 

κατάληψη της θέσης του προέδρου, ενδέχεται να αντιμετωπιστούν και οι 

παρακάτω περιπτώσεις: 



σελ. 54 

 

 

    (α) Η ειδικότητα από την οποία προέρχεται ο 

πρόεδρος, διαθέτει μία (1) μόνο έδρα. Τη μοναδική έδρα καταλαμβάνει ο 

πρόεδρος και δεν εκλέγεται κανένας άλλος από τους υποψηφίους της 

συγκεκριμένης ειδικότητας για το ΔΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σταυρών 

που συγκεντρώνει έκαστος εξ’ αυτών.. 

 

    (β) Η ειδικότητα από την οποία προέρχεται ο 

πρόεδρος, διαθέτει μία (1) τουλάχιστον αναπληρωματική έδρα. Η 

αναπληρωματική έδρα ανταλλάσσεται με τακτική έδρα από την ειδικότητα 

εκείνη που διαθέτει τις περισσότερες τακτικές, ενώ σε περίπτωση ίσου αριθμού 

τακτικών εδρών από δύο ή περισσότερες ειδικότητες, διατίθεται μία δια κλήρου.  

 

    (γ) Η ειδικότητα του προέδρου δεν διαθέτει 

καμία έδρα. Ο πρόεδρος καταλαμβάνει μία εκ των τακτικών εδρών από την 

ειδικότητα εκείνη που έχει τις περισσότερες και σε περίπτωση ίσου αριθμού 

εδρών από δύο ή περισσότερες ειδικότητες, διατίθεται μια δια κλήρου. 

 

  β. Στην περίπτωση που υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη στο 

σύνδεσμο από όλες τις ειδικότητες, αλλά δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για τις 

θέσεις Δ&Ε του συνδέσμου από κάποιες εξ αυτών, τότε οι μη καταληφθείσες 

θέσεις, όπως και οι αναπληρωματικές που θα έχουν προσδιοριστεί εκ των 

προτέρων με βάση το εκλογικό μέτρο, θα συμπληρώνονται με τρίτη ή και 

τέταρτη κατανομή στις υπόλοιπες ειδικότητες που συμμετέχουν. Η διαδικασία 

των επόμενων κατανομών, αν αυτό χρειαστεί, θα γίνει κατά το πρότυπο της 

δεύτερης κατανομής, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, αλλά χρησιμοποιώντας κάθε 

φορά για την εκάστοτε επιπρόσθετη κατανομή το επόμενο δεκαδικό ψηφίο 

(ήτοι: για την τρίτη κατανομή το δεύτερο δεκαδικό, για την τέταρτη κατανομή το 

τρίτο δεκαδικό κ.ο.κ). 

   

  γ. Οποιαδήποτε ειδικότητα δεν έχει ούτε ένα εγγεγραμμένο 

τακτικό μέλος στο σύνδεσμο, τότε αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό 

του εκλογικού μέτρου. Έτσι για το συγκεκριμένο παράδειγμα της παραγράφου 

4 του παρόντος άρθρου, η δύναμη των 1000 εγγεγραμμένων και ταμειακώς 

ενήμερων μελών μας δίνει εκλογικό μέτρο 142,86 στην περίπτωση που έχουν 

εγγραφεί όλες οι ειδικότητες (δηλαδή επτά / 7), καθότι 1000:7=142,86, ενώ στην 

περίπτωση της ίδιας δύναμης μελών αλλά με εγγραφή πέντε (5) μόνο 

ειδικοτήτων στο σύνδεσμο, το εκλογικό μέτρο διαμορφώνεται σε 1000:5=200. 

Εν κατακλείδι το εκλογικό μέτρο προσδιορίζει τον αριθμό των εγγεγραμμένων 

μελών στους οποίους αντιστοιχεί μία έδρα. Έτσι στην πρώτη προαναφερθείσα 

περίπτωση για την κατάληψη μιας τακτικής έδρας απαιτούνται περίπου 143 

εγγεγραμμένα μέλη μιας ειδικότητας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση απαιτούνται  

200 μέλη.   
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  δ. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 11, παράγραφος 1 του 

καταστατικού, οι κατέχοντες τις αναπληρωματικές έδρες, ονομάζονται 

σύμβουλοι του προέδρου ΔΣ και παρέχουν επικουρικά τις υπηρεσίες τους σ’ 

αυτό, για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν εκτός της βασικής συνθέσεως του 

συμβουλίου. Ο κύριος ρόλος τους, είναι να εκφράζουν προσωπικές θέσεις και 

απόψεις, μετά από πρόσκληση του προέδρου, σε μια προσπάθεια να 

υποστηρίξουν και να διευκολύνουν τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης κατά το 

δυνατόν εικόνας και αντίληψης από τα μέλη του ΔΣ, για λήψη αποφάσεων σε 

θέματα αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως και σε θέματα που αφορούν στις 

ειδικότητες που εκπροσωπούν, χωρίς όμως να συμμετέχουν στη ψηφοφορία.

     

  ε. Ειδικότητα που δεν κατέχει ούτε μια έδρα, λόγω μη 

υποβολής υποψηφιότητας έστω και από ένα μέλος της κατά τη διενέργεια των 

αρχαιρεσιών, θα ορίζει με ευθύνη του συνόλου των εγγεγραμμένων και 

ταμειακώς ενήμερων μελών της, ένα εξ’ αυτών, που θα λειτουργεί όπως 

περιγράφεται στην προηγούμενη υποπαράγραφο.   

 

  στ. Η σταυροθέτηση στο ενιαίο ψηφοδέλτιο αφορά μόνο στα 

πρόσωπα που θα εκλεγούν (δηλαδή ποιοι και όχι πόσοι θα εκλεγούν από κάθε 

ειδικότητα), καθ’ όσον η κατανομή των κανονικών και αναπληρωματικών εδρών 

σε αριθμούς, θα είναι γνωστή πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 

 

  ζ.  Έτσι, σε θεωρητική καθαρά βάση,  αν μια ειδικότητα  

αποφασίσει στο σύνολό της να ψηφίσει μόνο δικούς της αντιπροσώπους, δεν 

πρόκειται να εξασφαλίσει απολύτως καμία παραπάνω θέση από ότι τις δίνει το 

εκλογικό μέτρο σε σχέση με τη δύναμη των μελών του συνδέσμου και με τη 

δύναμή των μελών της. 

 

ΜΕΡΟΣ 5ο 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 1. Κυρώσεις 

  α. Οι βασικές κυρώσεις που επιβάλλουν στα μέλη του 

συνδέσμου τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφο 2 του 

καταστατικού είναι:  
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   (1)  Έγγραφη σύσταση. 

   (2)  Προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του 

ελεγχόμενου ως μέλους του συνδέσμου ή ως μέλους οργάνου διοίκησης. 

   (3) Οριστική διαγραφή του ελεγχόμενου  από το 

σύνδεσμο.  

   (4) Έκπτωση του ελεγχόμενου από τη θέση του ως 

μέλος οργάνου διοίκησης. 

  β. Πέραν αυτών, άλλες ποινές που μπορεί να επιβληθούν 

μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες εκ των ανωτέρω, όπως ορίζει η 

παράγραφος 6 του άρθρου 7 του καταστατικού είναι: 

   (1) Προφορική σύσταση. 

   (2) Προσωρινή αναστολή του ελεγχόμενου, ως μέλος 

συμβουλίου-επιτροπής-ομάδας εργασίας. 

   (3) Έκπτωση του ελεγχόμενου, ως μέλους 

συμβουλίου-επιτροπής-ομάδας εργασίας. 

   (4)  Ανάκληση όλων των μελών οργάνου διοίκησης. 

   (5) Αποκλεισμός συμμετοχής σε εκδηλώσεις (συνήθως 

για περιορισμένο χρόνο) 

   (6)  Αποκλεισμός ανάρτησης σχολίων – ανακοινώσεων 

και γενικώς περιορισμός των δικαιωμάτων χρήσης της ιστοσελίδας. 

  

 2. Όργανα και δικαιοδοσία πειθαρχικού ελέγχου  

  α. Η  ΕΔΚ έχει πειθαρχική δικαιοδοσία για προφορική 

σύσταση συμμόρφωσης προς μέλος ή όργανο, όπως και για προσωρινή 

παύση του ΔΣ προκειμένου να ανασταλεί η λειτουργία του συνολικά. Στη 

δεύτερη περίπτωση, συγκαλείται εκτάκτως η ΓΣ με μέριμνα της ΕΔΚ. 

  β. Το ΔΣ έχει την ακόλουθη πειθαρχική δικαιοδοσία: 

Έγγραφη σύσταση, επίπληξη, άρνηση εγγραφής, προσωρινή/οριστική παύση 

μέλους ή του συνόλου επιτροπής και ομάδας εργασίας, προσωρινή παύση της 

ΕΕ με εισήγηση αναστολής λειτουργίας του οργάνου στο σύνολό του ή παύσης 

μέλους (στην περίπτωση ολόκληρου του οργάνου συγκαλείται έκτακτη ΓΣ με 

μέριμνα του ΔΣ, ενώ το μέλος αντικαθίσταται και κρίνεται η υπόθεσή του στην 

πρώτη τακτική ΓΣ), αποκλεισμός συμμετοχής μέλους σε εκδηλώσεις, 

αποκλεισμός πρόσβασης στη σελίδα του site «συζήτηση χρηστών / forum», 
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όπως και δημοσίευσης άρθρων σχολίων σε οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές ή 

έντυπες εκδόσεις του συνδέσμου (συνήθως για καθορισμένο χρόνο). Επίσης 

στο ΔΣ, μπορεί να εξετάζονται σε δεύτερο βαθμό ποινές που έχουν επιβληθεί 

από την ΕΔΚ, κατόπιν αίτησης του θιγόμενου μέλους. 

  γ. Η κύρια ευθύνη πειθαρχικού ελέγχου της ΓΣ είναι η 

απόφαση για διαγραφή μέλους ή ομάδας μελών, καθώς και για οριστική 

ανάκληση οργάνου διοίκησης στο σύνολό του ή μέλους αυτού, κατόπιν 

εισήγησης του ΔΣ ή εισήγησης της ΕΔΚ (όταν πρόκειται για ανάκληση του ΔΣ 

στο σύνολό του). Δευτερευόντως όμως, ή ΓΣ μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε 

από τις προαναφερθείσες ποινές υπό την προϋπόθεση ότι το όργανο ή το 

μέλος που του επιβλήθηκε ποινή, δεν συμφωνεί και επιθυμεί την παραπομπή 

της υπόθεσής του στη ΓΣ.   

  3. Περιπτώσεις πειθαρχικής παρέμβασης της ΕΔΚ 

  Η ΕΔΚ, συμπληρωματικά ως προς τα καθοριζόμενα στο 

καταστατικό, επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατά περίπτωση, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στο παρόν, της έρευνας (ανακρίσεως) για παράπτωμα 

μέλους ή οργάνου της διοίκησης, όπως :  

   (1) Εναντίωση στους  σκοπούς του συνδέσμου. 

   (2) Παρεμπόδιση της πραγματοποίησής των σκοπών 

του συνδέσμου 

   (3)  Επίδειξη διαγωγής ανάρμοστης προς την ιδιότητα 

του μέλους. 

   (4)     Κατάχρηση εξουσίας. 

   (5)  Εγωκεντρική και απαξιωτική συμπεριφορά. 

   (6)  Απιστία κατά την εκτέλεση καθηκόντων. 

   (7)  Ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων και 

εύρυθμής λειτουργίας του συνδέσμου . 

   (8)  Προσβολή της τιμής  και των συμφερόντων της ΠΑ, 

της σχολής Ικάρων και του συνδέσμου. 

   (9)  Αμετάκλητη καταδίκη για οποιοδήποτε 

κακούργημα. 

   (10)  Αποφυγή - άρνηση για ανάληψη καθηκόντων. 

   (11)  Συχνή και άνευ αποχρώντος λόγου απουσία από 

τα όργανα διοίκησης, τις ομάδες εργασίας και τις επιτροπές. 
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   (12)  Τακτική και χωρίς ουσιαστικό λόγο αποφυγή 

συμμετοχής στις εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες του συνδέσμου, όπως και 

στις συνεδριάσεις και στις αρχαιρεσίες της ΓΣ. 

   (13)  Μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής στα 

προβλεπόμενα χρονικά όρια. 

    

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

 1. Ως καταστάσεις ή συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων νοούνται 

όλες εκείνες οι περιπτώσεις που οι σκοποί και οι δράσεις του συνδέσμου, οι 

ενέργειες των οργάνων της διοίκησης σαν σύνολο αλλά και ως μεμονωμένων 

μελών, όπως και οι θέσεις - πράξεις των μελών του συνδέσμου ως ατόμων ή 

ομάδων, αποφασίζονται – εφαρμόζονται – ενεργούνται – υλοποιούνται με 

τέτοιο τρόπο που εξυπηρετούν οφέλη περιορισμένου αριθμού ατόμων ή, κατά 

την αντίθετη ερμηνεία, δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα του συνόλου. 

 2. Πρακτικές και μεθοδεύσεις που καταστρατηγούν την ισότητα, τη 

διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και τοιουτοτρόπως υποθάλπουν την ευνοιοκρατία, το 

ατομικό ή το περιορισμένα ομαδικό συμφέρον, καθώς επίσης την εξαπάτηση 

και την εσκεμμένη απόκρυψη της πραγματικότητας, δεν έχουν θέση στο 

σύνδεσμο και θα πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα στα αρμόδια όργανα.  

 3.  Ακόμη δε, η αποδοχή δωρεών με αποδέκτες μεμονωμένα άτομα 

ή ομάδες ατόμων, μέλη του συνδέσμου, στο πλαίσιο της λειτουργίας του, δεν 

επιτρέπεται. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αποδοχής φιλοφρονητικών δώρων, 

όταν εκπροσωπείται ο σύνδεσμος. Στις περιπτώσεις αυτές τα δώρα ανήκουν 

στο σύνδεσμο.  

 4.  Η παράβαση του παραπάνω κανόνα, εκτός του ότι είναι ηθικά 

αντιδεοντολογική, ενέχει παράλληλα και τον κίνδυνο, το μέλος που απεδέχθη 

τη δωρεά να ενεργήσει, να αντιδράσει ή να αποφασίσει, υπό προϋποθέσεις, με 

επιείκεια σε εξέταση θέματος που αφορά στο δωρητή και εις βάρος των 

συμφερόντων του συνδέσμου. 

   5. Επίσης, είναι δυνατόν να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων 

μεταξύ μέλους οποιουδήποτε οργάνου διοίκησης με άλλο μέλος ή με εξωτερικό 

φυσικό πρόσωπο ή φορέα ή επιχείρηση για οικονομικούς, προσωπικούς, 

ηθικούς ή άλλους λόγους.  

 

 6. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, όπως και σε άλλες που είναι 

δυνατόν να εγείρουν ερείσματα ηθικής τάξης, θα πρέπει το μέλος που βρίσκεται 
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ή θεωρεί ότι ενδεχόμενα βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων, πριν την 

συζήτηση - εξέταση των θεμάτων στα αντίστοιχα όργανα ή την ανάληψη έργου, 

δράσης ή πρωτοβουλίας εντός του συνδέσμου,  να αναφέρει - εξηγήσει την 

κατάσταση και να ζητήσει να εξαιρεθεί από τη διαδικασία λήψης απόφασης ή 

από την οποιαδήποτε εμπλοκή του που θα οδηγούσε σε ανεπιθύμητες 

καταστάσεις. 

 

 7. Τα μέλη  του συνδέσμου και κυρίως των οργάνων της διοίκησης, 

εφόσον εμπλέκονται ή απασχολούνται εκτός συνδέσμου, με οποιαδήποτε 

προσοδοφόρο εργασία, επένδυση ή άλλη προσωπική σχετική πρωτοβουλία, 

θα πρέπει να γνωστοποιούν έγκαιρα στο σύνδεσμο το ενδεχόμενο δημιουργίας 

συγκρουσιακών-ανταγωνιστικών καταστάσεων, ένεκα αυτής της 

δραστηριότητας, σε σχέση με τα συμφέροντα του συνδέσμου. Κατ’ επέκταση, 

στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στο 

σύνδεσμο μέσω της εκμετάλλευσης του κύρους της θέσης που κατέχει ένα 

μέλος, έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την ηθική τάξη. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 6ο 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

 Με απόφαση του Δ.Σ. απονέμεται "τιμής ένεκεν" το δίπλωμα ή το 

έμβλημα του συνδέσμου επί τεχνητού παπύρου ή ξύλινης πλακέτας αντίστοιχα, 

σε υπηρεσίες, οργανισμούς, και άτομα για αξιόλογη προσφορά στην επίτευξη 

των σκοπών του συνδέσμου ή για αναγνώριση της προσωπικότητας και του 

έργου τους εν γένει. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 1. Με την ίδρυση του συνδέσμου, το τέλος εγγραφής και η ετήσια 

συνδρομή των μελών καθορίζεται αντίστοιχα στα δέκα (10) και είκοσι (20) ευρώ 

η κάθε μία για τα τακτικά μέλη και στα  είκοσι (20) και δέκα (10) ευρώ αντίστοιχα 

για τα συνδεδεμένα μέλη και τους φίλους. Το ύψος των εγγραφών και 

συνδρομών θα επανακαθορίζεται έγκαιρα με απόφαση του ΔΣ, ανάλογα με τις 

περιστάσεις και τις προτάσεις των μελών, και σαφώς πριν την έναρξη του κάθε 

νέου έτους.  
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  2. Στις δωρεές που είναι δυνατόν να προέρχονται από 

οποιονδήποτε, εντάσσονται και οι προαιρετικές εισφορές των μελών. Σε κάθε 

περίπτωση όμως θα υπάρχει απόφαση αποδοχής του ΔΣ και θα 

καταγράφονται αναλυτικά στα πρακτικά τα οποία θα είναι κοινοποιήσιμα ή όχι 

ανάλογα με την επιθυμία του δωρητή.  

 3. Δωρεές που σχετίζονται με χρήματα και αντικείμενα, όπως 

επίσης παρακαταθήκες και πνευματικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως ύψους, 

σημασίας και αξίας, που απευθύνονται σε μέλος ή ομάδα μελών του 

συνδέσμου, στο πλαίσιο της λειτουργίας του, «ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ». 

 4. Οι έκτακτες εισφορές, όπως καθορίζεται στο Καταστατικό, θα 

αποφασίζονται για πολύ σοβαρούς λόγους, θα καλύπτουν επείγουσες ανάγκες 

που δεν θα μπορούν να καλυφθούν από άλλους πόρους και κατ’ ουσίαν θα 

στοχεύουν στην ομαλή και αξιοπρεπή λειτουργία του συνδέσμου, όπως επίσης 

και στην αποφυγή διάλυσής του.  

 5. Για την ορθολογική κατανομή των πόρων και την αποφυγή 

δημιουργίας ελλειμμάτων, που θα επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του 

προϋπολογισμού, αλλά και τη λειτουργία του  συνδέσμου, όλες οι εισηγήσεις 

των οργάνων - επιτροπών, καθώς και οι αντίστοιχες αποφάσεις του ΔΣ και της 

ΓΣ, θα αναφέρουν απαρεγκλίτως το ενδεχόμενο - προϋπολογιζόμενο κόστος 

(εάν υφίσταται) και τη δυνατότητα κάλυψής του από τα ταμειακά διαθέσιμα. 

