ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΑ/ΣΝΔ ΜΕΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
της 31ης Μαρτίου 2018
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑ/ΣΝΔ, ΕΤΟΥΣ 2017
Κύριοι συνάδελφοι, μέλη του ΣΑ/ΣΝΔ,
Εκ μέρους του Δ.Σ. σας καλωσορίζω στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν και οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας και σας
ευχαριστώ για την παρουσία σας, η οποία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντός
σας και στήριξης προς το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί, επίσης, όλα τα μέλη που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του
Συνδέσμου μας όπως ευχαριστεί και όσους συνέδραμαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον
Σύνδεσμο κατά την περίοδο από 1-4-2017 μέχρι και 30-3-2018.
Η συμμετοχή των μελών στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του
Συνδέσμου έχει μεγάλη σημασία, διότι έτσι διατηρείται ο Σύνδεσμος ενεργός και τα μέλη
συναντώνται, συζητούν, γνωρίζονται καλύτερα. Έτσι και εμείς, οι του Δ.Σ., βοηθούμεθα στο
έργο μας για την ευόδωση των στόχων του Συνδέσμου.
Τα θέματα Ημερησίας Διατάξεως, όπως προβλέπονται από το καταστατικό και σας
έχουν ήδη ανακοινωθεί με την πρόσκληση, είναι τα ακόλουθα:
 Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γ. Σ. (με φανερή ψηφοφορία),
 Απολογισμός – Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2017,
 Βασικές Επιδιώξεις – Προβλεπόμενες Δραστηριότητες για το 2018,
 Διάφορες Ανακοινώσεις του απερχομένου Δ.Σ.,
 Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, και
 Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε οικονομική και διαχειριστική ευθύνη για την
περίοδο από την ημερομηνία της προηγούμενης Γ.Σ., 1-4-2017, μέχρι και την
ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως του 2018.
Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος (ε.α.)
Θεόδωρος Γερούκης Π.Ν. παρακαλείται να μας ενημερώσει περιληπτικά για θέματα
ενδιαφέροντός μας.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει:




Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών (με φανερή
ψηφοφορία) και σύνταξη σχετικού πρακτικού από τον Γραμματέα της Γ.Σ.
Εκλογή από τα ταμειακώς εντάξει παρόντα μέλη, πέντε (5) Τακτικών μελών του
νέου Δ.Σ. και τριών (3) Τακτικών μελών της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής
(μυστική ψηφοφορία).
Σύνταξη πρωτοκόλλου αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών από την Εφορευτική
Επιτροπή.

Μετά τη σύντομη αυτή εισαγωγή και δεδομένου ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με
το Καταστατικό, παρακαλείσθε για την εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γενικής
Συνελεύσεως.
[ Ακολουθεί η εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία ]
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΑΠΟ 1-4-2017 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30-3-2018
1. Δραστηριότητες κατά την αναφερομένη περίοδο:
Η προηγούμενη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2017.
Έκτοτε υπήρξαν οι ακόλουθες δραστηριότητες και συμμετοχές του ΣΑ/ΣΝΔ:

Πραγματοποιήθηκε πενθήμερη, Πασχαλινή εκδρομή του Συνδέσμου μας προς
Κέρκυρα - Αχαράβη, από 13 έως 17 Μαρτίου 2017.

Αθλοθέτηση κυπέλλου ναυταθλητικών αγώνων «Παστρικάκεια ’17» και συμμετοχή
του Προέδρου Δ.Σ. στην τελετή απονομής επάθλων, την Κυριακή 7 Μαΐου 2017.

Πραγματοποιήθηκε τετραήμερη, εκδρομή του Συνδέσμου μας προς Κεφαλλονιά, από
16 έως 19 Ιουνίου 2017.

Επίσκεψη του ΔΣ και μελών του Συνδέσμου μας στο Θ/Κ “Γ. ΑΒΕΡΩΦ” στα Ελληνικά
Ναυπηγεία, την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017. Διάθεση ποσού 2000€ για έργα επισκευών και
αναβάθμισης του θρυλικού σκάφους.

Συμμετοχή του Δ.Σ. στην τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοιτήσαντες Ν.
Δοκίμους, τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και απονομή τιμητικών βραβείων στους δύο
πρωτεύσαντες, Μάχιμο και Μηχανικό.

