
Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας 
«Απογείωση» 

 
 
1. Γενικά. 
 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 
συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του 
συλλόγου. Αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 6, 13 & 14 του καταστατικού και 
πρέπει πάντα να διέπεται από το γράμμα και το πνεύμα του καταστατικού. 
 
Για την αρχική του έγκριση του ή την όποια μετέπειτα τροποποίηση του απαιτείται 
σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης με απλή πλειοψηφία, μετά από πρόταση 
του Δ.Σ. 
 
Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ του Εσωτερικού Κανονισμού και ρητών 
διατάξεων του Καταστατικού, υπερισχύουν οι διατάξεις του καταστατικού. 
 
 
2. Δραστηριότητες Συλλόγου. 
 
α) Ορισμός 
 
Ως δραστηριότητα Συλλόγου ορίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα (π.χ. επισκέψεις, 
εκθέσεις, κ.α.) η οποία έχει προηγουμένως εγκριθεί, έστω και άτυπα, από το Δ.Σ. και 
που έχει ανακοινωθεί εγκαίρως σε όλα τα μέλη μέσω μιας ή περισσοτέρων εκ των 
επίσημων οδών επικοινωνίας του Συλλόγου (newsletter, website, e-mail). 
 
Ως εκ τούτου, κανένα μέλος του Συλλόγου δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί το 
όνομα του Συλλόγου σε εκδήλωση ή δραστηριότητα χωρίς την ρητή έγκριση του Δ.Σ. 
 
β) Συμμετοχές. 
 
Σε εκδηλώσεις του συλλόγου, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία για την 
συμπλήρωση του αριθμού των συμμετεχόντων: 
Το Δ.Σ. ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τα τακτικά μέλη του συλλόγου για την 
προγραμματιζόμενη δραστηριότητα καθώς και για τον αριθμό συμμετεχόντων εάν 
αυτός είναι περιορισμένος, με το μέσον που έχουν δηλώσει ως προτιμητέο τα μέλη, 
καθώς και με ηλεκτρονική επιστολή και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
συλλόγου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης και η καταληκτική ημερομηνία και ο 
τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όσους θέλουν να συμμετάσχουν στην 
δραστηριότητα. 
 
Με την παρέλευση της ημερομηνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο Γραμματέας του 
Συλλόγου (ή ο εκάστοτε ορισμένος από το Δ.Σ. υπεύθυνος για την εκδήλωση) 
συγκεντρώνει τα ονόματα όσων δήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στην εκδήλωση 
και τα κατατάσσει, ανάλογα με τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
• τον χρόνο που δήλωσαν συμμετοχή 
• ταμειακή συνέπεια 

 1



• συμμετοχή στο παρελθόν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ή όχι  
 
Προτεραιότητα δηλαδή, έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη που εμπρόθεσμα δήλωσαν 
ενδιαφέρον και που δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε αντίστοιχη εκδήλωση (ή 
έχουν συμμετάσχει τις λιγότερες φορές). Με την συμπλήρωση του αριθμού 
συμμετεχόντων, οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται ως επιλαχόντες 
ανάλογα με τα ίδια κριτήρια. 
 
 
γ) Κανόνες συμπεριφοράς και όροι συμμετοχής. 
 
Είναι πιθανό σε μερικές εκδηλώσεις του Συλλόγου να απαιτηθεί από την εκάστοτε 
Αρχή που έχει την ευθύνη λειτουργίας του χώρου ή της εκδήλωσης, τα μέλη που 
προτίθενται να λάβουν μέρος, να παραχωρήσουν προσωπικά δεδομένα όπως π.χ. ο 
αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Τα μέλη με την υποβολή 
αίτησης συμμετοχής αυτομάτως αποδέχονται τους όρους που θέτει η εκάστοτε Αρχή 
και εξουσιοδοτούν τον Σύλλογο να συλλέξει και να προωθήσει τα στοιχεία αυτά στις 
Αρχές. 
 