6.  Ο περιορισμός των παγίων και λειτουργικών εξόδων του 

Συνδέσμου στο ελάχιστο δυνατόν, αποτελεί στόχο και συνεχή επιδίωξη του ΔΣ. 

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται μη ορθολογιστικές αναλώσεις των 

διαθεσίμων πόρων, με κίνδυνο δημιουργίας ανεπιθύμητων 

ελλειμματικών  καταστάσεων, το ΔΣ οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την ΕΕ 

με σκοπό την από κοινού εξεύρεση λύσης του προβλήματος . Σε διαφορετική 

περίπτωση το θέμα προωθείται στην  πρώτη ΓΣ με σχετική εισήγηση  από το 

ΔΣ.  

7. Τέλος, το ΔΣ εξουσιοδοτείται, πάντα με βάση τους διαθέσιμους 

πόρους και το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού που πρέπει να εκπονεί, να 

προσδιορίζει την οροφή των δαπανών εθιμοτυπίας, κοινωνικού χαρακτήρα και 

λοιπών δράσεων του Συνδέσμου, καθώς και να αναστέλλει τις αντίστοιχες 

δαπάνες, όταν κινδυνεύουν να παραβιαστούν τα όρια του προϋπολογισμού. 

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που αντίστοιχη δαπάνη κρίνεται άκρως 

ανελαστική (κίνδυνος να εκτεθεί σοβαρά ο Σύνδεσμος έναντι τρίτων), με 

πρόταση του ΔΣ και σύμφωνη άποψη της ΕΔΚ και ΕΕ, μπορεί να αποφασιστεί 

περιορισμένη και προσωρινή απόκλιση των προαναφερθέντων περιορισμών, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα προσδιοριστεί ο τρόπος κάλυψής της. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
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ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 Σε ότι αφορά σε όλες τις κατηγορίες μελών του συνδέσμου, πέραν των 

προβλέψεων του καταστατικού, ισχύουν και τα ακόλουθα:  

  α. Τακτικά Μέλη 

   (1) Σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού 

(Άρθρο 10, παράγραφος 4ζ) ταμειακώς «ενήμερο» μέλος θεωρείται εκείνο που 

μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους. Η ρύθμιση αυτή αφορά στην χρονική 

ανοχή του συνδέσμου ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών προς 

αυτόν. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη, είναι χαριστική για τα μέλη, διότι η διαγραφή 

τους γίνεται με απόφαση της ΓΣ μετά από 14μηνη κατ’ ουσία καθυστέρηση της 

ετήσιας συνδρομής τους.  

   (2)  Από την άλλη, στο άρθρο 5, παράγραφο 2ζ, του 

καταστατικού, προβλέπεται ότι «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». 

   (3) Έτσι λοιπόν, σε όλες τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες 

και ρυθμίσεις περί αρχαιρεσιών, όπου αναφέρεται ο όρος «ταμειακώς ενήμερο» 

για τα μέλη, εννοείται ότι αφορά σε όσα μέλη έχουν καταβάλλει την ετήσια 

εισφορά τους εντός του έτους που διεξάγονται οι αρχαιρεσίες και δεν έχουν 

οφειλές προηγουμένων ετών και συνεπώς δεν σχετίζεται με τη χαριστική 

ερμηνεία του εδαφίου α(1) του παρόντος άρθρου.  Εν κατακλείδι, όσα μέλη 

έχουν οφειλή μόνο για το έτος που διεξάγονται οι αρχαιρεσίες, θεωρούνται μεν 

τύποις «ταμειακώς ενήμερα», αλλά δεν συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

στις αρχαιρεσίες. 

  β. Συνδεδεμένα Μέλη 

   Τα αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια α (1), (2) και (3)  του 

παρόντος άρθρου, ισχύουν και για τα συνδεδεμένα μέλη, αλλά μόνο ως προς 

το δικαίωμα ψήφου (εκλέγειν) καθότι, σύμφωνα με το καταστατικό δεν έχουν το 

δικαίωμα του εκλέγεσθαι υπό οποιαδήποτε προϋπόθεση.  

  γ. Επίτιμα Μέλη 

   (1) Τακτικά και συνδεδεμένα μέλη, όπως και φίλοι του 

συνδέσμου που ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη μετά από απόφαση της ΓΣ εφ’ 

όσον συντρέχουν οι λόγοι, δεν υποχρεούνται στην περαιτέρω καταβολή της 
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ετήσιας συνδρομής, αλλά μπορούν αν επιθυμούν να κάνουν αντίστοιχες 

χορηγίες και δωρεές. 

   (2)  Εταιρικοί - επιχειρηματικοί χορηγοί (φυσικά πρόσωπα 

ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων), μπορούν να γίνουν επίτιμα μέλη του 

συνδέσμου, κατόπιν εμπεριστατωμένης και πλήρως τεκμηριωμένης εισήγησης 

του ΔΣ προς τη ΓΣ.   

   δ. Δωρητές – ευεργέτες - μεγάλοι ευεργέτες 

   (1) Ο χαρακτηρισμός και η ανακήρυξη των φυσικών ή 

νομικών προσώπων ως δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών, 

αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων οργάνων (ΔΣ, ΓΣ), όπως καθορίζεται στο 

άρθρο 8 του καταστατικού, όπως επίσης και επί τη βάσει προσδιορισμού της 

χρηματικής αξίας της προσφοράς, χωρίς εξ’ άλλου να  απορρίπτεται η ως άνω 

κατηγοριοποίηση επί τη βάσει οποιασδήποτε άλλης προσφοράς με ηθική, 

πολιτιστική, ανθρωπιστική ή ιστορική αξία ή και ακόμη προσφοράς υψηλών 

υπηρεσιών. 

   (2) Το ισχύον μέτρο για την ως άνω κατηγοριοποίηση 

με βάση τη χρηματική αξία της προσφοράς, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά σε 

χρηματικά ποσά ή αντικείμενα ή προσφορά υπηρεσιών, ή εμπράγματα 

δικαιώματα ή οτιδήποτε άλλο του οποίου η αξία μπορεί να αποτιμηθεί  έστω και 

κατά προσέγγιση, είναι το ακόλουθο: 

    (α) Δωρητές: Άνω των 1000 Ευρώ. 

    (β) Ευεργέτες: Άνω των 10.000 ευρώ. 

    (γ) Μεγάλοι Ευεργέτες: Άνω των 30.000 ευρώ. 

   (3) Το ανωτέρω μέτρο μπορεί να τροποποιείται και να 

αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΓΣ κατόπιν εισήγησης του ΔΣ, αναλόγως 

των κρατουσών καταστάσεων, αντιλήψεων και οικονομικών δυνατοτήτων. 

   (4)  Εταιρικοί - επιχειρηματικοί χορηγοί (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα), δύναται μεν να ανακηρύσσονται με απόφαση του ΔΣ ως δωρητές, 

ή από τη ΓΣ ως ευεργέτες ή μεγάλοι ευεργέτες, όπως άλλωστε προβλέπεται 

στο καταστατικό, άρθρο 8, αλλά για σκοπούς δεοντολογίας και διαφάνειας, θα 

πρέπει να σταθμίζεται το υλικό όφελος σε σχέση με το ηθικό.  

     ΑΡΘΡΟ 20ο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(ΔΣ) 

 

 1. Γενικά 
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  α. Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ εξαντλούν τη θητεία τους 

αμισθί, αλλά δικαιούνται αποζημίωσης μετακίνησης για περιπτώσεις επίσημης 

εκπροσώπησης του συνδέσμου, κυρίως εκτός Αθηνών, που αποφασίζεται από 

το ΔΣ. Το ίδιο φυσικά ισχύει για οποιοδήποτε μέλος οριστεί προς τούτο. 

Επιπλέον, ο πρόεδρος μπορεί να κάνει χρήση ενός ποσού μέχρι 50 € μηνιαίως, 

για έξοδα παραστάσεως - φιλοφρονήσεων, στη βάση εξοδολόγιου. 

  

  β. Οι τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του ΔΣ μπορεί να 

διεξάγονται σε οποιοδήποτε χώρο, αρκεί να καθορίζεται αυτό στην πρόσκληση 

συνεδρίασης και παράλληλα για ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν με απόφαση 

του προέδρου, να συμμετέχουν τα μέλη με μέσα τηλεδιάσκεψης (τηλέφωνο – 

internet).  

 

  γ. Έκτακτη σύγκληση για συνεδρίαση του ΔΣ, εκτός από τη 

δικαιοδοσία του προέδρου ή δύο (2) εκ των άλλων έξι (6) μελών του 

συμβουλίου, (άρθρο 11 του καταστατικού), έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν 

και δέκα τουλάχιστον τακτικά ή συνδεδεμένα μέλη του συνδέσμου, ταμειακώς 

«ενήμερα», με έγγραφη αιτιολογημένη αναφορά. Για να απορριφθεί η συζήτηση 

των όσων εκθέτουν στην αναφορά τους οι αιτούντες, θα πρέπει το ΔΣ να 

αποφασίσει ότι αυτή δεν είναι αρκούντως αιτιολογημένη, άλλως η λήψη 

απόφασης επί των προτεινομένων θεμάτων είναι υποχρεωτική. Επιπλέον, 

δυνατότητα πρόκλησης έκτακτης σύγκλησης ΔΣ, δίνεται στην ΕΕ και στην ΕΔΚ, 

μετά από ομόφωνη απόφαση του κάθε οργάνου. 

 

  δ. Όλες οι έκτακτες συνεδριάσεις του ΔΣ θα πρέπει να έχουν 

προειδοποίηση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, εκτός περιπτώσεων 

επείγουσας ανάγκης που θα πρέπει να τεκμηριώνεται, τουλάχιστον εκ του 

προτεινόμενου θέματος.  

 2. Απαρτία - αποφάσεις ΔΣ    

 

  α. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 3γ του 

καταστατικού, το ΔΣ, για εξέταση θεμάτων λειτουργίας και διεύθυνσης των 

δραστηριοτήτων του, βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις παρίσταται 

ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τρία (3) από τα τακτικά μέλη. 

 

  β. Όταν το ΔΣ είναι σε απαρτία, τότε απλή πλειοψηφία των 

παρόντων μελών με την ψήφο του προέδρου να υπερέχει σε περίπτωση 

ισοψηφίας, κατοχυρώνει την αντίστοιχη απόφαση για το κρινόμενο θέμα εκτός 

των παρακάτω εξαιρέσεων:  

 

   (1) Προτάσεις που απαιτούν παμψηφία του συνόλου 

των μελών του ΔΣ, τα οποία πρέπει να είναι παρόντα: 
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    (α) Τροποποίηση ή ριζική αναθεώρηση του 

καταστατικού ή ακόμα τροποποίηση του ΚΟΛ, μόνο όμως για θέματα 

αρμοδιότητας ΓΣ. 

 

    (β) Ανακήρυξη υποψηφίου μέλους ως επιτίμου 

ευεργέτη και μεγάλου ευεργέτη. Η απόφαση αποτελεί εισήγηση προς το ΓΣ. 

     

    (γ) Κρίση για οριστική παύση από το ΔΣ του 

προέδρου. Απαιτείται παμψηφία των υπολοίπων μη κρινόμενων μελών του ΔΣ. 

Η απόφαση του ΔΣ αποτελεί εισήγηση προς τη ΓΣ η οποία καλείται σε σύσκεψη 

εκτάκτως.  

 

   (2) Προτάσεις που απαιτούν πέντε (5) ψήφους από το 

σύνολο των μελών του ΔΣ,  τα οποία πρέπει να είναι παρόντα: 

 

    (α) Τροποποίηση, αναθεώρηση του ΚΟΛ για 

θέματα αρμοδιότητας του ΔΣ. 

 

    (β) Αλλαγή του χρονοδιαγράμματος των 

αρχαιρεσιών σε έκτακτες περιστάσεις. 

 

    (γ) Προσωρινή ή οριστική παύση μέλους των 

αιρετών και μη αιρετών οργάνων γενικότερα, του αντιπροέδρου του ΔΣ 

συμπεριλαμβανομένου. Σε περίπτωση κρίσης μέλους του ΔΣ, το μέλος αυτό 

συμμετέχει στη συνεδρίαση αλλά  δεν ψηφίζει. Εφόσον πρόκειται για αιρετά 

μέλη, η απόφαση αποτελεί εισήγηση προς την επόμενη τακτική  ΓΣ, αλλά μέχρι 

τη λήψη απόφασης το μέλος που παύεται προσωρινά αντικαθίσταται σύμφωνα 

με τις προβλέψεις του ΚΟΛ (παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου) προσωρινά 

και πάλι, από αναπληρωματικό μέλος. 

 

    (δ) Παραπομπή ενός θέματος γενικού 

ενδιαφέροντος στη ΓΣ για λήψη απόφασης. 

 

   (3) Προτάσεις που απαιτούν τέσσερις (4) ψήφους από 

το σύνολο των μελών του ΔΣ, τα οποία πρέπει να είναι παρόντα: 

 

    (α) Παύση-αντικατάσταση μέλους του ΔΣ λόγω 

αδυναμίας του να παρακολουθήσει τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ, 

ανεξάρτητα αν είναι τακτικές ή έκτακτες. Εξαιρούνται οι αιτιολογημένες 

καταστάσεις ανωτέρας βίας. 

 

    (β) Αδυναμία, αναποτελεσματικότητα ή 

ανικανότητα συμβούλου, μέλους επιτροπής και ομάδας εργασίας να 
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ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται στον ΚΟΛ ή όπως 

αυτές προκύπτουν από την ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων από τον 

πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του ΔΣ. 

 

   (4) Προτάσεις που απαιτούν τρείς (3) ψήφους όταν 

έχουμε απαρτία τεσσάρων (4) ή πέντε (5) μελών και  τέσσερεις (4) ψήφους όταν 

έχουμε απαρτία έξι (6) ή επτά (7) μελών: 

 

    (α) Θέσπιση πρόσθετων μόνιμων μη αιρετών  

επιτροπών. Η απόφαση του ΔΣ αποτελεί εισήγηση για τη ΓΣ. 

 

    (β) Εκτέλεση συνεδρίασης «κεκλεισμένων των 

θυρών». 

 

    (γ) Πρόταση για ανακήρυξη υποψηφίου μέλους 

ως δωρητή. 

 

  γ. Για όλες τις περιπτώσεις που εξετάζονται και 

αποφασίζονται θέματα από το σύνολο του ΔΣ, εκτός των περιπτώσεων βέβαια 

που προβλέπεται ομοφωνία, θα πρέπει στα πρακτικά να αναφέρονται 

ονομαστικά οι ψήφοι «υπέρ» και «κατά» με αιτιολόγηση των «κατά».  Όταν 

όμως εξετάζεται θέμα ανακήρυξης υποψηφίου ως επιτίμου μέλους και η 

συγκεκριμένη πρόταση απορριφθεί έστω και από ένα μέλος, τότε δεν 

καταγράφονται οι ψήφοι ονομαστικά. 

 

  δ. Η συμμετοχή στο ΔΣ, μέσω τηλεδιάσκεψης, θεωρείται 

ισοδύναμη της φυσικής παρουσίας, εκτός εάν ειδικοί λόγοι, που αποφασίζονται 

και τεκμηριώνονται από τον πρόεδρο, κρίνουν τη φυσική παρουσία 

επιβεβλημένη.  

 

 3. Συμπλήρωση θέσης μετά παύση ή παραίτηση μέλους του ΔΣ 

   

  α. Κάθε μέλος του ΔΣ που παύεται από τα καθήκοντά του 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ή παραιτείται από την εκλεγμένη 

θέση του, απομακρύνεται από το συμβούλιο και αντικαθίσταται. 

 

  β. Ο πρόεδρος του ΔΣ εφ’ όσον παραιτηθεί από τα 

καθήκοντά του, απομακρύνεται από το ΔΣ και αντικαθίσταται.  

 

  γ. Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας και ο έφορος 

δημοσίων σχέσεων εφ’ όσον παραιτηθούν από τα ειδικά τους καθήκοντά, αλλά 

όχι από την εκλεγμένη θέση τους στο ΔΣ, μπορούν να διατηρήσουν το τίτλο του 
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μέλους του ΔΣ, εκτός και εάν η κάλυψη των καθηκόντων από τα οποία 

παραιτήθηκαν, απαιτήσει εμπλοκή αναπληρωματικού μέλους.  

 

  δ. Για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζονται ειδικότερα τα 

ακόλουθα:  

 

   (1) Σε παύση ή παραίτηση του προέδρου, αυτός 

απομακρύνεται από το συμβούλιο και τη θέση του παραιτηθέντος προέδρου 

μπορεί να καταλάβει ο επόμενος πλειονοψηφήσας, κατά τις τελευταίες 

αρχαιρεσίες, ακόμη και στο ενδεχόμενο να βρίσκεται εκτός του ΔΣ. Στην 

περίπτωση που ο νέος πρόεδρος προέρχεται από το ΔΣ, η κενή θέση που θα 

προκύψει καλύπτεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Για την 

ανακατανομή καθηκόντων μεταξύ των μελών, στο βαθμό που απαιτηθεί, 

ακολουθούνται οι ισχύουσες διαδικασίες. 

 

   (2) Αν πρόκειται περί παραίτησης του αντιπροέδρου 

από τα καθήκοντά του, μπορεί αυτός να παραμείνει μέλος του ΔΣ, εφόσον δεν 

συντρέχουν αρνητικοί ειδικοί λόγοι, και ο ίδιος το επιθυμεί. Διαφορετικά 

απομακρύνεται και η κενή θέση του τακτικού μέλους καλύπτεται από το πρώτο 

αναπληρωματικό. Όταν πρόκειται  για παύση η απομάκρυνση από το ΔΣ είναι 

δεδομένη. Κατόπιν το ΔΣ εκλέγει νέο αντιπρόεδρο, με τον περιορισμό να είναι 

διαφορετικής ειδικότητας εκείνης του προέδρου και στη συνέχεια, εφόσον 

απαιτηθεί, γίνεται ανακατανομή ειδικών καθηκόντων από το πρόεδρο. 

    (3) Εφ’ όσον μέλος του ΔΣ παραιτηθεί από τα ειδικά 

καθήκοντά του (γραμματέας, ταμίας, έφορος), αυτό αντικαθίστανται με επιλογή 

του προέδρου, αρχικά μεταξύ των τακτικών μελών, αλλά εάν απαιτηθεί και 

μεταξύ των αναπληρωματικών. Αν πρόκειται για παύση  μέλους, η 

απομάκρυνση από το ΔΣ είναι δεδομένη.  Σε όλες τις περιπτώσεις, είτε δηλαδή 

έχουμε είσοδο αναπληρωματικού μέλους στο σχήμα είτε όχι, γίνεται 

ανακατανομή καθηκόντων, αν απαιτείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.  

 

   (4) Αν μέλος του ΔΣ, άνευ ειδικών καθηκόντων, 

παραιτηθεί από την εκλεγμένη θέση του η παυτεί από αυτή με απόφαση των 

αρμοδίων οργάνων, αντικαθίσταται απλώς από το πρώτο αναπληρωματικό 

μέλος και συνεχίζει να λειτουργεί το ΔΣ με το νέο σχήμα. 