Συμμετοχή του Δ.Σ. στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Σημαιοφόρων Π.Ν., την
Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017.

Επίσκεψη του Δ.Σ. του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. στον Αρχηγό ΓΕΝ, την Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017.

Συμμετοχή μελών του Συνδέσμου επί του Θ/Κ “Γ. ΑΒΕΡΩΦ” κατά τον
αποδεξαμενισμό και τη μεθόρμιση του πλοίου στο μόνιμο αγκυροβόλιό του, την Τετάρτη, 26
Ιουλίου 2017.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας συμμετείχε στην τελετή ορκωμοσίας των
νέων Ναυτικών Δοκίμων, την Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Συμμετοχή του ΣΑ/ΣΝΔ στο ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες του Πολεμικού
Ναυτικού σε καιρό πολέμου και ειρήνης κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, που
πραγματοποιήθηκε στη Ν. Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017.

Πραγματοποιήθηκε τριήμερη, φθινοπωρινή εκδρομή του Συνδέσμου μας στην
Ήπειρο (Ιωάννινα, Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο) από 10 μέχρι 12 Νοεμβρίου 2017.

Συμμετοχή του Δ.Σ. και μελών του ΣΑ/ΣΝΔ στα εγκαίνια της Εκθέσεως "Στον βωμό
της Ελευθερίας: Γεώργιος Ιβάνωφ-Σαϊνόβιτς - Ήρωας δύο Λαών" που συνδιοργάνωσε η
Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Αθήνα με το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, τη
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017. Ομιλητής ο Αντιναύαρχος (ε.α.) ΠΝ, Ξενοφών Μαυρογιάννης.

Συμμετοχή του Δ.Σ. στον εορτασμό του προστάτη του Ναυτικού Αγίου Νικολάου, στη
ΣΝΔ, την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017.

Πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο γεύμα μελών του ΣΑ/ΣΝΔ στο Ναυτικό
Όμιλο Ελλάδος, το Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017.

Έγινε Αγιασμός για το Νέο Έτος και η κοπή της Βασιλόπιτας του Συνδέσμου
Αποφοίτων ΣΝΔ, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018.

Συμμετοχή του Δ.Σ. στην κοπή της πίτας της ΕΑΑΝ και την απονομή βραβείων σε
διακριθέντες Αξιωματικούς και αριστεύσαντες φοιτητές-μαθητές, τέκνα Αξιωματικών, που
έγινε στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, την Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018.
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Συμμετοχή Προέδρου και μελών Δ.Σ. στην επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων της
Ναυτικής Αεροπορίας (στα Ίμια και στην Κίναρο) που έγινε στη Ν.Β.“Κοτρώνι”, την
Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018.

Πέραν τούτων, ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ παραβρέθηκαν κατά περίπτωση στις
τελετές Βασιλόπιτας του ΠΝ (ΓΕΝ και ΔΔΜΝ), των Συνδέσμων Ελληνικών Υ/Β, Ναυτικής
Αεροπορίας, ΣΑ/ΣΜΥΝ και ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ και του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.

Επίσης, όπως κάθε χρόνο, εκτυπώσαμε ημερολόγια τσέπης για το 2018, τα οποία
διατέθηκαν δωρεάν στα μέλη μας.