Μέλη του συλλόγου μπορούν, αν αυτό επιτρέπεται από την Αρχή που έχει την ευθύνη 
λειτουργίας του χώρου ή της εκδήλωσης, να φωτογραφίζουν ή να βιντεοσκοπούν 
κατά την διάρκεια επίσκεψης του συλλόγου, υπό την προϋπόθεση : 
α) ότι θα συμμορφώνονται σε όλες τις υποδείξεις των συνοδών, όσον αφορά τους 
χώρους και το υλικό. 
β) ότι θα δέχονται αδιαμαρτύρητα τυχόν έλεγχο από τα αρμόδια όργανα στις 
φωτογραφίες ή βιντεοσκοπήσεις που ελήφθησαν. Για την τελική έγκριση ή μη των 
φωτογραφιών από τα αρμόδια όργανα ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι 
στα μέλη του. 
 
Μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις ή οδηγίες των αρμόδιων συνοδών, με τους 
κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας του χώρου που πραγματοποιείται η επίσκεψη ή 
οποιαδήποτε απρεπή ή επικίνδυνη συμπεριφορά μπορεί να επιφέρει την αποβολή του 
εν λόγω μέλους από την εκδήλωση αλλά και περαιτέρω κυρώσεις όπως απορρέουν 
από το Άρθρο 9 του καταστατικού. 
 
Ο Σύλλογος ουδεμία αξίωση προβάλει επί των προϊόντων των επισκέψεων, υλικών ή 
πνευματικών. Επαφίεται στην καλή θέληση και πίστη των μελών η χρήση του κατά 
των Συλλογικών Εκδηλώσεων αποκτηθέντος υλικού από τον Σύλλογο για την 
επίτευξη των Σκοπών του όπως αυτοί περιγράφονται στο Άρθρο 1 του Καταστατικού 
και πάντα μέσω των διαδικασιών που περιγράφονται στο Άρθρο 7 του παρόντος Ε.Κ. 
πάντα έχοντας υπ όψιν το Άρθρο 11, παράγραφος 8 του Καταστατικού. 
 
Συνολικά, υποβολή αίτησης συμμετοχής ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή των όρων 
συμμετοχής και κανόνων συμπεριφοράς. 
 
 
3. Συνεδριάσεις Δ.Σ. 
 
Πάντα στο πνεύμα της διαφάνειας των διαδικασιών και της δημοκρατικότητας, αλλά 
και για την στενότερη συνεργασία όλων των μελών εντός και εκτός Δ.Σ., τα μέλη 
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μπορούν εάν το επιθυμούν να παρακολουθήσουν συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς όμως 
να έχουν δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις αυτού.  
Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για κάποιο θέμα που 
τους αφορά κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. όποια στιγμή το κρίνει απαραίτητο ο 
εκάστοτε προεδρεύων της συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αντίγραφα των υπογεγραμμένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. μπορούν να 
διατεθούν με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα σε όποιο μέλος το ζητήσει. 
 
 
4. Συνεδριάσεις Γ.Σ. 
 
α) Τακτική Γενική Συνέλευση. 
 
Όπως περιγράφεται στο Άρθρο 8 του Καταστατικού, αποτελείται από τα ιδρυτικά και 
τακτικά μέλη και συνέρχεται κάθε Δεκέμβριο και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 

• Ανακηρύσσει τα Επίτιμα μέλη του Σωματείου, με σύμφωνη γνώμη των δύο 
τρίτων ( 2/3) των παρισταμένων εις αυτήν, μετά από πρόταση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακηρύξει ως επίτιμο Πρόεδρο 
και Αντιπρόεδρο διακεκριμένα  πρόσωπα, τα οποία έχουν συμβάλλει 
ουσιαστικά  στη διαμόρφωση των συνθηκών για την επίτευξη των σκοπών 
του Σωματείου. 

• Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξάνει ή μειώνει το ποσό 
της εγγραφής και εισφοράς. 

• Αποφασίζει τη σύσταση επιτροπών, ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου, 
μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους. 

• Τροποποιεί το Καταστατικό μετά από πρόταση που υποβάλλει το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Γι αυτή την περίπτωση είναι σε απαρτία, εφ΄ όσον είναι παρόντα 
τα μισά συν ένα από τα Ιδρυτικά - Τακτικά μέλη που έχουν  δικαίωμα ψήφου. 
Απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. 

• Αποφασίζει την διάλυση του Συλλόγου και την τύχη της περιουσίας του μετά 
από πρόταση που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι σε απαρτία, εφ΄ 
όσον είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα Ιδρυτικά - Τακτικά μέλη που 
έχουν  δικαίωμα ψήφου. Απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των 
παρόντων μελών. 