  ε. Σε όλες τις περιπτώσεις εισόδου - αντικατάστασης μέλους 

στο ΔΣ, η νέα σύνθεσή του συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι συμπλήρωσης τριετίας 

από την αρχική ανάληψη καθηκόντων. 

  στ. Καταλαμβάνοντας όλα τα αναπληρωματικά μέλη  τις 

αντίστοιχες θέσεις των τακτικών λόγω οριστικής παύσης ή παραίτησης των 

τελευταίων από το συμβούλιο, το ΔΣ συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά για όλες 
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τις προβλεπόμενες περιπτώσεις. Αν όμως στη συνέχεια ανακύψει νέα 

απαίτηση για αντικατάσταση τέταρτου τακτικού μέλους, τότε το ΔΣ αποφασίζει 

ή όχι να εισηγηθεί στη ΓΣ προκήρυξη αρχαιρεσιών, ανάλογα με το αν απαιτηθεί 

ή όχι να εξετάσει στο μέλλον θέμα για το οποίο προβλέπεται ομοφωνία του 

συνόλου του, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 2β του παρόντος 

άρθρου. Αν δεν προκύψει τέτοια απαίτηση, είναι δυνατόν το ΔΣ να 

ολοκληρώσει τη θητεία της αρχικής εκλογής του μέχρι την ολοκλήρωσή της 

(τριετία). 

  ζ. Κάθε μέλος του ΔΣ που παύεται προσωρινά ή οριστικά 

από τα καθήκοντά του στο συμβούλιο, παύεται επίσης και από οποιαδήποτε 

άλλα καθήκοντα του είχαν ανατεθεί ένεκα της ιδιότητας του ως μέλους του ΔΣ. 

 4. Πρόσβαση στις συνεδριάσεις του ΔΣ 

 

  α. Όλες οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοικτές  στα μέλη που 

επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως. Επιπλέον, σε περιπτώσεις 

σημαντικών ή επετειακών συνεδριάσεων κοινού ενδιαφέροντος, εφόσον 

εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες τεχνικές δυνατότητες, είναι δυνατή η ζωντανή 

ή μαγνητοσκοπημένη μετάδοσή τους μέσω ιστοσελίδας. 

 

  β. Κατ’ εξαίρεση, ορισμένες συνεδριάσεις του ΔΣ, είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθούν «κεκλεισμένων των θυρών» όπως ορίζεται 

παρακάτω. Όταν μια συγκεκριμένη συνεδρία του ΔΣ  προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί «κεκλεισμένων των θυρών»,  θα πρέπει αυτό να αναφέρεται  

στην ημερήσια διάταξη του εγγράφου της σύγκλησης. Συνεδριάσεις του ΔΣ 

«κεκλεισμένων των θυρών» γίνονται στις ακόλουθες εξαιρετικές περιπτώσεις: 

   (1) Όταν αιτιολογημένα το ζητήσουν τέσσερα (4) μέλη 

από τα έξι (6) ή επτά (7) της απαρτίας, ή το ζητήσουν τρία (3) μέλη από τα 

τέσσερα (4) ή πέντε (5)  της απαρτίας. 

 

   (2) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε ατόμου που 

εξετάζεται για σοβαρό θέμα που το αφορά και εφόσον το αίτημά του γίνει 

αποδεκτό από το 50% του ΔΣ. 

 

   (3)  Κατά την εξέταση των θεμάτων που αφορούν σε 

μέλη επιτροπών ή οργάνων διοίκησης ή μελών του συνδέσμου σχετικά με 

παραπτώματα στα οποία υπέπεσαν. 

 

   (4) Κατά τη συζήτηση θεμάτων με νομικό εκπρόσωπο 

του συνδέσμου ή και με άλλους φορείς πριν την παραπομπή μιας υπόθεσης σε 

ακροαματική διαδικασία. 
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   (5) Κατά τη διερεύνηση πιθανών ή βεβαιωμένων  

ποινικών παραπτωμάτων μέλους οποιουδήποτε οργάνου ή του συνδέσμου. 

 

   (6) Κατά την εξέταση των θεμάτων που υπόκεινται σε 

συνταγματικό ή νομικό περιορισμό ή έχει επιβληθεί με προηγηθείσα δικαστική 

απόφαση προστασίας για μη δημοσιοποίηση στοιχείων και δεδομένων. 

 

  γ. Όλα τα πρακτικά του ΔΣ πρέπει να κοινοποιούνται μέσω 

αποφασισμένης από το συμβούλιο διαδικασίας, εκτός των περιπτώσεων που 

εξετάσθηκαν θέματα «κεκλεισμένων των θυρών» ή όταν εξετάζεται και 

απορρίπτεται υποψηφιότητα ατόμου για επίτιμο μέλος. Στις περιπτώσεις αυτές 

οι αποφάσεις καταγράφονται στα πρακτικά με τους περιορισμούς που έχουν 

θεσπιστεί. 

 

 5. Περιορισμοί Θητείας Μελών ΔΣ 

 

  α. Τα μέλη του ΔΣ είναι δυνατόν να θέτουν υποψηφιότητα και 

να εκλέγονται για δύο συνεχόμενες διαδικασίες αρχαιρεσιών. 

  β.  Για να εκλεγούν τρίτη φορά θα πρέπει να μεσολαβήσει 

διακοπή μιας πλήρους θητείας και στη συνέχεια να θέσουν και πάλι 

υποψηφιότητα. Μετά την τρίτη εκλογή για κάθε επόμενη είναι υποχρεωτική 

κάθε φορά μια αποχή υποψηφιότητας. 

  γ.  Ολοκλήρωση πλήρους θητείας του ΔΣ και της Ε.Ε 

(κάλυψη τριετίας), θεωρείται και ο τερματισμός του κύκλου του πριν τη χρονική 

λήξη, με συνολική παραίτηση των μελών από το συμβούλιο. 

  δ. Όποιο μέλος παύτηκε ή παραιτήθηκε από το ΔΣ ή την Ε.Ε, 

πριν ολοκληρωθεί χρονικά η θητεία του, θεωρείται για σκοπούς δικαιώματος 

επανεκλογής ότι συμμετείχε σε μια πλήρη θητεία. 

 6. Άλλοι Περιορισμοί 

 

  α. Μέλος του Δ.Σ. (περιλαμβανομένου και του προέδρου) το 

οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις 

ή οι απουσίες του υπερβούν το 25% του συνόλου των ετήσιων συνεδριάσεων 

ΔΣ (τακτικές – έκτακτες), καλείται σε απολογία για το θέμα αυτό, από τη λοιπή 

σύνθεση του ΔΣ. Σε περίπτωση που δεν δικαιολογήσει τις απουσίες του ή οι 

δικαιολογίες δεν γίνουν αποδεκτές, τότε τα λοιπά μέλη του ΔΣ, υπό τους 

περιορισμούς απαρτίας και μόνο, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, 

παράγραφο 2, μπορούν να εισηγηθούν την έκπτωση του μέλους αυτού προς 

τη ΓΣ σε έκτακτη συνεδρίαση αυτής, εφ’ όσον πρόκειται για τον πρόεδρο και σε 

τακτική συνεδρίαση για τα λοιπά μέλη του ΔΣ. Για τις περιπτώσεις έκπτωσης 
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των μελών του ΔΣ, εκτός του προέδρου για τον οποίο οι διαδικασίες είναι 

άμεσες, και μέχρι τη λήψη απόφασης από τη ΓΣ, το μέλος που εκπίπτει εκ της 

θέσεώς του αντικαθίσταται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΟΛ (παράγραφος 

3 του παρόντος άρθρου) προσωρινά από αναπληρωματικό μέλος. 

 

  β.  Ο Πρόεδρος σε περίπτωση ασθενείας πέραν του 

εξαμήνου, παύεται αυτεπαγγέλτως από τα καθήκοντά του και ακολουθείται η 

διαδικασία αντικατάστασης του όπως ορίζεται στην παράγραφο 4α(1) του 

παρόντος άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 1. Η αναφορά παραίτησης μέλους από το σύνδεσμο, πρέπει να 

προωθείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στο γραμματέα για τα 

περαιτέρω. 

 2. Η αίτηση υποψηφίου μέλους για εγγραφή στο σύνδεσμο, θα 

περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων τη ρητή δήλωση ότι αποδέχεται όλους τους 

όρους και τις προβλέψεις του καταστατικού και του ΚΟΛ. 

 3. Αξιωματικοί στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσίδικα η ποινή της 

απόταξης ή της αποβολής, ή έχουν αποστρατευθεί λόγω σύνταξης ειδικής 

έκθεσης αποστρατείας, δεν γίνονται δεκτοί ως μέλη του συνδέσμου. Ομοίως 

και οι Ίκαροι οι οποίοι έχουν αποβληθεί από τη σχολή Ικάρων δεν γίνονται 

δεκτοί ως φίλοι. Επιπρόσθετα Αξιωματικοί απόφοιτοι της ΣΙ, οι οποίοι 

καταδικάστηκαν τελεσιδίκως για παράνομο χρηματισμό ή και απιστία προς την 

Υπηρεσία, δεν θα γίνονται δεκτοί ως μέλη του Συνδέσμου ή θα διαγράφονται 

οριστικά εφόσον έχουν εγγραφεί ως μέλη. Το ίδιο ισχύει και για τα συνδεδεμένα 

μέλη ή τους φίλους του Συνδέσμου. 

 4. Στελέχη της ΠΑ που δεν ενεγράφησαν από την έναρξη της 

στρατιωτικής τους καριέρας στις επετηρίδες των αξιωματικών, έστω και αν 

απέκτησαν τον τίτλο μεταγενέστερα ή απόκτησαν στην πορεία της καριέρας 

τους οποιοδήποτε πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου, δεν γίνονται δεκτοί στο 

σύνδεσμο ως τακτικά ή συνδεδεμένα μέλη, παρά μόνο ως φίλοι. 

 5. Οι έγγραφες καταγγελίες που αφορούν στάσεις, πράξεις και 

συμπεριφορές μελών του συνδέσμου αποστέλλονται για άμεση ενέργεια στην 

αρμόδια επιτροπή (ΕΕ, ΕΔΚ) και για πληροφόρηση στο ΔΣ, αναλόγως της κάθε 

περίπτωσης. Αν πρόκειται όμως για καταγγελία μέλους ή μελών της ΕΕ ή ΕΔΚ, 

τότε αυτή απευθύνεται μόνο στο ΔΣ. 

 6. Τα αιρετά μέλη των οργάνων της διοίκησης οφείλουν να 

φροντίζουν και να αφοσιώνονται  στην ορθή λειτουργία και στις ανάγκες του 
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συνδέσμου και των μελών και να είναι αποκλειστικά προσανατολισμένα στο 

όραμα, στην αποστολή και στις αρχές του «ΙΚΑΡΟΥ». 

Θα πρέπει επίσης να λειτουργούν με μοντέρνες σκέψεις και αντιλήψεις, ώστε 

όχι μόνο να κατευθύνουν το σύνδεσμο στην επίτευξη των στόχων και της 

αποστολής του, αλλά παράλληλα να προάγουν τη λειτουργία, την προβολή, την 

αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητά του, όπως και τη σύσφιξη των σχέσεων 

μεταξύ των μελών. 

 

 7. Τα αιρετά όπως και οποιαδήποτε άλλα μέλη, που προσφέρουν 

υπηρεσίες στο σύνδεσμο είναι άμισθα.  Ωστόσο, για σκοπούς υλοποίησης των 

αποφάσεων του ΔΣ και κυρίως για σκοπούς εκπροσώπησης, και όχι μόνο, είναι 

δυνατό να καταβάλλεται μέρος ή το σύνολο των εξόδων που απαιτούνται σε 

μέλος των οργάνων διοίκησης ή του συνδέσμου γενικότερα που έχει αναλάβει 

την όποια υποχρέωση. Ειδικά για τα μέλη εκείνα που, στα πλαίσια των 

καθηκόντων τους ή των εργασιών τους για το Σύνδεσμο,  αναλαμβάνουν 

μελέτες, αναλύσεις, επιθεωρήσεις και γενικότερα εργασίες στο πλαίσιο των 

επιστημονικών γνώσεων και δυνατοτήτων που πηγάζουν από τα πτυχία και τις 

πιστοποιημένες δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά την υπηρεσία τους στην 

ΠΑ, είναι δυνατόν να καταβάλλονται αποζημιώσεις από εξωτερικούς φορείς για 

υλοποίηση δικών τους αιτημάτων και αναγκών, αλλά πάντα μέσω του 

συνδέσμου.  Οι αποζημιώσεις αυτές κυρίως αφορούν μετακινήσεις, προμήθεια 

υλικών και μέσων, όπως και άλλων αναγκαίων ευκολιών βάσει των οποίων θα 

ολοκληρωθεί η ανειλημμένη από τον Σύνδεσμο υποχρέωση, δέσμευση ή 

εργασία και ουδόλως και για κανένα λόγο δεν σχετίζονται με αμοιβές ή 

απολαβές ανταποδοτικές σε προσωπικό επίπεδο. Ωστόσο, ο σύνδεσμος 

διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίσει και να απαιτήσει κάποια ανταμοιβή, στη 

βάση των παρεχόμενων υπηρεσιών-εργασιών, ή της εκμετάλλευσης 

εκχωρηθέντων σε αυτόν πνευματικών δικαιωμάτων, πάντοτε όμως στα πλαίσια 

και τους σκοπούς του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του. 

 

 8. Οποιοδήποτε μέλος του συνδέσμου, μπορεί να υποβάλλει 

προτάσεις τροπολογίας επί της διαδικασίας των αρχαιρεσιών εφ’ όσον 

εξασφαλίσει υποστήριξη της πρότασής του από 20 τουλάχιστον μέλη 

ταμειακώς ενήμερα. 

 

 9.      Πέραν των τηρουμένων από το σύνδεσμο βιβλίων, όπως αυτά 

περιγράφονται στο άρθρο 22, παράγραφος 3  του καταστατικού, θα τηρούνται 

και τα ακόλουθα: 

   α. Βιβλίο πρακτικών ΕΔΚ, στο οποίο καταχωρούνται τα 

πρακτικά των συνεδριάσεών της. 
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  β. Βιβλίο μελών όπως καθορίζεται στο Καταστατικό στο 

οποίο εκτός των ιδρυτικών και τακτικών μελών καταγράφονται τα συνδεδεμένα 

και επίτιμα μέλη, όπως επίσης οι δωρητές, οι ευεργέτες, οι μεγάλοι ευεργέτες 

και οι φίλοι του Συνδέσμου. 

  γ. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου. 

  δ.       Βιβλίο δραστηριότητας του Συνδέσμου ή των Επιτροπών 

εκείνων που θα αποφασίζει κάθε φορά το ΔΣ. 

  ε. Βιβλίο καταγραφής πειθαρχικών ελέγχων που 

επιβάλλονται σε μέλη, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφος 

1α,β του ΚΟΛ 

 10. Το ΔΣ, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρεται ρητά στον ΚΟΛ 

ως δικαιοδοσία του, έχει το δικαίωμα να  προβαίνει σε μη ουσιαστικές 

τροποποιήσεις του ΚΟΛ που αφορούν κυρίως στην ορθή διατύπωση των ήδη 

υπαρχουσών διαδικασιών και εννοιών, όπως και στην αναρίθμηση 

παραγράφων με σκοπό την εξασφάλιση της γραμματικής ορθότητας, των 

σωστών νοημάτων και της συνοχής του κειμένου. 

 

 11. Η ΓΣ μετά από πρόταση του αρμόδιου φορέα, μπορεί να 

αποφασίζει για αποδοχή και προώθηση ειδικών προγραμμάτων πρόνοιας, 

υποστήριξης, παροχής βοήθειας, ιδιωτικής ασφάλισης, υγειονομικής 

περίθαλψης και γενικότερα προαγωγής της αξιοπρεπούς διαβίωσης και 

κάλυψης βασικών αναγκών των μελών του Συνδέσμου. Τα υπόψη 

προγράμματα, ακόμα και αν υλοποιηθούν ή ενεργοποιηθούν από το σύνδεσμο, 

αφορούν μόνο στην ενδεχόμενη συμμετοχή – χρήση – εκμετάλλευση – 

εφαρμογή τους από τα μέλη και μόνο σε εκούσια βάση. 

 

 12. Για το χειρισμό και την απάντηση επιστολών που απεστάλησαν ή 

δημοσιοποιήθηκαν παντοιοτρόπως από φορείς, ιδιώτες, εταιρείες, εκδοτικούς 

οίκους, επιχειρήσεις των ΜΜΕ ή ακόμα και από αγνώστους (με κάθε μέσο 

συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής επικοινωνίας), ισχύουν τα ακόλουθα : 

 

  α. Ο οποιοσδήποτε φορέας του συνδέσμου λαμβάνει γνώση 

της αναφερόμενης αλληλογραφίας που χρήζει περαιτέρω χειρισμού, 

ενημερώνει κατ’ αρχάς τον έφορο δημοσίων σχέσεων. 

  β. Ο έφορος δημοσίων σχέσεων παρεμβαίνει ενημερωτικά, 

διαμεσολαβητικά και συντονιστικά προς τα όργανα Δ&Ε και τις αρμόδιες 

επιτροπές, αναλόγως της κάθε περίπτωσης (ΔΣ, ΕΕ, ΕΔΚ, ΕΔΙΗΕΕ, ΕΕΣΕΠ)  

και έχει πλήρη εικόνα του χειρισμού του θέματος μέχρι ολοκλήρωσης των 

ενεργειών και σύμφωνα με τις ενδεχόμενες οδηγίες – κατευθύνσεις του ΔΣ. 
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  γ. Στις περιπτώσεις απλής, ενημερωτικής, πληροφοριακής 

και φιλοφρονητικής αλληλογραφίας, ο έφορος δημοσίων σχέσεων συντάσσει 

με δική του ευθύνη απαντητικές επιστολές και ενημερώνει τους αρμόδιους 

φορεί αν απαιτείται.  

  δ.  Σε περίπτωση που το περιεχόμενο των λαμβανομένων 

επιστολών ξεπερνά το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εφόρου ή 

περιλαμβάνονται στις επιστολές αναφορές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 

άλλων φορέων του συνδέσμου, αυτές παραπέμπονται από τον έφορο 

δημοσίων σχέσεων στα υπεύθυνα όργανα στα οποία διαβιβάζονται και 

ενδεχόμενες ειδικές οδηγίες – κατευθύνσεις του ΔΣ.  Αν η περίπτωση αποτελεί 

αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός φορέων, η συντονιστική παρέμβαση του 

εφόρου είναι επιβεβλημένη και καθοριστική. 

  ε. Τα αρμόδια όργανα συντάσσουν είτε μεμονωμένα τις 

στοιχειοθετημένες απαντήσεις τους, είτε σε συνεργασία με τους συναρμόδιους 

φορείς από τους οποίους συλλέγουν θέσεις, σχόλια, κριτικές και απόψεις για 

καθορισμό του ύφους και της στάσης στην απαντητική επιστολή. Για τις 

σοβαρές περιπτώσεις και πριν την αποστολή της απαντητικής επιστολής 

ενημερώνεται το ΔΣ με μέριμνα του εφόρου δημοσίων σχέσεων. 