Μετά τις καταστροφικές (και δυστυχώς φονικές) πλημμύρες του περασμένου
Νοεμβρίου (15-16/11/2017), το Δ.Σ. αποφάσισε, ως ελάχιστη κίνηση συμπαραστάσεως στα
πληγέντα σχολεία της Μάνδρας Αττικής, την αγορά και προσφορά 5 Η/Υ (laptops) και δύο
εκτυπωτών (printers), που θα διανεμηθούν καταλλήλως, μέσω της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
2. Λειτουργία Γραφείου Συνδέσμου
Το Γραφείο του Συνδέσμου ευρίσκεται στο κτήριο της ΔΔΜΝ στην Πλατεία Κλαυθμώνος
(Γραφείο 301) αλλά, για πρακτικούς λόγους οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. πραγματοποιούνται
στο Γραφείο του Προέδρου της πρώην Ε.Θ.Ε και νυν γραφείο «Ναυτικής Ελλάδος», στο
ισόγειο του κτηρίου, μία ημέρα την εβδομάδα (συνήθως Τετάρτη από 10:30 έως 13:00) ή
εκτάκτως όταν απαιτείται, οπότε και γνωστοποιείται στα μέλη μας.
3. Αριθμός Μελών
Τα μέχρι σήμερα εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου ανέρχονται σε 703. Ο αριθμός θα
μπορούσε και έπρεπε να είναι μεγαλύτερος, γι’ αυτό το ΔΣ επιδιώκει τη με κάθε τρόπο
ενημέρωση των εν ενεργεία και αποστρατεία Αξιωματικών εκ ΣΝΔ, για εγγραφή στο
Σύνδεσμο.
Από την περυσινή Γ.Σ. έως σήμερα, ενεγράφησαν 10 νέα ε.α. μέλη και 26 νέοι
Σημαιοφόροι ΠΝ (έτος αποφοίτησης εκ ΣΝΔ 2017).
Δυστυχώς, άλλα 7 παλαιά μέλη έφυγαν για πάντα από κοντά μας. Οι συνάδελφοι που
έφυγαν ήσαν :
Ονοματεπώνυμο
ΣΩΧΟΣ
Μιχαήλ
ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ
Ηλίας
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Ιωάννης
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
Δημήτριος
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ
Αντώνιος
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Σωκράτης

Βαθμός/Ειδικότητα

Κατηγορία

Μέλος από

Αρχιπλοίαρχος
Υποναύαρχος
Υποναύαρχος
Υποναύαρχος
Αντιναύαρχος
Πλοίαρχος
Αντιναύαρχος

Τακτικό Μ.
Τακτικό Μ.
Ιδρυτικό Μ.
Ιδρυτικό Μ.
Τακτικό Μ.
Τακτικό Μ.
Τακτικό Μ.

2001
19/12/98
9/4/1998
2/5/1998
6/5/2000
17/6/1998
24/1/2005

(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Μ)

Απεβίωσε την
16/05/2017
12/06/2017
23/06/2017
03/08/2017
13/09/2017
03/11/2017
28/03/2018
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4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τα έσοδα του Συνδέσμου προήλθαν από τα δικαιώματα εγγραφής & συνδρομές των μελών
και από τους τόκους των καταθέσεων.
Η κατάσταση των οικονομικών του Συνδέσμου την 5-3-2018 καθώς και η οικονομική
διαχείριση για την περίοδο από 2-4-2017 μέχρι 5-3-2018, έχουν ως ακολούθως:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 2.4.2017 ΕΩΣ 5.3.2018

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως
76.355,50€
Εγγραφές-Συνδρομές μελών
2.440,00€
Δωρεές κ. Β. Βαρδινογιάννη
10.000,00€
Τόκοι καταθέσεων:
Νέου λογαριασμού ALPHA
1,00€
Λογαριασμού ΠΕΙΡΑΙΩΣ
27,70€

Έξοδα συνεστιάσεως ΝΟΕ
240,00€
Έξοδα Γενικής Συνελεύσεως 2017
60,00€
Διάφορα λειτουργικά έξοδα
(χαρτικά, Φ/Α κ.λπ.) [πίνακας Ι]
144,00€
Τηλέφωνο-Internet-κάρτες κινητών
485,50€
Επιδοτήσεις μελών, φιλοδωρήματα
και λοιπά έξοδα εκδρομών
2.068,00€
Έξοδα δημοσ. σχέσεων [πίνακας ΙΙ] 5.052,00€
Ταχυδρομικά έξοδα
23,50€
Ημερολόγια 2018
476,00€
Catering & δώρο πίτας 2018
2.618,00€
______________________________________
Σύνολο εξόδων
11.167,00€
Υπόλοιπο εις νέον
77.657,20€

__________________________________________
Σύνολο εσόδων
88.824,20€
Εξίσωση

88.824,20€

88.824,20€

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 2.4.2017 ΕΩΣ 5.3.2018
Καταθέσεις και μετρητά
ΑLPHA BANK Παλαιός
ΑLPHA BANK Νέος
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μετρητά
Μερικό σύνολο

33,50€
4.438,70€
72.824,50€
360,50€
77.657,20€

Κεφάλαιο

Σύνολα

77.657,20€

Ο Ταμίας
Αντιναύαρχος (Ο) (ε.α.) Α. Δαγκωνάκης Π.Ν.