• Ρυθμίζει και αποφασίζει για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το 
καταστατικό ή από τον Εσωτερικό Κανονισμό ή παραχωρεί την αρμοδιότητα 
στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού τηρηθούν οι ισχύοντες νόμοι. 

• Αποφασίζει εάν το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης 
ένωσης. 

• Προάγει τα Απλά Μέλη σε Τακτικά Μέλη με απλή πλειοψηφία. 
• Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, καλείται η Γενική Συνέλευση να 

αντικαταστήσει το μέλους του Δ.Σ. που αντικαταστάθηκε ή παραιτήθηκε. 
Επίσης ανάκληση των μελών του Δ.Σ. μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της 
Γ.Σ. η οποία αντικαθιστά αμέσως - με σειρά προτεραιότητας - αυτούς που 
ανακαλούνται. Εφ΄ όσον στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν 
αναγράφεται θέμα ανακλήσεως μέλους ή όλων των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, δύναται να συζητηθεί τέτοιο θέμα μόνο εάν το ζητήσουν τα 2/5 
των παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση μελών και αφού αποφασίσει τη 
διενέργεια της συζητήσεως η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των 
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παρόντων μελών. Με  την ίδια πλειοψηφία μπορεί να ληφθεί και η απόφαση 
περί ανακλήσεως. 

• Ελέγχει την έκθεση της οικονομικής διαχείρισης και τα λοιπά διαχειριστικά 
έγγραφα, καθώς επίσης και τον διαχειριστικό απολογισμό στο τέλος της 
θητείας του Δ.Σ. και παράλληλα κρίνει την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού 
Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής  
Επιτροπής κάθε έτος. 

• Εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από  τρία (3) τακτικά 
μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά για ετήσια θητεία. 

• Εκλέγει 3μελη Εφορευτική Επιτροπή η οποία έχει την μέριμνα για τις 
αρχαιρεσίες εκλογής Δ.Σ. 

• Ασκεί την πειθαρχική εξουσία για όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
 

Τα μέλη του Δ.Σ. παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. αυτοπροσώπως. 

β) Εκλογική Γενική Συνέλευση. 
 
Μοναδική λειτουργία της είναι να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
πάντα σύμφωνα με τις επιταγές του Άρθρου 7 του Καταστατικού. Έπεται χρονικά της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου, συμβαίνει πάντα μόνο Κυριακή και 
διαρκεί μέχρι να ψηφίσουν όλοι όσοι επιθυμούν. Την μέριμνα και την Προεδρία της 
και την τέλεση των εκλογών έχει η Εφορευτική Επιτροπή. 
 
Ο μέγιστος αριθμός των σταυρών προτίμησης που μπορούν να σημειώσουν τα μέλη 
στα ψηφοδέλτια των εκλογών για το Δ.Σ. ορίζεται ως ένας λιγότερος από το πλήθος 
των υποψηφίων για το Δ.Σ. 
 
Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. δεν μπορεί να απέχουν χρονικά παραπάνω 
από επτά (7) ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση. 
 
γ) Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
 
Όπως περιγράφεται στο Άρθρο 8 του Καταστατικού, συνέρχεται μετά από απόφαση 
του Δ.Σ. ή εάν το ζητήσει εγγράφως τουλάχιστον το ¼ των ταμιακώς 
τακτοποιημένων μελών. Οι αιτούντες τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 
πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους και τα θέματα  που θα συζητηθούν. Σ’ αυτή 
την περίπτωση, πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο  να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση 
μέσα σε δέκα πέντε (15) το αργότερο ημέρες, από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 
Έχει γενικά τις ίδιες αρμοδιότητες με την Τακτική Γενική Συνέλευση. 
 
Επιπροσθέτως: 
 

• Εάν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή κατόπιν αιτήσεως πέντε (5) ιδρυτικών ή 
τακτικών μελών ελέγχει την έκθεση της οικονομικής διαχείρισης και τα λοιπά 
διαχειριστικά έγγραφα, καθώς επίσης και τον διαχειριστικός απολογισμός 
πριν το τέλος της θητείας του Δ.Σ. 

• Εκλέγει Εξελεγκτική Επιτροπή εάν η ίδια η επιτροπή το κρίνει απαραίτητο ή 
αν τούτο ζητηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση. 
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5. Θητεία μελών του Δ.Σ. 
 