  στ. Σε περίπτωση θεμάτων επιστημονικού περιεχομένου και 

ανεξάρτητα από το φορέα χειρισμού της υπόθεσης, η εξερχόμενη επιστολή ή 

απάντηση γενικότερα, έχει την έγκριση της  επιστημονικής επιτροπής.  

 13. Σε ειδικές περιπτώσεις, στο πλαίσιο υπηρέτησης των σκοπών 

του συνδέσμου, ενδέχεται ο πρόεδρος του ΔΣ ή άλλο μέλος του συμβουλίου ή 

επιτροπής ή ομάδας εργασίας, όπως και οποιοδήποτε τακτικό - συνδεδεμένο 

μέλος του συνδέσμου ταμειακώς «ενήμερο», να απαιτηθεί να ενεργήσει, να 

δράσει ή να αντιδράσει, υπό συνθήκες που ενδεχόμενα εγείρουν νομικά 

ζητήματα. Στις περιπτώσεις αυτές και αναλόγως του αριθμού και της θέσης των 

εμπλεκομένων, δύναται το ΔΣ ή η ΓΣ κατά περίπτωση, να αποφασίσει τη νομική 

υποστήριξη των ενδιαφερόμενων, από οποιαδήποτε πρόσφορη κρατική 

υπηρεσία (συνήγορος του πολίτη, ανεξάρτητες αρχές κλπ) ή εταιρία ή φυσικό 

πρόσωπο (κατ’ επάγγελμα νομικό), με τη μεγίστη δυνατή οικονομική κάλυψη, 

ως προς την απαιτούμενη, εκ μέρους του συνδέσμου. Σε κάθε όμως 

περίπτωση, ο σύνδεσμος θα επιδιώκει συνεχώς τη συνεργασία με 

συναδέλφους εν ενεργεία και εν αποστρατεία αναλόγων νομικών γνώσεων και 

προσόντων, άνευ αμοιβής, ώστε να διασφαλίζεται συμβουλευτικά ότι οι 

προγραμματισμένες ενέργειες και δράσεις του, είναι πάντοτε ασφαλείς από 

νομικής πλευράς και προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 14. Στους διατελέσαντες πρόεδρους του ΔΣ που ολοκλήρωσαν 

επιτυχώς τη θητεία τους, απονέμεται ο τίτλος του «συμβούλου διοίκησης» και 
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μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες με συμβουλευτικό - εισηγητικό χαρακτήρα 

προς το ΔΣ, στο πλαίσιο της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του. 

 

ΜΕΡΟΣ 7ο 

ΗΘΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ 

 1. Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν κοινή προέλευση, αυτήν της 

σχολής Ικάρων. Το χώρο δηλαδή στον οποίο τόλμησαν τα πρώτα αεροπορικά 

τους βήματα, στο χώρο που πρωτάνοιξαν τα φτερά τους, στο χώρο που 

απόκτησαν επιστημονική γνώση και εμπειρία, εκεί όπου γνώρισαν τις 

στρατιωτικές αξίες της φιλοπατρίας, της πειθαρχίας προς τους νόμους και τους 

κανονισμούς της ΠΑ, της αφοσίωσης στο καθήκον και της επαγγελματικότητας.  

 2. Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη του συνδέσμου, δεν λησμονούν ποτέ  

ότι το πέρασμά τους από τη σχολή Ικάρων ήταν μοναδικό και καθοριστικό για 

την επιτυχημένη πορεία στη ζωή τους ως αξιωματικών και τη διαμόρφωσή τους 

ως ολοκληρωμένων επαγγελματικών, στρατιωτικών και ηγετικών 

προσωπικοτήτων. 

 3. Διήλθαν πολλά χρόνια από το πρώτο πέρασμα στη σχολή Ικάρων 

και παρότι οι σημερινές προσωπικότητες των αποφοίτων της σχολής και μελών 

του συνδέσμου, άγγιξαν την κορυφή των στόχων που έθεσε η ΠΑ σε 

συνδυασμό με τις δυνατότητες του κάθε ενός ξεχωριστά, η μνήμη όλων 

παραμένει προσανατολισμένη στο πάθος, στην αγνότητα και στην αγάπη του 

πρωτοετή Ικάρου για την αλάνθαστη επιλογή του να γίνει μέλος της 

αεροπορικής οικογένειας, ακολουθώντας εκουσίως το δρόμο προς την 

ολοκλήρωση που ταυτίζεται με τον κώδικά τιμής του ικάρου. 

 4. Τα μέλη οφείλουν σαν όρκο τιμής προς τη ΣΙ να τηρούν και να 

εφαρμόζουν αναλογικά και κατ’ αντιστοιχία τον κώδικα τιμής του Ικάρου, στο 

μέτρο και την έκταση που το αεροπορικό πνεύμα το επιβάλλει και  όχι ο βαθμός 

και οι διακρίσεις που η πολιτεία επάξια τους απένειμε:  

“ Είμαι Ίκαρος και με τη βούλησή μου 

θα σέβομαι τους νόμους 

και τους κανονισμούς της σχολής. 
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Θα μεριμνώ τον ηθικό, θεωρητικό 

και αισθητικό μου βίο με επίγνωση, 

ειλικρίνεια και συνέπεια. 

Σαν άνθρωπος υπεύθυνος, 

υπερήφανος κι ελεύθερος, 

δε θα κάνω ποτέ πράξη ποταπή, 

γεννημένη από μικρότητα ή φόβο                                                                    

και δε θα ανέχομαι κανέναν μεταξύ 

των Ικάρων, που δεν πιστεύει σ' αυτά.” 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 1. Εισαγωγικά 

  α. Κάθε κώδικας δεοντολογίας  αποτελεί σύνολο αρχών 

σχετικά με την αποδεκτή και ηθικά ορθή συμπεριφορά ενός συνόλου και 

συνεπώς αντικατοπτρίζει τις αξίες του συνόλου αυτού. Σε καμία περίπτωση ο 

κώδικας δεοντολογίας δεν αποτελεί σύνολο νομικών κανόνων. Ο κώδικας 

δεοντολογίας περιλαμβάνει αρχές που τα μέλη του συνόλου αποδέχονται 

οικειοθελώς και θεωρούν ότι πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά τους. Υπό την 

έννοια αυτή, ο κώδικας δεοντολογίας δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί στα μέλη, 

αλλά γίνεται οικειοθελώς αποδεκτός.  

.  β. Ο κώδικας δεοντολογίας του συνδέσμου, χωρίς να 

απαγκιστρώνεται από τις επιταγές του νόμου, τον οποίο κατά ουδεμία έννοια 

παραβιάζει, είναι ανεξάρτητος εννοιολογικά από την ενέργεια έκνομων 

πράξεων και εστιάζεται στην αντίληψη των πραγμάτων και θέσπιση κανόνων 

ενός συνόλου με ομοιογενή χαρακτηριστικά, ως προς τις αξίες της προσφοράς, 

της αλληλεγγύης της φιλοπατρίας, της αξιοπρέπειας, του σεβασμού, της 

αυτοδιάθεσης, και της ευόδωσης των σκοπών, όπως έχουν αναλυθεί στο 

καταστατικό και στον ΚΟΛ. 

 2. Γενικές Αρχές 

  α. Κατά τη συνεργασία και δράση των μελών του συνδέσμου 

εντός και εκτός αυτού, θα πρέπει κατ’ αρχήν αυτά να αποδίδουν στην πράξη 

σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά καθορίστηκαν αρχικά από 

τον ΟΗΕ το 1948, τη συνθήκη της Ρώμης το 1950 και τελικά τη συνθήκη της 

Λισαβόνας το 2007. 

  β. Τα μέλη ακολουθούν τηρούν και προβάλλουν την 

ανιδιοτέλεια, την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την επιμέλεια, την τιμιότητα, την 

υπευθυνότητα και το σεβασμό προς αλλήλους, τους κανόνες του συνδέσμου 
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και τους θεσμούς του Κράτους, με απώτερο στόχο να προστατευθεί κατ’ αρχάς 

η δική τους αξιοπρέπειά και παράλληλα το κύρος του συνδέσμου. 

 

  γ.  Η οποιαδήποτε εσκεμμένη ή ακούσια ή ακόμα και εκ 

παραδρομής εκμετάλλευση της λειτουργίας του συνδέσμου με στόχο το 

προσωπικό ή ομαδικό οικονομικό όφελος, εκτός του ότι δεν είναι αποδεκτό στη 

συνείδηση του καθενός, θεωρείται παράλληλα σοβαρή εκτροπή της 

συμπεριφοράς και προσβολή των αξιών του συνδέσμου. 

 

  δ. Οι ενέργειες και η συμπεριφορά του κάθε μέλους, στα 

πλαίσια εμπλοκής τους με το σύνδεσμο, είναι αυστηρά προσανατολισμένες στις 

αξίες και στις αρχές του συνδέσμου και στοχεύουν πάντα στο συμφέρον του και 

τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των μελών του.  

 

  ε. Η παθητική ή ενεργή αποδοχή δωροδοκίας μέλους του 

συνδέσμου, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του ή εκμετάλλευσης των 

αρμοδιοτήτων του, είναι ιδιαιτέρως σοβαρό παράπτωμα που εκτός της ηθικής 

του διάστασης έχει και ποινικές προεκτάσεις. Αντιθέτως, η αποδοχή ή επίδοση 

φιλοφρονητικών δώρων και αναμνηστικών – τιμητικών εμβλημάτων και 

διακριτικών, μικρής αξίας, είναι πράξεις επιτρεπτές, όταν εκπροσωπείται ο 

σύνδεσμος από μέλος ή ομάδα μελών και τα επιδιδόμενα προέρχονται ή 

ανήκουν στην περιουσία του συνδέσμου.  

 

  στ. Τα έξοδα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης από μέλος 

ή ομάδα μελών, όταν αυτά καταβάλλονται από το σύνδεσμο με απόφαση των 

οργάνων, αποδεικνύονται μόνο με νόμιμα παραστατικά. 

 

  ζ. Εσκεμμένη αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας, πράξης, 

δραστηριότητας, οργάνου ή μέλους αυτού, που πηγάζει μέσα από τη λειτουργία 

του συνδέσμου μπορεί να εκληφθεί ως προϊόν υπονόμευσης των στόχων και 

της πορείας του συνδέσμου ή ακόμα και  δωροδοκίας. 

 

  η. Εκούσιες ή ακούσιες πράξεις ή και καταστάσεις, 

προκαλούμενες ένεκα της λειτουργίας του συνδέσμου, που επιφέρουν ατομικό 

ή ομαδικό συμφέρον το οποίο επηρεάζει αρνητικά τον «ΙΚΑΡΟ» και το ηθικό 

των μελών του, δεν είναι αποδεκτές.  

 

  θ. Το όφελος συναδέλφων από τις αναρτώμενες στην 

ιστοσελίδα  διαφημίσεις, δεν θεωρείται όφελος του δικαιούχου, αλλά 

υποστήριξη των προσπαθειών του, στο πλαίσιο των σκοπών του συνδέσμου, 

διότι πρωτίστως ωφελείται ο ίδιος ο σύνδεσμος από το ετήσιο αντίτιμο 

ανάρτησης των διαφημίσεων. Οι διαφημίσεις εξωτερικών παραγόντων, όταν 

μάλιστα δεν επηρεάζουν το ηθικό και λειτουργικό προφίλ του συνδέσμου, 
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αποτελούν σαφώς διακριτές περιπτώσεις που στοχεύουν στο όφελος των 

συμβαλλομένων. 

 

  ι. Αν σε επικείμενες πράξεις ή δραστηριότητες ως προς τη 

λειτουργία του συνδέσμου δεν είναι εύκολη η διάκριση της δεοντολογικής 

συμπεριφοράς, τότε το ενδιαφερόμενο ή εμπλεκόμενο μέλος οφείλει να 

αναφερθεί στη ΕΔΚ και να λάβει οδηγίες. 

 

  ια. Για τις οποιεσδήποτε πράξεις, αποφάσεις ή επιλογές του κάθε 

οργάνου ή μέλους, που λαμβάνουν χώρα στο σύνδεσμο και αφορούν σε κρίση-

κριτική επί πράξεων άλλου μέλους ή μελών, υπεράσπιση, αξιολόγηση, επιλογή, 

επιβράβευση, ανάδειξη οργάνων, απολογία, κλπ, προέχουν οι εσωτερικοί 

κανόνες λειτουργίας του συνδέσμου ως μέτρο για  ορθές και δίκαιες αποφάσεις 

και όχι οι φιλικές σχέσεις και οι ευμενείς διαθέσεις προς άλλα μέλη.  

 

  ιβ. Κάθε μέλος του συνδέσμου που εμπλέκεται 

καθοιονδήποτε τρόπο σε διαδικασίες και λειτουργίες άλλου σωματείου, που 

διαφοροποιείται ως προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του συνδέσμου, 

οφείλει να το γνωστοποιεί στην ΕΔΚ και να απέχει ενεργειών και δράσεων που 

αντιβαίνουν στους κανόνες του «ΙΚΑΡΟΥ» ή επηρεάζουν δυσμενώς τη 

λειτουργία του. 

   

  ιγ. Η εμπλοκή κάθε μέλους στα δημόσια πράγματα σε 

επίπεδο που χαρακτηρίζεται «πολιτικό ή κομματικό πρόσωπο» ή που ενεργεί 

ως «λειτουργός», διορισμένος από το κράτος ή την κυβέρνηση ή κάποιο 

πολιτικό κόμμα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αποκλεισμού του, όχι μόνο 

από τα όργανα διοίκησης και ελέγχου, αλλά και από όλες τις συλλογικές 

δραστηριότητες που έχουν συντονιστικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα προς τα 

όργανα του συνδέσμου. Οι καταστάσεις αυτές δεν επηρεάζουν το χαρακτήρα 

του εμπλεκόμενου ως ενεργού μέλους του συνδέσμου, υπό την προϋπόθεση 

όμως ότι είναι ταμειακώς «ενήμερο» 

   

  ιδ. Πράξεις, προτάσεις ή εισηγήσεις μέλους, εντός του 

πλαισίου λειτουργίας του συνδέσμου, υποστηρικτικές προσωπικών 

επιχειρηματικών συμφερόντων, αποτελούν πλήρως αντιδεοντολογική στάση. 

 

  ιε.  Σε παρουσιαζόμενες καταστάσεις που δεν έχουν 

προβλεφθεί στον παρόντα κώδικα, αλλά χαρακτηρίζονται τελικά ως 

αντιδεοντολογικές από την ΕΔΚ ή / και όργανα του συνδέσμου με ή χωρίς 

συνεργασία με εξωτερικούς νομικούς ή άλλους φορείς– οφείλει η ΕΔΚ να 

προβεί σε ενημέρωση όλων των μελών, προς αποφυγή εμπλοκής τους σε 

αυτές ή προς εξάλειψη των προϋποθέσεων επανάληψης. 
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  ιστ.  Κανένα μέλος δεν μπορεί να θεωρήσει εαυτόν ανώτερο 

άλλου μέλους ένεκα του βαθμού αποστρατείας ή των θέσεων και διακρίσεων 

με τις οποίες τιμήθηκε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ή της θέσης που 

κατέχει στα όργανα Δ&Ε του συνδέσμου. Η μόνη απαίτηση αναγνώρισης της 

τιμής και της αξίας των μελών που τίθεται από το καταστατικό και τον ΚΟΛ, 

είναι η συμπεριφορά των μελών προς αλλήλους με σεβασμό, τιμή και 

αξιοπρέπεια. 

 

  ιζ. Όσα μέλη εκ των οργάνων Δ&Ε και των λοιπών 

επιτροπών, έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μελών του συνδέσμου, 

εφαρμόζουν πιστά τα προβλεπόμενα από το νόμο 2472/1977 σε συνδυασμό  

με τα καθοριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του παρόντος ΚΟΛ. 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ/ΦΙΛΩΝ 
 

 1. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών/φίλων του συνδέσμου, τόσο 

αυτά που εκχωρούνται για την εγγραφή τους, όσο και κάποια που ενδεχομένως 

θα εκχωρηθούν για άλλους λόγους, τυγχάνουν της μέγιστης δυνατής 

προστασίας, εκ μέρους των αιρετών και μη οργάνων, που εκ των πραγμάτων 

έχουν πρόσβαση σε αυτά.  

 

 2. Για προφανείς λόγους, εξαίρεση αποτελεί η χρήση – κοινοποίηση 

μεταξύ των μελών/φίλων, των οργάνων του συνδέσμου, καθώς και η χρήση 

από την ιστοσελίδα, του βαθμού, του ονοματεπώνυμου, του πατρώνυμου, της 

ειδικότητας και της σειράς της ΣΙ του κάθε συναδέλφου. Επιπλέον, είναι δυνατή 

και η γνωστοποίηση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου, όταν αυτό απαιτηθεί 

για λόγους επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων, εκτός και εάν κάποιο μέλος, με 

έγγραφο αίτημά του, δηλώσει κάτι διαφορετικό. 

 

 3. Πρόσβαση σε αρχεία ή/και βάσεις δεδομένων, που εμπεριέχουν 

προσωπικά δεδομένα μελών/φίλων πέρα των αναφερόμενων στη 

προηγούμενη παράγραφο, δύνανται να έχουν ο εκάστοτε πρόεδρος και ο 

γραμματέας του ΔΣ, καθώς και ο πρόεδρος της ΕΔΙΗΕΕ. Ωστόσο, με απόφαση 

του ΔΣ, είναι δυνατό να εκχωρείται ανάλογη εξουσιοδότηση και σε άλλα μέλη ή 

όργανα του συνδέσμου, όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την 

εύρυθμη λειτουργία του. 

 

 4. Για όλα τα μέλη, απαγορεύεται η δημιουργία αντιγράφων των 

προσωπικών δεδομένων, ενώ οι κωδικοί πρόσβασης αλλάζουν προαιρετικά 

κάθε 3μηνο ή 6μηνο, αλλά και υποχρεωτικά μετά κάθε μεταβολή του 

εξουσιοδοτημένου προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα προαναφερθέντα 
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μέλη, στα οποία προβλέπεται ή εκχωρείται η εν λόγω πρόσβαση, 

συμπληρώνουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (γραπτά ή ηλεκτρονικά) προς τη ΕΔΚ, 

στην οποία αναφέρεται ότι: 

 

  α.  Αποδέχονται τους όρους του παρόντος ΚΟΛ σχετικά με τη 

προστασία προσωπικών δεδομένων των μελών/φίλων του συνδέσμου, σε 

συνδυασμό φυσικά με την υφιστάμενη εθνική-ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπου 

αυτή έχει εφαρμογή. 

 

  β.  Δεν τηρούν προσωπικά αντίγραφα των διαθέσιμων 

βάσεων δεδομένων, για τη λειτουργία του συνδέσμου και δεσμεύονται να 

διαγράφουν-καταστρέφουν ενδεχόμενα μεμονωμένα/αποσπασματικά σχετικά 

αρχεία-στοιχεία, μετά την ολοκλήρωση της εξουσιοδότησης χρήσης τους ή της 

θητείας τους. 