77.657,20€

77.657,20€
Ο Πρόεδρος
Αντιναύαρχος (ε.α.) Ξ. Μαυρογιάννης Π.Ν.

Στην περίοδο που αναφέρεται ο Απολογισμός έγιναν και οι ακόλουθες προσφορές προς τον
Σύνδεσμο:
 Από τον Υποναύαρχο (ε.α) Βαρδή Βαρδινογιάννη Π.Ν., το ποσό των 5.000€ την 29/5/2017
 Από τον ίδιο, το ποσό των 5.000€ την 4/12/2017
Το ΔΣ εκφράζει και από αυτού του βήματος τις θερμές ευχαριστίες των μελών μας προς τον
ανωτέρω.
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Ανήκει στον Ισολογισμό
ΣΑ/ΣΝΔ 2017-2018
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
-Αγορά μπλοκ αποδείξεων
-Εκτύπωση προγράμματος εκδρομής Κέρκυρας-Κεφαλλονιάς
-Έξοδα ΔΣ
-Εκτύπωση φωτογραφιών εκδηλώσεων
-Χάραξη πινακίδων θυρεών
-Ανανέωση ιστοσελίδας
-Έξοδα εντολών τραπέζης

7,00€
25,00€
26,00€
26,80€
10,00€
37,20€
18,00€

Σύνολο:

144,00€

Ο Ταμίας
Αντιναύαρχος (ε.α.)
Α. Δαγκωνάκης Π.Ν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
-Αθλοθέτηση κυπέλλων ναυταθλητικών αγώνων “ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ/17”
-Προσφορά για ανακαίνιση χώρων Θ/K ΑΒΕΡΩΦ
-Προμήθεια βιβλίων και αναμνηστικών από Ν.Μ.Ε για προσφορά σε
αποφοίτους ΣΝΔ τάξεως 2017
-Προμήθεια θυρεών Συνδέσμου
-Αγορά υπολογιστών για προσφορά σε Σχολεία Μάνδρας Αττικής
-Αγορά στεφάνων για κηδείες θανόντων μελών Συνδέσμου
(Τσαρπαλή-Χατζημιχάλη-Καλλέργη-Διαμαντόπουλου-Ιακωβάκη)
Σύνολο:

