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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2013 

 
Αθήνα, Νοέμβριος 2013 

 

Αγαπητά μέλη, 

 
 Κατά τη φετινή θητεία του το ΔΣ προσπάθησε να θέσει τις βάσεις για την 

επιτυχημένη πορεία του Συλλόγου μας στα επόμενα χρόνια, μέσα από την πρόταση αλλαγής 
του Καταστατικού, που τίθεται σε συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου. Η 

συγκεκριμένη πρόταση έλαβε υπόψη τόσο τη δουλειά προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων 

όσο και τις τρέχουσες ανάγκες μας, παρουσιάστηκε δε στα μέλη μας ήδη μέσω του επίσημου 
φόρουμ που διατηρούμε, για μια πρώτη ανάγνωση. 

 
 Πιστεύουμε παράλληλα ότι ο Σύλλογος πρέπει –ιδίως στους καιρούς μας– να 

προσφέρει στα μέλη του τη χαρά της επαφής με τον αεροπορικό χώρο και με τη σκέψη αυτή 

υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες: 
 

Ημερομηνία Δραστηριότητα 

10/02/2013 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 2013 
10/02/2013 Επίσκεψη στον Πύργο Ελέγχου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών  
18/06/2013 Παρουσία στην πρώτη επίσκεψη του Β747-8 στην Αθήνα 

22/06/2013 Ramp tour στο αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος" της Αθήνας 
25/09/2013 Παρουσία στην άφιξη του An-225 στην Αθήνα 

8/11/2013 Παρουσία στη γιορτή της Π.Α. στην Αεροπορική Βάση Ακτίου  

 

 Συγχρόνως, ο Σύλλογος προχώρησε και φέτος στην έκδοση αεροπορικού ημερολογίου 
για την επόμενη χρονιά, δίνοντας έμφαση σε φωτογραφίες με καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, 

προβάλλοντας την πολύπλευρη καταγραφική δουλειά των μελών μας σε όλους τους φορείς-
αποδέκτες του ημερολογίου.  

 

 Η προβολή της δουλειάς της «Απογείωσης» έγινε φέτος σε μεγάλο βαθμό και μέσω 
της καλύτερης αξιοποίησης σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων (σελίδα στο facebook, 

λογαριασμός twitter), προκαλώντας το αυξημένο ενδιαφέρον ενός διευρυμένου, ουσιαστικά 
διεθνούς, κοινού. 

 

 Υλοποιήθηκε, επίσης, η ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα μας της βάσης δεδομένων 
αεροσκαφών του ελληνικού νηολογίου. Οι πληροφορίες αυτές είναι προϊόν δουλειάς ετών του 

Γιώργου Πανταλού και είναι πλήρως διαθέσιμες μόνο στα μέλη μας, ενώ τμήμα των 
δεδομένων παραμένει ανοιχτό και στους απλούς επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. 

Αποφασίστηκε δε τα μέλη μας να έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε οδηγίες για planespotting 
σε αεροδρόμια του εξωτερικού που θα ενσωματωθούν στο site μας, μόλις ολοκληρωθεί η 

ηλεκτρονική καταγραφή τους. 

 
Πέραν όμως των ανωτέρω, από το ΔΣ διερευνήθηκε η δυνατότητα διοργάνωσης 

επίσκεψης στην Κύπρο με σποττερικές εκδηλώσεις και δυνητική επίσκεψη σε ιστορικούς 
αεροπορικούς χώρους, ενώ συζητήθηκε και η δυνατότητα επισκέψεων στο εξωτερικό (Madrid 

open day, Dubai Air Show-επίσκεψη σε Sharjah). Οι εν λόγω δραστηριότητες δυστυχώς δε 

http://www.air-born.gr/activities/2013/ab_activ_1301_pie_hl.php
http://www.air-born.gr/activities/2013/ab_activ_1302_tower_hl.php


Σελ. 2 από 2 

 
 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________________________ 

Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας «ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ» 
Αρ. Έγκρισης 719/2005 -  Α.Φ.Μ. 999287326 

ds@air-born.gr 

www.air-born.gr 
 

air-born 
hellenic aviation  

enthusiasts society 

σύλλογος φίλων  
αεροπορίας 

απογείωση 

στάθηκε δυνατό να υλοποιηθούν, είτε λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος για οικονομικούς 

λόγους (επισκέψεις εξωτερικού) είτε για λόγους που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Συλλόγου 

(περίπτωση επίσκεψης στο α/δ Λευκωσίας). Το ίδιο συνέβη και με την προγραμματισμένη 
επίσκεψή μας σε μια σειρά ιστορικών αεροσκαφών στην περιοχή του Ελληνικού (C-47 και 

BAC1-11 ΥΠΑ, ιδιωτικό διατηρημένο DC-3), που δεν υλοποιήθηκαν εντός του 2013 λόγω 
αγκυλώσεων εκτός των αρμοδιοτήτων μας. 

 
Το ΔΣ προχώρησε όμως και σε επαφές με Αεραθλητικά Σωματεία στην Ελλάδα, με 

σκοπό τη διενέργεια πτήσεων μικρής διάρκειας, κατά τις οποίες τα μέλη μας θα μπορούν να 

βιώσουν τη χαρά μιας αεροπορικής πτήσης με περιορισμένο κόστος. Πιστεύουμε ότι η 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα μπορεί να υλοποιηθεί εντός της επόμενης χρονιάς. 

 
Αποφασίστηκε, τέλος, να δημιουργηθεί από το Σύλλογο εκπαιδευτικό υλικό για 

θέματα αεροπορίας και planespotting που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία αλλά και 

ενήλικες.  
 

Στην πορεία του Συλλόγου για φέτος σημαντική στιγμή θεωρούμε και την εγγραφή 
των τεσσάρων νέων μελών που εισήλθαν στην «Απογείωση» κατά τη διάρκεια του 2013. 

 

Για τη βοήθειά τους στη διαχείριση της ιστοσελίδας του Συλλόγου ευχαριστούμε 
ιδιαιτέρως τον Κωνσταντίνο Ζερβό και το Γεράσιμο Σπανάκη, καθώς και όλα τα μέλη μας που 

επικοινώνησαν μαζί μας με τις προτάσεις και τις ιδέες τους καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς,. 
 

Ελπίζουμε ότι, δεδομένης της τρέχουσας περιρρέουσας κατάστασης, διαχειριστήκαμε 
διοικητικώς το Σύλλογο με σεβασμό στη μέχρι τώρα πορεία του και στις επιθυμίες των μελών 

μας. Κάθε δραστηριότητα που σχεδιάστηκε φέτος, καθώς και κάθε δράση μας γενικότερα που 

υλοποιήθηκε όλα τα χρόνια ύπαρξης της «Απογείωσης» οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη 
θέληση και την ενέργεια των μελών μας. Γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι οι πράξεις και οι 

πρωτοβουλίες που πάνε μπροστά το Σύλλογό μας όλο αυτό το διάστημα σχετίζονται άμεσα με 
την παραγωγική θέληση όλων μας, τόσο εντός όσο και εκτός του εκάστοτε Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 
Εκ μέρους του τρέχοντος ΔΣ, ευχαριστούμε για τη στήριξη όλων και καλούμε τα μέλη 

μας να θέσουν την υποψηφιότητά τους στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ 
και την Εξελεγκτικής Επιτροπής, με την σκέψη ότι όλοι μπορούμε να διαμορφώνουμε 

μαζί το Σύλλογο που θέλουμε. 
 

 

 
Για το ΔΣ, 

 
 

 

 
Γιώργος Ηλιόπουλος 

Γεν. Γραμματέας 