 

  γ.  Δεσμεύονται να μη κάνουν χρήση σχετικών στοιχείων για 

προσωπικούς, εμπορικούς, πολιτικούς, κομματικούς και λοιπούς λόγους, πλην 

των περιπτώσεων που αφορούν στην ορθολογική λειτουργία του συνδέσμου. 

 

 5. Σε όλες τις διαδικασίες ομαδικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας των 

οργάνων του συνδέσμου με τα μέλη/φίλους, αλλά και της επικοινωνίας μεταξύ 

μελών/φίλων, τηρείται απαρέγκλιτα η διαδικασία κρυφής κοινοποίησης. 

 

 6. Οποτεδήποτε μέλος/φίλος του συνδέσμου, ζητήσει την 

ηλεκτρονική διεύθυνση συναδέλφου από όργανα του συνδέσμου, θα πρέπει να 

του γνωστοποιούνται οι υφιστάμενοι περιορισμοί και να του δίνεται μόνο το 

κινητό τηλέφωνο του συναδέλφου, προκειμένου να επικοινωνήσει και να 

διευθετήσει το θέμα, σε προσωπικό πλέον επίπεδο. Φυσικά, για λόγους 

δεοντολογίας, η διαδικασία αυτή πρέπει να τηρείται και σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις, μεταξύ των μελών/φίλων αλλά και των συναδέλφων γενικότερα. 

 

 7. Στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, στα πλαίσια λειτουργίας 

του συνδέσμου, εντάσσονται και πληροφορίες επαγγελματικής, οικονομικής, 

οικογενειακής και υγειονομικής κατάστασης των μελών/φίλων. Δεν εντάσσονται 

γενικότερες πληροφορίες της αεροπορικής σταδιοδρομίας (χωρίς κριτική) των 

μελών, καθώς και σχετικές φωτογραφίες που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν από την ιστοσελίδα ή άλλες εφαρμογές του συνδέσμου. 

Επίσης δεν εντάσσονται φωτογραφίες και αναφορές ονομάτων από τις 

κοινωνικές και λοιπές δράσεις. 

 

 8. Λελογισμένη χρήση πληροφοριών που εκχωρούνται οικειοθελώς 

από τα ίδια τα μέλη/φίλους ή λοιπά φυσικά πρόσωπα ( πέραν των στοιχείων 

εγγραφής των), στα πλαίσια συνεργασίας τους με το σύνδεσμο (πχ βιογραφικά, 
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ιστορικές αναδρομές, κλπ), δεν θεωρείται παραβίαση προσωπικών 

δεδομένων. 

 

 9. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη/φίλοι του συνδέσμου, διατηρούν το 

δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να προσδιορίζουν οι ίδιοι το δικό τους 

προσωπικό πλαίσιο προσωπικών δεδομένων, γνωστοποιώντας αυτή τους την 

απαίτησή στο ΔΣ, όποτε οι ίδιοι κρίνουν απαραίτητο. 

 

 10. Για τη χρήση της ιστοσελίδας, πέρα της γενικότερης ευαισθησίας 

που πρέπει να επιδεικνύουν όλοι οι χρήστες-μέλη, την κύρια ευθύνη 

προστασίας προσωπικών δεδομένων τόσο των μελών-χρηστών, όσο και 

λοιπών φυσικών-νομικών προσώπων, για τα οποία ενδεχομένως γίνονται 

αναφορές-σχόλια στα περιεχόμενά της, έχει ο πρόεδρος και τα μέλη της 

ΕΔΙΗΕΕ, που διεκπεραιώνουν και τη διαχείριση της. Για το λόγο αυτό, σε 

περιπτώσεις που διακρίνουν παραβίαση ή ενδεχόμενο παραβίασης 

προσωπικών δεδομένων, εξουσιοδοτούνται να παγώνουν ή/και να 

απαγορεύουν τις σχετικές αναρτήσεις, να ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους 

και αναλόγως να παραπέμπουν το θέμα στην ΕΔΚ και το ΔΣ. 

 

 11. Απόκλιση από τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, είτε σε 

επίπεδο οργάνων/επιτροπών του συνδέσμου, είτε σε επίπεδο μελών/φίλων, 

αποτελεί κατ’ ελάχιστο απόκλιση από τους κανόνες δεοντολογίας του 

συνδέσμου, επισύροντας ανάλογες συστάσεις ή/και κυρώσεις. Υπεύθυνο 

όργανο για τον έλεγχο τέτοιων περιπτώσεων, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν 

καταγγελίας, ορίζεται η ΕΔΚ σε συνεργασία-συντονισμό με το ΔΣ. 

 

 12.  Καμία πρόβλεψη του παρόντος κανονισμού, όπως και 

μελλοντικές ρυθμίσεις και διευθετήσεις επί του χειρισμού στοιχείων 

προσωπικού χαρακτήρα, που θα συμπεριληφθούν σε αυτόν,  δεν είναι δυνατόν 

να υπερισχύουν των προβλεπομένων διατάξεων στο νόμο 2472/1977 περί 

«προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα», όπως ισχύει σήμερα, μαζί με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις που 

έχουν επέλθει σ’ αυτόν. 

ΜΕΡΟΣ 8ο 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 25 (Τροπ. Νο 2/ 3η ΓΣ/2016) 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

1. Η ιστοσελίδα του συνδέσμου παρουσιάζεται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.ikaros.net.gr  

http://www.ikaros.net.gr/
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 2. Οι εφαρμογές της ιστοσελίδας ενεργοποιούνται διαδραστικά 

μέσων των σελίδων (pages) που έχουν αναρτηθεί σε αυτή. Οι εφαρμογές αυτές  

είναι δυνατό να διαφοροποιούνται ή/και να εμπλουτίζονται με πρόταση της 

ΕΔΙΗΕΕ και έγκριση από το ΔΣ. Ενδεικτικά, Οι σελίδες με τις αντίστοιχες για 

κάθε μία εφαρμογές έχουν ως εξής: 

  α. Αρχική: Αναφέρεται στην αρχική σελίδα και επαναφέρει τη 

λειτουργία της ιστοσελίδας σε αυτή, οποτεδήποτε επιλεχθεί, ενώ παράλληλα 

στην επιφάνειά της, εμφανίζονται χρήσιμες συνδέσεις (Ιστορία της Σ.Ι, photo-

gallery, επικοινωνία, ιστορικό ίδρυσης του συνδέσμου, σκοπός, οργάνωση, 

καταστατικό, Κ.Ο.Λ, νέα-ανακοινώσεις, όροι χρήσης ιστοσελίδας, έντυπο 

εγγραφής μέλους στον σύνδεσμο, φόρμα σύνδεσης εγγεγραμμένου στην 

ιστοσελίδα μέλους για είσοδο στις εξειδικευμένες λειτουργίες της (όταν 

υπάρχουν), χρήσιμοι σύνδεσμοι που αφορούν σε συγγενείς με τους σκοπούς 

του συνδέσμου ιστότοπους, χορηγοί, Μικρές Αγγελίες μελών, διαφημίσεις, 

κειμενογραφία, κλπ.). Κατά τη σταδιακή δραστηριοποίηση του συνδέσμου, θα 

αναπτυχθούν στην ιστοσελίδα και άλλες λειτουργίες που θα καταδειχθούν στην 

πορεία ως αναγκαίες και θα ενεργοποιούνται σταδιακά. 

  β. Ιστορία Σ.Ι: Αναφέρεται στην ιστορία της σχολής Ικάρων 

χωρισμένη σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος της ιστορίας της σχολής  

περιλαμβάνει το μύθο του Δαίδαλου και του Ίκαρου και το δεύτερο τη σύγχρονη 

ιστορία της, χωρισμένη σε περιόδους (1912-1930, 1931-1940, 1941-1951, 

1952- σήμερα).  

  γ. Επικοινωνία: Αναγράφονται όλοι οι τρόποι επικοινωνίας 

(τηλέφωνα, fax, e-mails, skype), με τα γραφεία του Συνδέσμου, καθώς και με 

τα μέλη του ΔΣ και των βασικών επιτροπών/ομάδων εργασίας.   

δ. Ιστορικό ίδρυσης: Περιλαμβάνει τη χρονική αναδρομή της 

εξέλιξης του συνδέσμου, από τη σύλληψη, την ωρίμανση και την υλοποίηση 

της ιδέας για την ίδρυσή του, μέχρι το εκάστοτε κάθε φορά χρονικό σημείο που 

καλύπτονται οι πλέον ενδιαφέρουσες εξελίξεις της δραστηριότητας και της 

λειτουργίας του. Η σελίδα επίσης περιλαμβάνει την ιδρυτική πράξη, την ιδρυτική 

συνέλευση και την απόφαση της νομικής αναγνώριση του συνδέσμου από το 

πρωτοδικείο.  

  ε. Οργάνωση: Παρέχει με σύντομη περιγραφή την εικόνα 

λειτουργίας του συνδέσμου ήτοι τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο, 

την ελεγκτική επιτροπή και το οργανόγραμμα. 

  στ. Βήμα Επιτίμων Αρχηγών ΓΕΑ (Β.Ε.Α/ΓΕΑ) - (υπό 

ενεργοποίηση): Αποτελεί ξεχωριστή σελίδα για αποκλειστική χρήση από τους 

επίτιμους Α/ΓΕΑ, στα περιεχόμενα της οποίας μπορούν κατά την κρίση τους να 

αναρτούν θέσεις, απόψεις, προτάσεις όποτε το κρίνουν απαραίτητο και για 
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οποιοδήποτε θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος, για το σύνδεσμο και τα μέλη 

του. Στη συγκεκριμένη σελίδα γίνεται περιγραφή της χρήσης - λειτουργίας του 

Β.Ε. Α/ΓΕΑ (σκοπός – αρμοδιότητες), παρατίθεται κατάλογος αρχηγών κατά 

χρονολογική σειρά, με το αντίστοιχο βιογραφικό του κάθε ενός (LINK με την 

αντίστοιχη εφαρμογή του www.haf.gr)  και εκτίθενται οι προσωπικές απόψεις - 

θεωρήσεις σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, σε καθαρά προαιρετική βάση.  

  ζ. Σύνδεσμοι (links): Περιλαμβάνει υπό μορφή καταλόγου 

links με ιστοσελίδες άλλων φορέων, όπως: ΥΠΕΞ, ΥΠΕΘΑ, Υπουργείο 

Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΑΑΑ 

(μετά παραρτημάτων) ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΣΙ, ΣΝΔ, ΣΣΕ, ΕΣΜΑ, ΣΑΣ ΣΑΙΡ, ΣΑΣΣΑΣ, 

ΣΑΣΝΔ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ/ΣΣΕ, ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΛΙΣΜΕ  κ.α. Για περιπτώσεις 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, κατά κρίση-αιτιολόγηση της ΕΔΙΗΕΕ και με 

ενημέρωση του ΔΣ , το LINK μπορεί να γίνεται μέσω ειδικού προς τούτο 

εικονιδίου. 

  η. Νέα - ανακοινώσεις: Καταχωρίζονται στο κέντρο της 

ιστοσελίδας, με τη μορφή εικονιδίων, με μορφή και διάρκεια κατά τη κρίση της 

ΕΔΙΗΕΕ. Περιλαμβάνουν δημοσιοποιήσεις-ανακοινώσεις θεμάτων 

ενδιαφέροντος, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, προβεβλημένων ενεργειών, 

αξιέπαινων πράξεων-ενεργειών, νέων άρθρων ή πονημάτων, κλπ, οι οποίες 

έχουν επίκαιρο χαρακτήρα και ιδιαίτερη σημασία, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζουν  έντονο ενδιαφέρον για το Σύνδεσμο από πλευράς 

πληροφόρησης, συμμετοχής και δράσης.  Οι ανακοινώσεις χωρίζονται σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες. Σε εκείνες του άμεσου ενδιαφέροντος από πλευράς 

επικαιρότητος και στις άλλες που λόγω περιεχομένου αρχειοθετούνται και στις 

επιμέρους εφαρμογές, για σκοπούς αναδρομικής χρήσης και εκμετάλλευσης. 

  θ. Κειμενογραφία (ως ευρύτερο πεδίο αναρτήσεων και όχι ως 

συγκεκριμένο τίτλο): Περιλαμβάνει ξεχωριστές σελίδες για ανάρτηση, προβολή 

και αρχειοθέτηση άρθρων – πονημάτων – απόψεων – θέσεων – μελετών – 

αναλύσεων – περιοδικών – εντύπων – βιβλίων – παρουσιάσεων, τα οποία 

προκειμένου να δημοσιοποιηθούν, προωθούνται στην Επιτροπή Διαχείρισης 

Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικών Εφαρμογών & Εντύπων (ΕΔΙΗΕΕ). Η εν λόγω 

επιτροπή, αφού τα ελέγξει μόνο από πλευράς κανόνων δεοντολογίας - όχι ως 

προς την ορθότητα ή την υιοθέτηση ή την απόρριψη των απόψεων του 

συγγραφέα - στη συνέχεια τα προωθεί με ευθύνη του προέδρου της στον 

αρμόδιο διαχειριστή της ιστοσελίδας (administrator) για ανάρτηση. Όλες οι  

περιπτώσεις των παραπάνω εργασιών με την ανάρτησή τους (κάτω μέρος της 

σελίδας), παρουσιάζονται (ανακοινώνονται) και στο κέντρο της ιστοσελίδας με 

κατάλληλο εικονίδιο και για περιορισμένο χρόνο, αναλόγως του θέματος και του 

ενδεχόμενου κορεσμού του χώρου. 

 

http://www.haf.gr/
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  ι. Μικρές Αγγελίες Μελών: Η εφαρμογή αυτή παρέχεται 

δωρεάν και αφορά αποκλειστικά τα μέλη του Συνδέσμου και τα συγγενικά τους 

πρόσωπα, που ενδιαφέρονται να διακινήσουν “προσωπικές” μικρές αγγελίες, 

όπως ενοικιάσεις - πωλήσεις διάφορων ειδών (ακίνητα, οχήματα, αγαθά, 

υπηρεσίες, κλπ.), προσφορά - αναζήτηση εργασίας, άλλη παροχή υπηρεσιών, 

κλπ., με τη μορφή σύντομου κειμένου (μέγιστο 50 λέξεις). Η ανάρτηση δεν είναι 

δυνατόν να υπερβαίνει τη διάρκεια του ενός έως δύο μηνών και μπορεί να είναι 

σε σταθερή ή κυλιόμενη μορφή. Εάν η ανάρτηση εμπίπτει καθαρά στην 

κατηγορία των διαφημίσεων, απορρίπτεται κατά τη κρίση της ΕΔΙΗΕΕ. Η 

ενημέρωση για την αφαίρεση της αγγελίας, όταν αυτή πάψει να ισχύει, αποτελεί 

δέσμευση και υποχρέωση των ενδιαφερόμενων μελών. Η ΕΔΙΗΕΕ, στην οποία 

απευθύνονται τα αιτήματα αναρτήσεων μικρών αγγελιών, διατηρεί το δικαίωμα 

παρεμβάσεων για την αισθητική των κειμένων. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή 

αυτή δεν περιλαμβάνει αγγελίες επί κοινωνικών θεμάτων. 

  ια. Διαφημίσεις: Στην ιστοσελίδα δυνατόν να αναρτώνται 

διαφημίσεις σοβαρού περιεχομένου, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων 

και εγκρίσεως του ΔΣ. Τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή παροχές υπηρεσιών, δεν 

θα πρέπει να θίγουν την αξιοπρέπεια των μελών και το κύρος του συνδέσμου, 

ή να αντιβαίνουν στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του, όπως επίσης  δεν θα 

πρέπει να παραβιάζουν τους κανόνες δεοντολογίας και το προφίλ του 

συνδέσμου. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αφορά στην προβολή του κάθε 

ενδιαφερόμενου φορέα και εξωτερικού συνεργάτη, με καταβολή 6μηνιαίου ή 

ετήσιου αντιτίμου, το οποίο καθορίζει για κάθε περίπτωση το ΔΣ, σε συνδυασμό 

με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και άλλες οικονομικές παραμέτρους. 

Πέρα των ανωτέρω, πιο λεπτομερειακά, καθορίζονται τα ακόλουθα: 

           (1)       Σε όλα τα μέλη/φίλους του Συνδέσμου, καθώς και 

στους στενούς συγγενείς τους (γονείς-σύζυγοι-παιδιά), δίνεται η δυνατότητα 

δωρεάν διαφήμισης, για χρονικό διάστημα έως και 3 μηνών. 

           (2) Πέρα αυτού του χρονικού διαστήματος, αλλά και για 

όσους δεν είναι μέλη του Συνδέσμου και θέλουν να προβληθούν από την 

ιστοσελίδα του, υπάρχει η δυνατότητα εξάμηνης ή ετήσιας διαφήμισης, με τους 

προαναφερθέντες όρους.  

                     (3)   Με δεδομένο ότι ο Σύνδεσμος είναι “μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα”, το κόστος της διαφήμισης προσδιορίζεται σε 

6μηνιαία και ετήσια βάση από το ΔΣ, και έχει τη μορφή ελάχιστης χορηγίας, για 

την οποία εκδίδεται απλή απόδειξη με ΑΦΜ.  

           (4)  Από τεχνικής άποψης, οι διαφημίσεις, κατά βάση, 

θα καταχωρίζονται εμφανώς στη δεξιά στήλη της ιστοσελίδας (σταθερά ή σε 

κυλιόμενη μορφή), με μορφή “εισαγωγικού” εικονιδίου επιλογής του 
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διαφημιζόμενου, μεγέθους αναλογικά περίπου μιας τυπικής BUSINESS CARD. 

Κάνοντας κλικ επάνω στο εικονίδιο, θα μπορεί να ανοίγει η εικόνα και να 

παρέχεται η δυνατότητα μετάβασης σε αρχείο PDF με διαφημιστικό υλικό της 

επιλογής του διαφημιζόμενου, ή να γίνεται απευθείας μετάβαση (LINK) στην 

ιστοσελίδα του. Σαν τρίτη επιλογή, υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης αρχικά σε 

αρχείο PDF, και μέσω αυτού (κλικ σε επιλεγμένο σημείο) να γίνεται LINK στην 

ιστοσελίδα του. 

           (5)       Διευκρινίζεται ότι στα περιεχόμενα της διαφήμισης, 

για τεχνικούς λόγους, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται VIDEO. Για όλες τις 

τεχνικές λεπτομέρειες, υπεύθυνη είναι η ΕΔΙΗΕΕ, ενώ υπεύθυνος 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για το θέμα αυτό, ορίζεται ο εκάστοτε Ταμίας του Συνδέσμου.  

            (6) Με απόφαση του ΔΣ, που θα προσδιορίζει και το 

ανάλογο χρονικό διάστημα, είναι δυνατή η δωρεάν διαφήμιση σε Δωρητές, 

Ευεργέτες, Μεγάλους Ευεργέτες, καθώς και σε όλους τους χορηγούς, 

ανεξαρτήτως μεγέθους χορηγίας. Το ίδιο ισχύει και για συνεργάτες που 

προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες στο Σύνδεσμο (Δικηγορικά, Λογιστικά 

Γραφεία, εταιρίες πληροφορικής, κλπ.). 