Βάση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού και για λόγους ενίσχυσης της 
δημοκρατικότητας εντός του Συλλόγου αλλά και για την παροχή ίσων ευκαιριών σε 
όλα τα μέλη ορίζεται ότι  

• Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. για το πολύ δυο 
(2) συνεχόμενες θητείες. 

• Δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσες φορές συνολικά μπορεί να διατελέσει ένα 
μέλος Πρόεδρος του Δ.Σ. 

• Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία 
και του Αντιπροέδρου. 

 
 
 
6. Εγκαταστάσεις Συλλόγου. 
 
Όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις 
εγκαταστάσεις του Συλλόγου για τους σκοπούς του Συλλόγου, όπως ρητά αναφέρει 
το Άρθρο 3, παράγραφος 1 του καταστατικού. 
 
Για την καλύτερη λειτουργία των υποδομών του Συλλόγου αλλά και για την 
καλύτερη διαχείριση της χρήσης και των όποιων εξόδων μπορεί να προκύψουν από 
αυτή (χρήση αναλώσιμων, φθορές – ζημίες κ.α.) όποιο μέλος ενδιαφέρεται να κάνει 
χρήση των εγκαταστάσεων και υποδομών του Συλλόγου θα πρέπει να επικοινωνεί με 
τον εκάστοτε Γραμματέα του Συλλόγου ή εάν ο Γραμματέας κωλύεται, με κάποιο 
μέλος του Δ.Σ. και να δηλώνει την πρόθεση του αυτή προκαταβολικά. Ο Γραμματέας 
θα είναι ο αρμόδιος να απαντήσει και να ικανοποιήσει το αίτημα του μέλους. 
 
Τα έξοδα για την αποκατάσταση τυχόν φθορών ή ζημιών βαρύνουν αποκλειστικά τον 
υπαίτιο. Τα έξοδα από την χρήση αναλώσιμων είναι στην διακριτική ευχέρεια του 
Γραμματέα να κατανεμηθούν όπως αυτός θεωρεί καλύτερο για την επίτευξη των 
σκοπών του Συλλόγου. 
 
 
7. Διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας μελών. Διαδικασίες, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. 
 
Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας ο Σύλλογος όπως αυτός εκφράζεται από το Δ.Σ. και 
τις αποφάσεις του, δεν έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διαχειρίζεται 
πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Όμως για τις ανάγκες προβολής και επίτευξης των 
σκοπών του Συλλόγου όπως αυτοί αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Καταστατικού και 
πάντα έχοντας υπ όψιν το Άρθρο 11, παράγραφος 8 του Καταστατικού, είναι πιθανό 
να χρειαστεί η χρήση και αξιοποίηση υλικού το οποίο είναι προϊόν πνευματικής 
εργασίας ή / και καλλιτεχνικής έκφρασης μέλους.  
Σε αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. έρχεται σε επαφή με δική του ευθύνη με το 
ενδιαφερόμενο μέλος και του ζητάει την άδεια να χρησιμοποιήσει το έργο του. Το 
μέλος δεν έχει καμία υποχρέωση να συμφωνήσει. Σε περίπτωση όμως που 
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οικειοθελώς συμφωνεί, το Δ.Σ. συνάπτει κατά περίπτωση συμφωνητικό με το 
ενδιαφερόμενο μέλος. Το συμφωνητικό αυτό φέρει τις υπογραφές του 
ενδιαφερόμενου μέλους και του Προέδρου το Δ.Σ. και πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
συμμορφώνεται με την υπάρχουσα νομοθεσία. 
Από την πλευρά του το Δ.Σ. δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει το παραχωρηθέν 
δικαίωμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μη κερδοσκοπικά, για την προβολή του 
Συλλόγου και την προώθηση των σκοπών του όπως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό 
και μόνον. Επίσης δεσμεύεται να παρέχει στο ενδιαφερόμενο μέλος όλα τα στοιχεία 
που αφορούν την χρήση και αξιοποίηση του έργου του από το Δ.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ως άνω Εσωτερικός Κανονισμός αποτελείται από 7 Άρθρα, εγκρίθηκε από την 
Γενική Συνέλευση της 21ης Οκτωβρίου 2007 παρόντων __ μελών και τίθεται αμέσως 
σε εφαρμογή χωρίς αναδρομική ισχύ. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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