200,00€
2000,00€
563,00€
114,00€
2000,00€
175,00€
5052,00€

Ο Ταμίας
Αντιναύαρχος (ε.α.)
Α. Δαγκωνάκης Π.Ν.
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5. Προγραμματιζόμενες δραστηριότητες για το 2018.
Για τη φετινή χρονιά, στις προθέσεις του Δ.Σ. είναι να γίνουν:
 Δύο έως τρεις εκδρομές εσωτερικού ή εξωτερικού. Λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται
εγκαίρως, μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑ/ΣΝΔ (www.sa-snd.gr) και προσωπικών e-mail.
 Επίσκεψη στα Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε (Motor Oil ΕΛΛΑΣ).
 Επίσκεψη στο Α.Σ., το Ν.Σ. ή και άλλες υπηρεσίες του Π.Ν. κατόπιν συνεννοήσεως,
για ενημέρωση επί της παρούσας καταστάσεως του Ναυτικού.
 Διαλέξεις-παρουσιάσεις που θα διοργανώσει ο Σύνδεσμος για θέματα ενδιαφέροντός
μας.
 Συμμετοχή επιθυμούντων μελών του Συνδέσμου σε ημερίδες, παρουσιάσεις,
διαλέξεις άλλων Σωματείων, που θα γνωστοποιούνται από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου.
Εδώ θα παρακαλούσα όσους επιθυμούν απ’ ευθείας ενημέρωση για οποιαδήποτε από
τις δραστηριότητές μας και διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, που δεν μας την
έχουν γνωστοποιήσει, να τη δώσουν στον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου μας.
6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Το παρόν ΔΣ συμπληρώνει σήμερα την προβλεπόμενη 3-ετή θητεία του, δύο δε από τα
μέλη του συμπληρώνουν 20 χρόνια συνεχούς θητείας. Αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε ο
Σύνδεσμος να πορευθεί με γνώμονα την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και τη
γενικότερη αποδοχή του, σε κλίμα ηρεμίας, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν προστριβές και αντιπαραθέσεις, τόσο μεταξύ των μελών όσο και μεταξύ του
Συνδέσμου και άλλων φορέων. Όλα αυτά τα χρόνια η λειτουργία του Συνδέσμου
εξασφαλίστηκε με την προσωπική εργασία των μελών του ΔΣ, και για το λόγο αυτό είμαστε
ικανοποιημένοι που καταφέραμε να διατηρήσουμε το Σύνδεσμο σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
Το παρόν ΔΣ, ευχαριστεί όλα τα μέλη για την εμπιστοσύνη που το περιβάλλατε όλα αυτά τα
χρόνια και για την συμπαράστασή σας στις επιλογές του.
Στις σημερινές αρχαιρεσίες υπάρχουν έξη (6) υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και τρεις (3)
για την Ε.Ε. Οι υποψήφιοι θα σας παρουσιασθούν και οδηγίες για τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας θα σας γνωστοποιηθούν μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για τη
διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Στο σημείο αυτό περατώνεται ο απολογισμός του απερχομένου Διοικητικού
Συμβουλίου για την περίοδο από 1-4-2017 μέχρι και χθες, 30-3-2018.
Ο Γραμματεύς της Γ.Σ. παρακαλείται να αναγνώσει την Έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, και
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλείται να μεριμνήσει για την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε
διαχειριστική και οικονομική ευθύνη για την περίοδο που καλύπτει ο απολογισμός.
------------------------------- Ανάγνωση Έκθεσης Ε.Ε. από τον Γραμματέα της Γ.Σ.
- Απαλλαγή του απερχομένου Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική και οικονομική
ευθύνη
------------------------------Και τώρα,
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος (ε.α) Θεόδωρος Γερούκης Π.Ν.,
παρακαλείται να μας ενημερώσει εν συντομία για θέματα ενδιαφέροντός μας, προκειμένου
αρχίσει ευθύς αμέσως η ψηφοφορία.
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Αθήνα, 10 Μαρτίου 2018
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Οι υπογεγραμμένοι:
α. Υποναύαρχος ε.α.
β. Υποναύαρχος ε.α.
γ. Υποναύαρχος (Ο) ε.α.

Προκόπιος ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Π.Ν.
Σπυρίδων
ΦΑΚΙΡΗΣ Π.Ν.
Αναστάσιος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π.Ν.

αποτελούντες την εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου Αποφοίτων της Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων, προέβημεν σε έλεγχο της διαχειρίσεως και ταμειακής τάξεως του Συνδέσμου,
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, για το χρονικό διάστημα από 02.04.2017 έως
και 05.03.2018.
Ηλέγχθησαν όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά εσόδων και εξόδων για το
αναφερόμενο διάστημα, ήτοι βιβλία ταμείου, πρακτικά Δ.Σ., αποδείξεις εισπράξεων και
πληρωμών, τιμολόγια δαπανών, βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων και ό,τι άλλο έγγραφο ή
δικαιολογητικό εκρίθη απαραίτητο.
Από τον έλεγχο διεπιστώθη ότι η όλη οικονομική διαχείριση εγένετο νομότυπα και
κανονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αρχές της χρηστής
οικονομικής τάξεως, χωρίς την παραμικρή αταξία ή οποιαδήποτε ατέλεια.
Η συνοπτική εικόνα της διαχειρίσεως των εσόδων και εξόδων για το χρονικό διάστημα υπό
έλεγχο παρουσιάζεται στον Απολογισμό Διαχειρίσεως, η περιουσιακή δε κατάσταση του
Συνδέσμου κατά την 05.03.2018 αποτυπώνεται στον σχετικό Ισολογισμό.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υποναύαρχος ε.α.
Προκόπιος ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Π.Ν.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υποναύαρχος ε.α.
Σπυρίδων ΦΑΚΙΡΗΣ Π.Ν.

Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
Αναστάσιος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π.Ν.
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