  ιβ. Όροι χρήσης: Περιλαμβάνει όλους εκείνους τους κανόνες, 

οδηγίες και περιορισμούς για την ασφαλή αποτελεσματική και δεοντολογική 

χρήση της ιστοσελίδας, οι οποίοι αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 του 

ΚΟΛ, το οποίο θα τροποποιείται αναγκαστικά, στη βάση του παρόντος άρθρου 

25. Επιπλέον, βάση του άρθρου 26 αλλά και του ΚΟΛ γενικότερα, θα 

αναπτύσσεται σε πιο ελεύθερη και περιληπτική μορφή, η περιγραφή “ΟΡΟΙ 

ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ”, στην αντίστοιχη εφαρμογή της αρχικής σελίδας 

(αριστερή στήλη). 

 3. Η ιστοσελίδα, τουλάχιστον στην αρχική φάση της διαδικτυακής 

εκμετάλλευσής της, θα έχει δυνατότητα λειτουργίας μόνο στην ελληνική 

γλώσσα. Σε δεύτερη φάση, θα οργανωθεί η λειτουργία της και στην  αγγλική, 

με τις εξής για κάθε περίπτωση λειτουργίες:  

  α. Στην επιλογή της ελληνικής γλώσσας θα εμφανίζονται και 

θα λειτουργούν οι σελίδες και οι εφαρμογές που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

  β. Στην επιλογή της αγγλικής γλώσσας, θα εμφανίζονται οι 

σελίδες “home”, “history”, “about us”, “organization”, “objectives”, “photo 

gallery” & “contact us”, με τις ακόλουθες επισημάνσεις: 

   (1)  Η σελίδα “home” λειτουργεί ως εργαλείο 

επαναφοράς και δεν θα αναρτηθεί τίποτε σε αυτήν, εκτός της εικόνας της 

γενικής επιφάνειας της ιστοσελίδας.  
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   (2) Η σελίδα “history” περιλαμβάνει τα αντίστοιχα 

κείμενα της ελληνικής σελίδας με τίτλο «ιστορία», μεταφρασμένα στα αγγλικά 

και χωρισμένα σε μέρη και περιόδους. 

   (3) Η σελίδα “about us” περιλαμβάνει τα επιμέρους 

πεδία “retrospection”, “foundation act”, ‘institutive meeting” και “legal 

recognition”, στο καθένα από τα οποία θα αναρτηθεί το αγγλικό κείμενο που θα 

προκύψει από την μετάφραση των αντίστοιχων πεδίων με τους ελληνικούς 

τίτλους «χρονική αναδρομή», «ιδρυτική πράξη», «ιδρυτική συνέλευση», και 

«απόφαση αναγνώρισης» που είναι αναρτημένα στη σελίδα με τίτλο «ιστορικό 

ίδρυσης».   

   (4) Η σελίδα “organization” περιλαμβάνει τα επί μέρους 

πεδία “general assembly of members”, “board of directors”, ‘auditing 

committee” και “organization chart”, στο καθένα από τα οποία θα αναρτηθεί το 

αγγλικό κείμενο που θα προκύψει από τη μετάφραση των αντίστοιχων πεδίων 

με τους ελληνικούς τίτλους «γενική συνέλευση», «διοικητικό συμβούλιο», 

«ελεγκτική επιτροπή» και   «οργανόγραμμα» που είναι αναρτημένα στη σελίδα 

με τίτλο «οργάνωση». 

   (5) Η σελίδα “objectives” περιλαμβάνει τους κύριους 

και επί μέρους σκοπούς του συνδέσμου, μεταφρασμένους στην αγγλική, όπως 

προκύπτουν από τη σελίδα με τίτλο «σκοπός». 

   (6) Η σελίδα “photo-gallery” περιλαμβάνει όλες τις 

φωτογραφίες που είναι αναρτημένες και στην ελληνική ιστοσελίδα. 

   (7) Η σελίδα “contact us” θα εμφανίζει τηλέφωνα 

γραφείων συνδέσμου και βασικών μελών του ΔΣ (προέδρου, αντιπροέδρου, 

γραμματέα, ταμία, έφορου), fax, e-mails, χάρτη και οδηγίες πρόσβασης στις 

εγκαταστάσεις του συνδέσμου.   

 4. Η λειτουργία και σωστή εκμετάλλευση της ιστοσελίδας αποτελεί 

ευθύνη της ΕΔΙΗΕΕ, οι αρμοδιότητες της οποίας περιγράφονται στο άρθρο 11, 

περί «μη αιρετών οργάνων – επιτροπών - ομάδων εργασίας», παράγραφος 

2β(1). Οποιεσδήποτε αλλαγές αφορούν στην ιστοσελίδα του συνδέσμου 

απαιτούν την έγκριση του ΔΣ, εκτός όταν αυτό επιβάλλεται για τεχνικούς 

λόγους, οπότε γίνεται απλή ενημέρωση. Υπεύθυνος εισηγητής για τυχόν 

αλλαγές ή/και αναβαθμίσεις/προσθήκες, είναι ο πρόεδρος της ΕΔΙΗΕΕ, μέσω 

του αντιπροέδρου του ΔΣ (ή / και άλλου μέλους του ΔΣ που θα ορίζεται, όταν 

απαιτείται), που είναι το υψηλό  επίπεδο εποπτείας και κατεύθυνσης για τη 

λειτουργία της ιστοσελίδας. 

 5. Οι βασικές εφαρμογές της ιστοσελίδας του συνδέσμου θα είναι 

προσβάσιμες χωρίς περιορισμούς, σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου. 
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Ωστόσο, για ορισμένες εφαρμογές που ενδεχομένως θα αφορούν αποκλειστικά 

τα μέλη του Συνδέσμου, θα δίνονται προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης και θα 

ακολουθείται διαδικασία ελεγχόμενης εγγραφής στην ιστοσελίδα. Οι εφαρμογές 

που θα απαιτούν κωδικούς πρόσβασης, θα προσδιορίζονται κάθε φορά από το 

ΔΣ. 

 6. Σε ενδεχόμενες εφαρμογές ή περιπτώσεις που θα 

περιλαμβάνουν δυνατότητα ανάρτησης σχολίων – παρατηρήσεων – απόψεων 

– θέσεων κλπ, υπό την έννοια του δημόσιου διαλόγου και της ελεύθερης 

διαβούλευσης, οι δημόσιες θέσεις και εκφράσεις των χρηστών-μελών, θα 

ελέγχονται ως προς τους κανόνες που τίθενται από τον κώδικα δεοντολογίας, 

όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 23, από αρμόδιο διαχειριστή/στές που θα 

ορίζεται από το ΔΣ. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχόλια αναρτώνται με το 

επιβαλλόμενο ύφος αξιοπρέπειας και πολιτισμού, που πρέπει να χαρακτηρίζει 

όσους επικοινωνούν παντοιοτρόπως με το σύνδεσμο. Εκτός του κώδικα 

δεοντολογίας, όπως προαναφέρθηκε, οι περιορισμοί που πρέπει να τηρούνται, 

περιγράφονται συνοπτικά και στη ιστοσελίδα, με τίτλο «ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ». 

 7. Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές είναι εξουσιοδοτημένοι να μην 

αναρτούν ή να διαγράφουν σχόλια που περιέχουν άσεμνες, προσβλητικές και 

υβριστικές εκφράσεις, απαράδεκτα υπονοούμενα, στήριξη κομματικών 

γραμμών, προσβολή της τιμής και της υπόληψης των μελών, παράθεση 

ανυπόστατων στοιχείων, απρεπείς χαρακτηρισμούς. Επιπλέον, σε σύνθετες 

και δύσκολες, περιπτώσεις, οι διαχειριστές ενημερώνουν την ΕΔΚ και το ΔΣ 

τους αρμόδιους φορείς και λειτουργούν στη βάση των οδηγιών τους.  

 

 ΑΡΘΡΟ 26ο (Τροπ. Νο 2/ 3η ΓΣ/2016) 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

 

1.  Η διαχείριση και η καθημερινή λειτουργία της ιστοσελίδας, 

αποτελεί ευθύνη της ΕΔΙΗΕΕ, με ιεραρχικό έλεγχο, εφόσον απαιτείται, από την 

ΕΔΚ και από το ΔΣ μέσω του αντιπροέδρου ή / και άλλου μέλους του ΔΣ που 

θα έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, αν απαιτηθεί. 

  

 2.  Η γενικότερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα, είναι ελεύθερη για 

ενημέρωση (read only) σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη του διαδικτύου, με 

εξαίρεση, ενδεχομένως κάποιες σελίδες επιτροπών, ομάδων εργασίας ή 

ομάδων/λεσχών μελών, καθώς και κάποιες άλλες σελίδες, για τις οποίες θα 



σελ. 86 

 

αποφασίζεται από το ΔΣ ότι απαιτείται ειδική προστασία. Στις 

προαναφερθείσες περιπτώσεις, η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο στα μέλη (ή 

και στους φίλους) του Συνδέσμου, που αυτονόητα αποδέχονται το καταστατικό, 

τον ΚΟΛ και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, και θα επιτυγχάνεται μέσω 

κωδικών που παρέχονται κατόπιν αίτησης προς το Γραμματέα του Συνδέσμου.  

 3.  Τα στοιχεία κάθε αίτησης διασταυρώνονται προς επιβεβαίωση, 

ταμιακής ενημερότητας, πριν η αίτηση αυτή εγκριθεί. Με την έγκριση κάθε 

αίτησης ενημερώνεται η ΕΔΙΗΕΕ και ανοίγεται λογαριασμός μέλους ενώ ο 

ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική του 

διεύθυνση. Τονίζεται ότι ο λογαριασμός του κάθε μέλους στην ιστοσελίδα είναι 

μοναδικός και ότι σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται δημιουργία και δεύτερου, 

αυτός διαγράφεται άμεσα και ειδοποιείται ο χρήστης με μήνυμα στην 

ηλεκτρονική του διεύθυνση (βλέπε σχετικές οδηγίες). 

  

4.  Τα μέλη/φίλοι του Συνδέσμου, υποβάλουν απευθείας στην 

ΕΔΙΗΕΕ (ikaros.ediiee@gmail.com ή εναλλακτικά στο haf.sasi@yahoo.gr , 

υπόψη ΕΔΙΗΕΕ) τα προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα προσωπικά αρχεία 

(άρθρα, απόψεις, θέσεις, αναλύσεις, μελέτες, φωτογραφίες, ειδήσεις, 

ανακοινώσεις κλπ.), κάτω από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

   α.  Να είναι ευπρεπούς περιεχομένου και εντός των πλαισίων 

του καταστατικού, καθώς και των σκοπών, των ενδιαφερόντων και των 

δράσεων του συνδέσμου. 

  

  β.  Να μην εμπεριέχουν άμεσα ή έμμεσα, στοιχεία κομματικής 

προπαγάνδας / αντιπαράθεσης, εμπορικής διαφήμισης, προσωπικών 

αντιπαραθέσεων, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και τέλος 

διαβαθμισμένων εθνικών θεμάτων / πληροφοριών. 

 

  γ.  Να είναι ενυπόγραφα και πρωτότυπα. Εφόσον μέρος τους 

προέρχεται από αντιγραφή ηλεκτρονικών ή έντυπων δημοσιευμάτων, θα 

πρέπει να τηρούνται όλες οι νομικές προβλέψεις για την προστασία 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, με ευθύνη του αρθρογράφου / συντάκτη. 

  

  δ.  Να αποφεύγουν τη δημιουργία άγονων αντιπαραθέσεων 

με άλλες κοινωνικές ομάδες ή συναφή σωματεία και να μη στρέφονται κατά 

κοινώς αποδεκτών θεσμών ή επίσημων εθνικών θέσεων. 

  

  ε.  Να είναι ορθολογικού, αντικειμενικού και ρεαλιστικού 

περιεχομένου και ακολούθων προτάσεων, ανεξάρτητα αν δια του κειμένου 

εκφράζονται προσωπικές απόψεις του συντάκτη - συγγραφέως. 

  

mailto:ikaros.ediiee@gmail.com
mailto:haf.sasi@yahoo.gr
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 5.  Τα προς δημοσίευση αρχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σαν 

συνημμένα αρχεία σε προσωπικά μηνύματα (σαν βάση, απαραίτητη η χρήση 

γραμματοσειράς ARIAL 12), με περιθώρια σελίδας 2cm πανταχόθεν, σε μορφή 

Microsoft WORD). Εναλλακτικά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτά 

και μικρής έκτασης χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα άρθρα, που 

αποστέλλονται στη ταχυδρομική διεύθυνση του Συνδέσμου ή μέσω FAX (υπ’ 

όψιν ΕΔΙΗΕΕ), που αναγράφονται κάθε φορά στην εφαρμογή "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" 

του site. Επιπλέον: 

   

α. Η ΕΔΙΗΕΕ διατηρεί το δικαίωμα ορθογραφικών, 

συντακτικών και αισθητικών παρεμβάσεων στα προς δημοσίευση κείμενα, υπό 

την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνουν το νόημά τους. Σε κάθε περίπτωση 

αμφιβολίας και μόνο, ενημερώνεται ο συντάκτης. 

 

  β. Επιθυμητό είναι ο εμπλουτισμός των κειμένων με 

ανάλογες φωτογραφίες ιστορικού ή επεξηγηματικού περιεχομένου. Εάν δεν 

υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τον συντάκτη, η ΕΔΙΗΕΕ μπορεί να αναλάβει 

αυτό το έργο, κατόπιν ενημέρωσης-έγκρισης του συντάκτη (δεν αφορά τις 

ανακοινώσεις). Επιπλέον, εφόσον ο συντάκτης το επιθυμεί, είναι δυνατή η 

παράθεση ενός σύντομου βιογραφικού, στο τέλος της εργασίας του. 

 

  γ.  Η σύνθεση της αναγγελίας της ανάρτησης, μέσω 

εικονιδίου στην κεντρική σελίδα, αποτελεί ευθύνη της ΕΔΙΗΕΕ. Σε αυτή μπορεί 

να περιλαμβάνεται φωτογραφία του συντάκτη, εφόσον αυτός το επιθυμεί. 

 

  6.  Στις περιπτώσεις παραλαβής αρχείων, τα οποία  είναι απρεπούς 

περιεχομένου ή  παρεκκλίνουν από το καταστατικό του συνδέσμου και τους 

παρόντες όρους, η ΕΔΙΗΕΕ αρχικά τα απορρίπτει ενημερώνοντας τον 

αποστολέα για τους λόγους. Επί αμφιβολιών και αν απαιτείται, παγώνει τη 

διαδικασία και ενημερώνει σχετικά την ΕΔΚ ή και το ΔΣ. Στη συνέχεια, εφόσον 

επιβεβαιωθεί η παρέκκλιση η ανάρτηση απορρίπτεται οριστικά και 

επισημαίνεται το πρόβλημα στον αποστολέα με μήνυμα στην ηλεκτρονική του 

διεύθυνση. Το σχετικό αρχείο διαγράφεται από τη data base του συνδέσμου, 

ενώ στην περίπτωση αντιγράφου (hard copy), επιστρέφεται στον αποστολέα. 

  

 7.  Διαρκής επιδίωξη και στόχος του συνδέσμου θα είναι η 

δημοσίευση όλων των αρχείων που θα παραλαμβάνονται από τα μέλη / φίλους 

και δεν θα παρεκκλίνουν από το καταστατικό, τον ισχύοντα ΚΟΛ και τους 

παρόντες όρους χρήσης. Η σειρά δημοσίευσης των αποστελλομένων αρχείων, 

καθώς και η διάρκεια ανάρτησής τους, αποτελεί ευθύνη κυρίως της ΕΔΙΗΕΕ, 

στη βάση ορθολογικών παραμέτρων, όπως απαιτήσεις επικαιρότητας, νέα 

άρθρα, ηλεκτρονική χωρητικότητα ιστοσελίδας, κλπ., καθώς και τυχόν 

έκτακτων οδηγιών του ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα προαναφερόμενα 
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αρχεία, θα τηρούνται με χρονολογική σειρά παραλαβής σε ασφαλή μέσα 

μόνιμης αποθήκευσης, με ευθύνη της ΕΔΙΗΕΕ και του γραμματέα του ΔΣ. 

 8. Τα προς δημοσίευση αρχεία (με γραμματοσειρά Arial 12), με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, θα πρέπει να περιορίζονται σε έκταση, κατά περίπτωση, 

ως ακολούθως: 

  

  α.  Νέα – ανακοινώσεις – μηνύματα, έως δύο (2) σελίδες Α4. 

  

  β.  Άρθρα – απόψεις – θέσεις, έως έξι (6) σελίδες Α4. 

  

  γ.  Μελέτες – αναλύσεις, έως είκοσι (20) σελίδες Α4. 

  

  δ.  Ιστορικά θέματα, επετειακές - εορταστικές ομιλίες, 

ημερήσιες διαταγές, έκφραση συγχαρητηρίων, κείμενα - λόγοι κοινωνικών 

εκδηλώσεων – υποχρεώσεων, σε έκταση ως οι ανωτέρω παράγραφοι 8α και 

8β αναλόγως της κάθε περίπτωσης. 

  

 9.  Οι ανωτέρω περιορισμοί αποτελούν ένα «μέτρο» τύπου, 

ομοιομορφίας και εύλογης έκτασης των κειμένων για σκοπούς ορθής και 

εύχρηστης λειτουργίας του συγκεκριμένου «παραθύρου», ενώ οποιαδήποτε 

περίπτωση απαιτεί αποδοχή – έγκριση υπερβάσεων εξετάζεται κατά 

περίπτωση. 

  

 10.  Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί σχετικά με την έκταση των 

αρχείων δεν είναι δεσμευτικοί για δημοσιεύματα των οργάνων του συνδέσμου. 

  

 11.  Η ιστοσελίδα του συνδέσμου, υπό τους προαναφερθέντες όρους 

και προϋποθέσεις, μπορεί να φιλοξενήσει ανάλογα δημοσιεύματα ή 

ανακοινώσεις/ενημερώσεις σωματείων ή και ατόμων που δεν είναι μέλη / φίλοι 

του "ΙΚΑΡΟΣ", κατόπιν εγκρίσεως του ΔΣ. Στην περίπτωση αυτή, οι 

ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν το αίτημά τους, με συνημμένο το προς 

δημοσίευση αρχείο, στην ΕΔΙΗΕΕ (ikaros.ediiee@gmail.com) με κοινοποίηση 

στο haf.sasi@yahoo.gr, δηλώνοντας ότι έχουν λάβει υπόψη και αποδέχονται 

τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. 

  

 12.  Τονίζεται ότι τα δημοσιευόμενα κείμενα απηχούν αποκλειστικά τις 

απόψεις του συντάκτη - χρήστη και δεν δεσμεύουν σε καμιά περίπτωση το 

σύνδεσμο, εκτός και εάν άλλως διευκρινιστεί από τα αιρετά όργανά του. Σε 

ακραίες ή επίφοβες περιπτώσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο για τη νομική κάλυψη 

του Συνδέσμου, στο τέλος του δημοσιευόμενου αρχείου-κειμένου, μετά από 

πρόταση της ΕΔΙΗΕΕ και έγκριση του ΔΣ, είναι δυνατό να προστίθεται με μικρά 

κόκκινα γράμματα,  η επισήμανση:  “Οι διατυπούμενες θέσεις ή απόψεις, 

απηχούν τις προσωπικές θέσεις ή απόψεις του συγγραφέα και μόνο, που 

mailto:ikaros.ediiee@gmail.com
mailto:haf.sasi@yahoo.gr
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είναι και ο υπεύθυνος για το περιεχόμενο του άρθρου του, από άποψη 

ακρίβειας γνωμών αλλά και χρησιμοποίησης πηγών”. 

 

  

 13.  Η διάθεση και η χρήση "σελίδων" ή "παραθύρων" σε διάφορες 

ομάδες μελών, καθώς και στα μη αιρετά όργανα, επιτροπές και ομάδες 

εργασίας, υπόκεινται γενικά στους ίδιους προαναφερόμενους όρους και 

προϋποθέσεις, εκτός και εάν διαφορετικά καθορίζεται σε άλλα άρθρα του ΚΟΛ 

ή αποφάσεις του ΔΣ. 

  

 14.  Μικρές Αγγελίες Μελών: Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 

25, 2, ια. 

  

 15.    Διαφημίσεις: Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 25, 2, ιβ.  
 
 16. Σε κάθε περίπτωση, ο ορθολογισμός, η αυτοσυγκράτηση, η ευγένεια 
και η αξιοπρέπεια, σε συνδυασμό με τη τήρηση της καταστατικής δεοντολογίας, 
είναι τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να διακρίνουν όλα τα μέλη, αναφορικά 
με τη χρήση της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και 
κυρίως δεοντολογικές, θεσμικές και νομικές αποκλίσεις. 

 

  

 
 Άρθρο 30ο 

Πλαίσιο Συνεργασίας Συνδέσμου με ΠΑ και Σχολή Ικάρων 

 
1. Το πλαίσιο συνεργασίας του Συνδέσμου με την ΠΑ και τη Σχολή 

Ικάρων προσδιορίζει ενδεχόμενους τομείς, κανόνες και όρους, που 
οριοθετούνται από το Σύνδεσμο, υπό την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω είναι 
αποδεκτά από την εκάστοτε ηγεσία της ΠΑ και της ΣΙ. Υπό αυτή την έννοια, το 
πλαίσιο είναι ορθολογικό και ευέλικτο, καλύπτοντας όλους τους ενδεχόμενους 
τομείς συνεργασίας, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς, εφόσον φυσικά 
εγκρίνονται από τον εκάστοτε Α/ΓΕΑ, κάτι που αναμένεται να αποτελέσει 
σταδιακά μια τυπική διαδικασία, για τους τομείς της συνεργασίας-προσφοράς 
του Συνδέσμου, που θα αποδειχτούν άξιοι να εδραιώσουν μια ισχυρή 
παράδοση. Το βέβαιο είναι ότι η εκάστοτε ηγεσία της ΠΑ, που αποτελεί και 
μέλος της οικογένειας των Αποφοίτων της ΣΙ, θα σεβαστεί και θα αξιολογήσει 
αντικειμενικά και καλοπροαίρετα τις προθέσεις και τους καταστατικούς ΑΝΣΚ 
του Συνδέσμου. Καθίσταται ευνόητο, ότι και ο Σύνδεσμος θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και να  σέβεται τους 
περιορισμούς, τους κανονισμούς, τις προτεραιότητες, αλλά και τις επιφυλάξεις, 
όλων αυτών των ε.ε. στελεχών της ΠΑ, που έχουν τη τελική ευθύνη της σωστής 
και κατά νόμο διαχείρισης και διοίκησης του Όπλου και της ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ. 
 

2. Υπό την παραπάνω έννοια, σε κάθε αλλαγή ηγεσίας του ΓΕΑ, το ΔΣ 
εξουσιοδοτείται, στα πλαίσια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης στο νέο Αρχηγό, ή 
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μιας ειδικής (ad hoc) συνάντησης, να θέτει το θέμα αυτό προς συζήτηση, 
παραδίδοντας το παρόν άρθρο ως προαιρετική πρόταση και λήψη  τελικής 
απόφασης. Τοιουτοτρόπως, θα εξουσιοδοτείται το επιτελείο του ΓΕΑ, ο Δκτης 
της ΣΙ, αλλά και τυχόν άλλοι εμπλεκόμενοι Δκτες Μονάδων της ΠΑ,  για την 
υλοποίηση του αποφασισθέντος πλαισίου συνεργασίας.  Στα πλαίσια της 
αμοιβαιότητας, οι όποιες τελικές αποφάσεις  για το πλαίσιο αυτής της 
συνεργασίας, επιθυμητό είναι να αποτελέσουν ένα λειτουργικό μνημόνιο 
ενεργειών, κοινό και για τις δύο πλευρές, που δε θα αφήνει περιθώρια 
ανορθολογισμών, παραλείψεων, ή/και παρεξηγήσεων. 
 

3. Με δεδομένο ότι από τις κύριες προτεραιότητες του Συνδέσμου είναι 
η συνεργασία με τη ΣΙ, στις προαναφερθείσες συναντήσεις είναι επιθυμητή και 
η παρουσία του εκάστοτε Δκτη της. Σε κάθε περίπτωση όμως, η επίσημη 
ενημέρωση του Δκτη της ΣΙ ή άλλων Δκτων, είτε για το εγκριθέν από το ΓΕΑ 
γενικό πλαίσιο συνεργασίας, είτε για επί μέρους δράσεις-συμμετοχές, θα 
πρέπει να διενεργείται σε επίπεδο Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Στο ίδιο πλαίσιο 
θα πρέπει να ενημερώνονται από το ΔΣ, το ΓΕΑ, ΑΤΑ, ΔΑΥ, ΔΑΕ, καθώς και 
οι τοπικοί Δκτες Μονάδων, για τη λειτουργία  Παραρτημάτων του Συνδέσμου 
και την ενδεχόμενη συνεργασία τους. 
 

4. Σε ένα γενικότερο βασικό πλαίσιο πρωτοκόλλου, η συνεργασία του 
Συνδέσμου με τη ΠΑ, εστιάζεται στην επίσημη συμμετοχή του ΙΚΑΡΟΥ σε 
επετειακές, εορταστικές, καθώς και εκδηλώσεις τιμής-μνήμης της ΠΑ, σε εθνικό 
αλλά και τοπικό επίπεδο, καθώς και η επίσημη εκπροσώπηση της ΠΑ, σε 
σημαντικές εκδηλώσεις του ΙΚΑΡΟΥ. Στη κατεύθυνση αυτή, εφόσον δεν 
υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο κώλυμα εκ μέρους της ηγεσίας της ΠΑ, θα πρέπει να 
είναι ενημερωμένα τα αντίστοιχα γραφεία ΓΕΑ, ΑΤΑ, ΔΑΥ, ΔΑΕ , αλλά και των 
υπαγόμενων Μονάδων τους, στην περιοχή των οποίων λειτουργούν 
Παραρτήματα του Συνδέσμου, ή Ομάδες Μελών, προκειμένου να προβλέπουν 
στα μνημόνιά τους, την επίσημη συμμετοχή του Συνδέσμου στις εν λόγω 
εκδηλώσεις. Αντίστοιχη υποχρέωση, φυσικά, προκύπτει και για το ΔΣ του 
Συνδέσμου. Τέτοιες εκδηλώσεις, και όχι μόνο, είναι: 
 

α. Εορτή Προστάτη Αεροπορίας (Κεντρική – Περιφερειακές). 
 

β. Επετειακοί εορτασμοί Μονάδων και Μοιρών. 
 

γ. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, τοπικού ή/και ειδικού 
σκοπού. 

 
δ. Γιορτές – φιλοφρονητικές εκδηλώσεις, κατά περίπτωση και 

κατά κρίση ηγεσίας της ΠΑ. 
 

ε. Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου καθώς και άλλες 
επίσημες εκδηλώσεις (προσκαλούνται εκπρόσωποι της ΠΑ, καθώς και 
εκπρόσωπος της ΣΙ). 

 
στ. Εκδηλώσεις Παραρτημάτων Συνδέσμου (προσκαλούνται 

τοπικοί Δκτες). 
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5. Οι επιμέρους ενδεχόμενοι τομείς συνεργασίας ομαδοποιούνται και 

εξειδικεύονται στις παρακάτω δράσεις: 
 

     α. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ΣΙ. Για λόγους πρωτοκόλλου, 
θα πρέπει να διασφαλίζεται από τη ΣΙ επίσημη πρόσκληση του Συνδέσμου 
(επιστολή ή e-mail). Από τη πλευρά του Συνδέσμου, η εκπροσώπηση σε 
επίσημες εκδηλώσεις θα πρέπει να γίνεται από τον Πρόεδρο ή τον 
Αντιπρόεδρο, ενώ σε περίπτωση κωλύματος θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
εκπροσώπηση του ΔΣ στο ανώτατο δυνατό αλλά και ειδικό κατά περίπτωση 
επίπεδο. Φυσικά, όπου είναι δυνατό θα επιδιώκεται και η συμμετοχή 
αντιπροσωπείας μελών του Συνδέσμου. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι οι 
παρακάτω: 

(1).   Ορκωμοσία  Πρωτοετών Ικάρων. 
(2). Ονομασία Ανθυποσμηναγών. Θα εξετάζεται η 

δυνατότητα καλωσορίσματος των νέων στελεχών στην οικογένεια 
των Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων, με σύντομο χαιρετισμό του 
Προέδρου, ή/και δια αντίστοιχης επιστολής, καθώς και αντίστοιχη 
ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Επιπλέον, η 
απονομή αναμνηστικών βραβείων (έμβλημα Συνδέσμου με 
αφιέρωση) στους διακριθέντες κατά ειδικότητα. 

(3).  Ορκωμοσία Ανθυποσμηναγών. 
(4).  Επίσημη εκπροσώπηση σε Χοροεσπερίδες της  ΣΙ. 
(5). Λοιπές εκδηλώσεις Τιμής & Μνήμης, αναλόγως 

περίπτωσης, με αμφίδρομη υποχρέωση πρόσκλησης – 
συμμετοχής. 

 
     β. Συμμετοχή σε Ημερίδες, Συνέδρια, κλπ, επιπέδου ΠΑ και 

ΣΙ. Στις εκδηλώσεις αυτές, και ανάλογα με την εκάστοτε θεματολογία, θα πρέπει 
να εξετάζεται και από τις δύο πλευρές η δυνατότητα και πρωτογενούς 
συμμετοχής του Συνδέσμου, είτε με κατάλληλους ομιλητές, είτε με ειδικούς στο 
πάνελ ανάπτυξης-συζήτησης του θέματος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 
επιδιώκεται-διασφαλίζεται η παρουσία κατάλληλης και συντονισμένης 
αντιπροσωπίας και όχι μιας απλής εκπροσώπησης. Φυσικά, η πρόσκληση 
συμμετοχής στις εν λόγω δράσεις  αποτελεί αμφίδρομη υποχρέωση. Έτσι στις  
περιπτώσεις που αντίστοιχες δραστηριότητες διοργανώνονται από τον 
Σύνδεσμο, υπάρχει η δέσμευση πρόσκλησης της ΠΑ ή/και της ΣΙ, με συμμετοχή 
κατά κρίση τους, ανάλογα φυσικά με το αν η θεματολογία εμπίπτει στο γνωστικό 
πεδίο και στα ενδιαφέροντά τους. 
 

     γ. Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας, με ε.α. μέλη του 
Συνδέσμου αποδεδειγμένων γνώσεων και εμπειρίας ανά τομέα, σε 
συμβουλευτικό ρόλο, επί θεμάτων όπως: 

(1). Αναθεώρηση-βελτίωση νομοθεσίας, επί θεμάτων που 
αφορούν τη λειτουργία και το προσωπικό της ΠΑ και των ΕΔ 
γενικότερα. 

(2). Αναβάθμιση πτυχίων ΣΙ – Διασφάλιση και 
κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από 
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας και της ΕΕ, καθώς και από 
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την παρεχόμενη  ακαδημαϊκή και στρατιωτική (επαγγελματική) 
εκπαίδευση. 

(3). Αλλαγές – Βελτιώσεις στο γενικότερο νομικό πλαίσιο 
λειτουργίας και παρεχόμενης εκπαίδευσης των ΑΣΕΙ και της ΣΙ. 

 
     δ. Συμμετοχή ε.α. μελών του Συνδέσμου, που διαθέτουν τα 

ανάλογα προσόντα, σε ερευνητικά προγράμματα της ΣΙ, σε εξειδικευμένες 
Διπλωματικές εργασίες των Ικάρων, με το καθεστώς συμβούλου, συν-
επιβλέποντα ή επιβλέποντα καθηγητή, εάν αυτό επιτρέπεται από σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ΑΣΕΙ / 
εκπαιδευτικό προσωπικό & στρατιωτικούς εκπαιδευτές 
 

     ε. Συμμετοχή μελών του Συνδέσμου που διαθέτουν τα 
ανάλογα προσόντα σε επιστημονικά άρθρα, δημοσιεύεις και Εθνικά, 
Ευρωπαϊκά ή Επιστημονικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας που 
σχετίζονται με την Αεροπορική Επιστήμη, εάν αυτό επιτρέπεται από σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ΑΣΕΙ / 
εκπαιδευτικό προσωπικό & στρατιωτικούς εκπαιδευτές 
 

     στ. Συμμετοχή σε Επιτροπές – Συμβούλια, σε συμβουλευτικό 
ή/και εκτελεστικό ρόλο, για την έρευνα, καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας 
της ΣΙ, αλλά και της ΠΑ γενικότερα, καθώς και για την συντήρηση, διαχείριση 
και αξιοποίηση των διατιθέμενων Μουσειακών χώρων. Επιπλέον, εθελοντική 
παροχή υπηρεσιών ξενάγησης στους εν λόγω χώρους, από κατάλληλα 
ενημερωμένα - εκπαιδευμένα μέλη του Συνδέσμου, στο βαθμό και σε 
περιπτώσεις που θα καθορίζονται από τη πολιτική και τις ανάγκες της ΠΑ και 
της ΣΙ. 
 

     ζ. Παροχή υπηρεσιών Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής 
Εκπαίδευσης, από μέλη του Συνδέσμου που έχουν τα προς τούτο απαιτούμενα 
προσόντα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ΑΣΕΙ / 
εκπαιδευτικό προσωπικό & στρατιωτικούς εκπαιδευτές. 
 

     η. Συμμετοχή σε Εθελοντικές Δράσεις Κοινωνικού 
Περιεχομένου, αμφοτέρωθεν, με κατά περίπτωση πρόσκληση, επικοινωνία και 
συντονισμό (π.χ. προληπτικές δράσεις δασοπροστασίας, αιμοδοσία, 
υποστήριξη ευπαθών προσώπων – ομάδων, υιοθέτηση-υποστήριξη 
οικογενειών θυμάτων της αεροπορικής οικογένειας, κλπ.). 
 

     θ. Συμμετοχή του Συνδέσμου, με ειδικούς όρους συνεργασίας 
που θα καθορισθούν από κοινού με την Διοίκηση της ΣΙ, στο εκδιδόμενο από 
τη ΣΙ περιοδικό «ΙΚΑΡΟΣ». 
 

     ι. Συμμετοχή του Συνδέσμου, με ειδικούς όρους συνεργασίας 
που θα καθορισθούν από κοινού με την Διοίκηση της ΣΙ και την Ακαδημαϊκή 
κοινότητα αυτής, σε επιστημονικές εκδόσεις, μελέτες και εργασίες σχετικές με 
το έργο, την αποστολή της Σχολής, το Αεροπορικό όπλο και την Αεροπορική 
Επιστήμη. 
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     ια. Συνεργασία του Συνδέσμου με τις βιβλιοθήκες της ΣΙ, της 
ΣΠΑ, της ΑΔΙΣΠΟ και της ΣΕΘΑ. 
 

     ιβ. Συνεργασία του Συνδέσμου με την Διοίκηση της ΣΙ, για την 
διαδικτυακή σύνδεση του Συνδέσμου με τον ιστότοπο της ΣΙ, σε θέματα 
Εκπαίδευσης, Ιστορίας και Αποφοίτων. 
 

6. Πέρα των ανωτέρω,  στα πλαίσια υλοποίησης των κοινωνικών αλλά 
καιτων ανθρωπιστικών υποχρεώσεων του Συνδέσμου, επιθυμητό είναι να 
ενημερώνεται το ΔΣ από το αντίστοιχο γραφείο του ΓΕΑ (Β3), στις περιπτώσεις 
θανάτου αποφοίτων Σχολής Ικάρων,συμπεριλαμβανομένων και των 
λεπτομερειών επί της Εξόδιου Ακολουθίας. 
 

7. Σε περιπτώσεις προτάσεων συνεργασιών από τη ΠΑ και τη ΣΙ, ή 
ακόμη όταν  αναδεικνύονται και άλλες ευκαιρίες επωφελών συνεργασιών, πέρα 
του προαναφερθέντος πλαισίου συνεργασίας, το θέμα θα εξετάζεται από το ΔΣ, 
που θα μπορεί να αποφασίζει προσωρινά, με σύμφωνη γνώμη της ΕΔΚ, μέχρι 
η νέα περίπτωση-τομέας συνεργασίας να ενταχθεί στις προβλέψεις του ΚΟΛ, 
με απόφαση της επόμενης ΓΣ. Φυσικά στο ίδιο πλαίσιο και αρχές, μπορούν να 
εντάσσονται και ενδεχόμενες συνεργασίες και με τα άλλα ΓΕ και το ΥΠΕΘΑ, ή 
άλλες κρατικές αρχές. 
 

8. Όπως προαναφέρθηκε, το παρόν άρθρο καθορίζει το επιθυμητό για 
το Σύνδεσμο πλαίσιο συνεργασίας με τη ΠΑ και τη ΣΙ, και σε καμία περίπτωση 
δεν δεσμεύει ανελαστικά την Ηγεσία της ΠΑ, αλλά αποτελεί μια βάση 
προσδιορισμού συνεργασιών, που θα διευκολύνει και τα δύο μέρη στον 
προγραμματισμό, στην συνέχεια και στην αποτελεσματικότητα των επωφελών 
κοινών τους δράσεων. 
 

Τέλος, σε δεύτερη φάση, για το όλο πλαίσιο σχέσεων –συνεργασιών του 
Συνδέσμου με τη ΣΙ και τη ΠΑ, στο βαθμό που θα αποδειχθεί χρήσιμο και 
επωφελές και για τα δύο μέρη, διαρκής επιδίωξη του Συνδέσμου θα είναι, πέρα 
της εδραίωσης μιας σεβαστής παράδοσης, να υπάρξει και ένα επίσημο, 
νομοθετικό ή άλλης μορφής πλαίσιο αυτής της σχέσης, σε επίπεδο ΥΠΕΘΑ. 

Άρθρο 31ο 

Πλαίσιο Επικοινωνίας & Συνεργασίας με Δημόσιες & Αυτοδιοικητικές 
Υπηρεσίες. 

1.    Η ευθύνη-αρμοδιότητα για την Επικοινωνία & Συνεργασία με τις 
διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες Τοπικής ή 
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ανήκει κυρίως στον Πρόεδρο ή σε περίπτωση 
κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου. Σε περίπτωση,  όμως 
σοβαρών θεμάτων, θα πρέπει να προηγείται κατά πλειοψηφία απόφαση του 
ΔΣ. 
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2.  Για θέματα ρουτίνας, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβάζεται 
στα καθ’ ύλην αρμόδια μέλη του ΔΣ, ή σε δεύτερη φάση και σε 
υπευθύνους επιτροπών, που υλοποιούν κοινές αποφάσεις συνεργασίας. 
Για παράδειγμα, τέτοια θέματα μπορεί να είναι ανταλλαγή πληροφοριών 
εθιμοτυπίας (Έφορος Δημοσίων Σχέσεων), φορολογικά-οικονομικά 
θέματα (ταμίας), ο συντονισμός σε κοινές κοινωνικές και λοιπές δράσεις 
(αρμόδιες επιτροπές), κλπ. 

3.    Όπου λειτουργούν Παραρτήματα του Συνδέσμου, για θέματα 
ρουτίνας και μόνο, τοπικής εμβέλειας και ενδιαφέροντος, η αρμοδιότητα 
αυτή μεταβιβάζεται στο Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του 
Παραρτήματος.  

 

4.    Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται, θα τηρείται απαραίτητα το 
προβλεπόμενο πρωτόκολλο επικοινωνίας & εθιμοτυπίας, όπως 
προσδιορίζεται από τις επίσημες εγκυκλίους του κράτους, αλλά και από 
τους κοινώς αποδεκτούς κανόνες δεοντολογίας. 

 

5.    Ιδιαίτερα για θέματα εθιμοτυπίας, ο Σύνδεσμος και τα αντίστοιχα 
Παραρτήματα, με δική τους πρωτοβουλία, διατηρούν πάντα ενήμερες τις 
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και των Δήμων, τόσο για τη 
λειτουργία του Συνδέσμου στη περιοχή, όσο και για το πλαίσιο 
συμμετοχής του σε δημόσιες εκδηλώσεις και δράσεις. 

 

6.    Πέραν των θεμάτων εθιμοτυπίας και παροχής υπηρεσιών, τυχόν 
θέματα συνεργασίας θα πρέπει να εξετάζονται πάντα σε επίπεδο ΔΣ, και 
πάντα στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών και στόχων του 
Συνδέσμου.  

 

7.    Σε όλες τις περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, θα 
πρέπει να αποφεύγονται συνεργασίες, όταν αυτές φαίνεται να 
εμπεριέχουν πολιτικές σκοπιμότητες ή προσωπική ατζέντα των 
εμπλεκόμενων δημόσιων προσώπων ή/και αιρετών. Επί πάσης 
αμφιβολίας, θα ενημερώνεται το ΔΣ και η θα ζητείται και η άποψη της 
ΕΔΚ. 

Άρθρο 32ο 

Διαδικασίες Ενημέρωσης & Συνεργασία με ΜΜΕ 
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1.  Το παρόν άρθρο καλύπτει κυρίως τις απαιτήσεις επικοινωνίας με Φορείς 
– Ιδρύματα – Σωματεία, κλπ., εκτός Συνδέσμου, στους οποίους φυσικά 
συμπεριλαμβάνονται, στο βαθμό που εμπλέκονται, τα ΜΜΕ καθώς και τα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ).  

 

2.  Τα θέματα στα οποία ενδεχομένως θα μπορούσε ή θα έπρεπε να πάρει 
θέση ο ΙΚΑΡΟΣ, ασφαλώς δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν εκ των 
προτέρων.  Ωστόσο, σαν γενική εκτίμηση, θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτά 
που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους καταστατικούς σκοπούς και στόχους του 
Συνδέσμου, σε οτιδήποτε προβάλλει ή/και προστατεύει το ρόλο του, και, 
φυσικά, και σε γενικότερα θέματα επικαιρότητας, που σαφώς περιλαμβάνονται 
στο γνωστικό-εμπειρικό υπόβαθρο των μελών του Συνδέσμου. 

 

3.  Η αναγκαιότητα έκδοσης οποιασδήποτε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ή 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, αξιολογείται με αποκλειστική 
ευθύνη του ΔΣ, το οποίο αναλόγως θέματος μπορεί να αναλάβει τη σύνταξη 
σχετικού κειμένου ή να την αναθέσει σε αρμόδια επιτροπή ή και σε 
μεμονωμένους εμπειρογνώμονες-μέλη του Συνδέσμου. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, το τελικό κείμενο εγκρίνεται από το ΔΣ, σε τακτική ή έκτακτη σύσκεψη, ή  
με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης, και σχετική πλειοψηφία. 

 

4.  Για τον συντονισμό όλων αυτών των διαδικασιών, καθώς και τις 
περιπτώσεις όπου για θέματα επικαιρότητας ζητείται η άποψη του Συνδέσμου 
από ΜΜΕ ή άλλα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), το ΔΣ μπορεί να ορίζει 
ένα μόνιμο εκπρόσωπο τύπου (κατά προτίμηση ένα μέλος του ΔΣ), ο οποίος 
εξουσιοδοτείται να καλύπτει θέματα ρουτίνας. Παράλληλα, αποτελεί και ένα 
σημείο επαφής, εκτελώντας ρόλο συντονιστή για σοβαρότερα θέματα που τα 
προωθεί στους πλέον ειδικούς, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Προέδρου ή 
Αντιπροέδρου του ΔΣ. 

 

5.  Ο εκπρόσωπος τύπου αναγράφεται στην εφαρμογή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ της 
ιστοσελίδας και μπορεί να διαθέτει δικό του e-mail και τηλέφωνο. Εναλλακτικά 
μπορεί να χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα του ΔΣ.  

 

6.  Τα σχετικά έγγραφα (ανακοινώσεις ενημερώσεις, δελτία τύπου) 
λαμβάνουν κοινή αρίθμηση με ημερομηνία, και διαβιβάζονται στο Γραμματέα 
του ΔΣ για αρχειοθέτηση. Για όσα εξ αυτών αναρτώνται στην ιστοσελίδα θα 
εξασφαλίζεται και η ηλεκτρονική τους αρχειοθέτηση, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις λειτουργίας της ΕΔΙΗΕΕ.  
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7.   Το ρόλο του εκπροσώπου τύπου μπορεί κατά περίπτωση να καλύπτει 
παράλληλα και ο Πρόεδρος ή και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, εξασφαλίζοντας 
φυσικά τον απαιτούμενο συντονισμό για αποφυγή ανεπιθύμητων 
αλληλοεπικαλύψεων. 

 

8.   Η προβολή των θέσεων του Συνδέσμου, όπου αυτό απαιτείται, γίνεται 
κυρίως μέσω της ιστοσελίδας αλλά και με όλα τα συμβατικά και ηλεκτρονικά 
μέσα επικοινωνίας, αναλόγως της περίπτωσης. Για τις περιπτώσεις που οι 
ανακοινώσεις-θέσεις απευθύνονται/αφορούν και στα ΜΜΕ και ΜΚΔ, θα πρέπει 
να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μη δημιουργείται εντύπωση-
αίσθηση επιλεκτικής ενημέρωσης. Για το λόγο αυτό, πέρα των άλλων, ο 
εκπρόσωπος τύπου αλλά και το ΔΣ, θα πρέπει να διατηρούν μια ενημερωμένη 
λίστα επικοινωνίας με όλα τα κύρια ΜΜΕ, καθώς και τα ΜΚΔ που ειδικεύονται 
σε θέματα ενδιαφέροντος ΕΔ και ΥΠΕΘΑ γενικότερα.   

 

9.   Ενδεχόμενη επίσημη εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε ραδιοφωνικές 
ή τηλεοπτικές εκπομπές (ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες), θα πρέπει να γίνεται 
με φειδώ, και θα είναι δυνατή μόνο με πρόταση ή άδεια του ΔΣ (εξασφαλίζεται 
με τηλεδιάσκεψη). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτική 
επιλογή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του Συνδέσμου, όχι μόνο στη βάση 
του γνωστικού του υπόβαθρου, αλλά και στη γενικότερη δυνατότητα να 
διαχειριστεί νηφάλια τυχόν αποκλίσεις από τα αρχικώς προσδιορισθέντα 
θέματα. Φυσικά, θα  προσδιορίζεται πάντα το βασικό πλαίσιο της θέσης του 
Συνδέσμου για το συγκεκριμένο θέμα, ακόμη και εάν το θέμα δεν είναι καθαρά 
τεχνικο-επιχειρησιακό και υπεισέρχονται ευρείες υποκειμενικότητες. Φυσικά, 
επί πάσης αμφιβολίας, όταν απαιτείται, ιδιαίτερα πάνω σε ευαίσθητα θέματα, θα 
πρέπει να γίνεται διαχωρισμός εάν η προβαλλόμενη άποψη αποτελεί 
προσωπική θέση ή θέση του Συνδέσμου.  

 

10.  Σε όλες τις περιπτώσεις όπου μέλος του Συνδέσμου συμμετέχει 
σε αντίστοιχες εκπομπές ή πάνελ, χωρίς έγκριση του ΔΣ, αλλά γίνεται επίκληση 
της ιδιότητας του μέλους, θα πρέπει εκ μέρους του να δίνεται πάντα η 
διευκρίνιση ότι δεν εκπροσωπεί το Σύνδεσμο, αλλά εκφράζει προσωπικές 
θέσεις. 

Άρθρο 34ο 

Εκπροσώπηση σε Δημόσιες Εκδηλώσεις 
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1.  Η εκπροσώπηση του Συνδέσμου, σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις, 
γίνεται κατά προτεραιότητα από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ. Σε περίπτωση 
κωλύματος ή πολλαπλών υποχρεώσεων, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του 
Συνδέσμου μπορεί να αναθέτει την αποστολή αυτή, σε κατάλληλα και διαθέσιμα 
κατά περίπτωση μέλη, παρέχοντας ταυτόχρονα και τυχόν οδηγίες, εάν 
απαιτούνται (θέσεις Συνδέσμου, τυχόν απαίτηση χαιρετισμού, κλπ.). 

 

2.  Τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου, ιδιαίτερα σε μεγάλες εκδηλώσεις της 
ΠΑ και της ΣΙ, εφόσον είναι δυνατό και απαιτείται, συνοδεύουν και μέλη του ΔΣ 
ή/και ομάδα μελών του Συνδέσμου, η σύνθεση της οποίας θα προσδιορίζεται με 
έγκαιρο προγραμματισμό. Φυσικά, όπου είναι δυνατό, θα 
ενθαρρύνεται/επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή οργανωμένη συμμετοχή. 

 

3.  Για εκδηλώσεις εκτός περιοχής Αττικής, όταν δεν είναι δυνατή η 
εκπροσώπηση από μέλος/η του ΔΣ, είναι δυνατόν να ορίζεται ως εκπρόσωπος 
του Συνδέσμου κάποιο μέλος ή ομάδα μελών, που κατοικούν στη περιοχή της 
εκδήλωσης, με παράλληλη ενημέρωση της οργανώτριας Μονάδας της ΠΑ ή 
τοπικής αρχής, ή αρμόδιου φορέα/Σωματείου. 

 

4.  Σε περίπτωση εκδηλώσεων, σε περιοχές που λειτουργούν 
Παραρτήματα του Συνδέσμου, ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο 
ή/και τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ενώ εφαρμόζονται και εδώ οι 
γενικότερες προβλέψεις των παραγράφων 1 και 2. 

 

5.  Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις παραγράφων 1 και 4, αυτονόητη 
και συνεχής υποχρέωση του ΔΣ του Συνδέσμου (Έφορος Δημοσίων Σχέσεων) 
και των Διοικουσών Επιτροπών των Παραρτημάτων, είναι να ενημερώνουν τις 
κατά τόπους πολιτικές-στρατιωτικές αρχές και σχετικά Σωματεία, για την 
παρουσία του Συνδέσμου. Ιδιαίτερα για την ΠΑ, το ΓΕΑ θα πρέπει να 
ενημερώνεται από το ΔΣ, για όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας τοπικών 
Παραρτημάτων, ώστε να εγκρίνει εκ των προτέρων ενδεχόμενη συνεργασία 
τους, με Μονάδες ΠΑ της περιοχής. 

 

6.  Στις περιπτώσεις που προβλέπονται καταθέσεις στεφάνων ή 
επιδόσεις αναμνηστικών ή/και τιμητικών πλακετών, η ευθύνη συντονισμού και 
κάλυψης της απαίτησης, βαρύνει τον ΄Εφορο Δημοσίων Σχέσεων και όχι τον 
εκπρόσωπο, εκτός και αν άλλως ορισθεί. Στα πλαίσια λειτουργίας των 
Παραρτημάτων, την ευθύνη αυτή διατηρεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής, που συνεργάζεται, εάν απαιτείται, με το ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση, η 
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έγκριση των δαπανών για την προμήθεια στεφάνων και αναμνηστικών, με 
ευθύνη του Ταμία και του ΔΣ, δε θα πρέπει να θέτει εκτός ορίων τον 
προϋπολογισμό και τα οικονομικά δεδομένα του Συνδέσμου. Επιπλέον, το ΔΣ, 
στα πλαίσια κατάρτισης του προϋπολογισμού, είναι δυνατό να καθορίζει 
προτεραιότητες και πλαφόν στη κατανομή πιστώσεων, τουλάχιστον για τις 
γνωστές και προγραμματισμένες εκδηλώσεις. 

 

7.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον τα οικονομικά δεδομένα το 
επιτρέπουν, με απόφαση του ΔΣ, είναι δυνατή η κάλυψη μέρους ή του συνόλου 
τυχόν εξόδων των εκπροσώπων του Συνδέσμου, με τη προσκόμιση των 
απαραίτητων παραστατικών ή με σύνταξη κατάλληλου εξοδολόγιου από το ΔΣ. 
Ωστόσο, ιδιαίτερα σε εκδηλώσεις εκτός περιοχή Αττικής ή έδρας 
Παραρτημάτων, σταθερή επιδίωξη παραμένει η εθελοντική και άνευ κόστους 
εκπροσώπηση του Συνδέσμου από τα μέλη του. 

 

8.  Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου, με το πέρας της εκδήλωσης, 
μεταφέρει στο ΔΣ τις πρώτες εντυπώσεις, καθώς και τυχόν σχόλια-προτάσεις. 
Επιπλέον, φροντίζει για την άμεση ενημέρωση της ΕΔΙΗΕΕ και διασφαλίζει την 
αποστολή τυχόν φωτογραφικού υλικού (του ιδίου ή των οργανωτών ή τρίτων), 
για τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.  

 

9.  Τέλος, οι βασικές προβλέψεις αυτού του άρθρου, είναι δυνατόν να 
εφαρμόζονται και σε ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ κοινωνικού χαρακτήρα (κυρίως 
των μελών του Συνδέσμου). Ωστόσο η συμμετοχή και η εκπροσώπηση σε 
αυτές, θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του ΔΣ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 
 1. Σε εκτέλεση απόφασης της 1ης ΓΣ εκπονήθηκαν τα Άρθρα 30, 31, 

32, και 34, τα οποία και ενσωματώθηκαν (Αυγ 2015) στον παρόντα ΚΟΛ. 

Εκκρεμεί η εκπόνηση των  άρθρων που παρατίθενται ανά τίτλο ως ακολούθως:  

  α. Άρθρο 27ο   

Οργάνωση – Λειτουργία – Διασυνδέσεις Επιστημονικής Βιβλιοθήκης 

  β. Άρθρο 28ο  

Γενικές Αρχές - Οδηγίες Τήρησης Πρακτικών & Αρχείων 

  γ. Άρθρο 29ο  
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Οργάνωση – Λειτουργία Ηλεκτρονικών Αρχείων & Βάσης Δεδομένων. 

  δ. Άρθρο 33ο  

Σχέσεις & Πλαίσιο Συνεργασίας με Συναφή Σωματεία, Ιδρύματα, Ινστιτούτα και 
Οργανισμούς. 

  ε. Άρθρο 35ο  

Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς  

  στ. Άρθρο 36ο  

Αλληλεγγύη Μελών 

  ζ. Άρθρο 37ο  

Κοινωνικές Δράσεις – Εφαρμογές & Εθελοντισμός 

  η. Άρθρο 38ο  

Κατοχύρωση Πτυχίων & Προστασία Επαγγελματικών Δικαιωμάτων 

  θ.  Άρθρο 39ο  

Πλαίσιο Λειτουργίας – Υπαγωγής Παραρτημάτων, Λεσχών και Συναφών 
Ομάδων. 

  ι. Άρθρο 40ο  

Νομική Προστασία – Λογιστική Υποστήριξη 

  ια. Άρθρο 41ο  

Διαδικασίες Τηλεδιασκέψεων 

  ιβ. Άρθρο 42ο  

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Λειτουργίας και Δράσεων του Συνδέσμου 

 

   

 

 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 
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Α/ΓΕΑ  Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας  

Α/ΓΕΕΘΑ Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 

ΑΔΙΣΠΟ Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου 

ΑΕΙ  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

ΑΣ  Αεροπορικό Συνέδριο 

ΑΤΑ  Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας 

ΒΕΑ/ΓΕΑ Βήμα Επιτίμων Αρχηγών Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 

ΓΣ  Γενική Συνέλευση 

Δ  Διοικητικός/οι 

ΔΕ  Διοικούσα Επιτροπή 

Δ&Ε  Διοίκηση και Έλεγχος 

ΔΣ  Διοικητικό Συμβούλιο 

ΕΑ  Ελεγκτής Αεράμυνας 

ΕΑΑΑ  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας 

ΕΑΑΝ  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού 

ΕΑΑΣ  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού 

ΕΔ  Ένοπλες Δυνάμεις 

ΕΔΙΗΕΕ Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας-Ηλεκτρονικών Εφαρμογών 

  και Εντύπων 

ΕΔΚ  Επιτροπή Δεοντολογίας Καταστατικού 

ΕΕ  Ελεγκτική Επιτροπή 

ΕΕΣΕΠ Επιστημονική Επιτροπή Συντονισμού, Ελέγχου και      

  Πιστοποίησης 

ΕΛΑΣ  Ελληνική Αστυνομία 

ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνικό Ίδρυμα Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής 

ΕΛΙΣΜΕ Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών 

ΕΣΜΑ  Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας 

ΕΦΕΠ  Εφορευτική Επιτροπή 

ΚΟΛ  Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας 

ΜΜΕ  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ΟΕ  Ομάδες Εργασίας 

ΟΗΕ  Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

ΟΟΔΕΣ Ομάδα Οργάνωσης Δραστηριοτήτων & Εκδηλώσεων   

  Συνδέσμου 

ΠΑ  Πολεμική Αεροπορία 

ΣΑΙΡ  Σύλλογος Αποστράτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων 

ΣΑΣ  Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών 

  Αεροπορίας) 

ΣΑΣΝΔ Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 

ΣΑΣΣΑΣ Σύνδεσμος Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών  

  Σωμάτων 
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ΣΔΙΕΠ  Σχολή Διοίκησης και Επιτελών 

ΣΕΘΑ  Σχολή Εθνικής Άμυνας 

ΣΙ  Σχολή Ικάρων 

ΣΝΔ  Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 

ΣΠ  Συνέλευση Παραρτήματος 

ΣΣΑΣ  Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων 

ΣΣΕ  Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 

ΥΠΕΘΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

 

 


