ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΑ/ΣΝΔ ΤΗΣ 14-3-2009
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑ/ΣΝΔ ΕΤΟΥΣ 2008
Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2009 και ώρα 10:30 πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Παπάγου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 1, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑ/ΣΝΔ,
σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ, που γνωστοποιήθηκε στα μέλη με την ανακοίνωση με αριθμό πρωτ.
151/2009 από 26 Ιανουαρίου 2009 και με τα ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διατάξεως:
Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως Γεν. Συνελεύσεως (Φανερή ψηφοφορία).
Απολογισμός – Πεπραγμένα ΔΣ έτους 2008.
Βασικές επιδιώξεις – Προβλεπόμενες Δραστηριότητες για το 2009.
Διάφορες Ανακοινώσεις.
Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
Απαλλαγή του ΔΣ από κάθε οικονομική και διαχειριστική ευθύνη για την περίοδο από 1-1-2008
μέχρι και την ημέρα της ΓΣ.
Απονομή τιμητικής πλακέτας στους συναδέλφους τάξεως 1945Α.
Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Φανερή ψηφοφορία )
Εκλογή πέντε (5) Τακτικών και τριών (3) Αναπληρωματικών μελών του νέου ΔΣ και τριών (3)
Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών μελών της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής. (Μυστική
ψηφοφορία).
Σύνταξη Πρακτικού αποτελεσμάτων.
Το λόγο αρχικά έλαβε ο Πρόεδρος του απερχομένου ΔΣ, Ναύαρχος (ε.α) Λ. Παληογιώργος ΠΝ,
ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη της ΓΣ του Συνδέσμου,ως εξής:
Κύριοι συνάδελφοι μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΝΔ, Καλημέρα σας!
Εκ μέρους του Δ.Σ., σας καλωσορίζω στη σημερινή Τακτική Γ.Σ. του Συνδέσμου μας και σας
ευχαριστώ για την παρουσία σας, η οποία αποτελεί απόδειξη του ενδιαφέροντός σας για το Σύνδεσμο και
έμπρακτη στήριξη προς το ΔΣ. Το ΔΣ ευχαριστεί επίσης όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στις διάφορες
εκδηλώσεις του Συνδέσμου και ιδιαίτερα όσους συνέδραμαν το Σύνδεσμο με διάφορες δωρεές ή και
προσφορές το χρόνο που πέρασε, όπως θα αναφερθεί κατά την παρουσίαση του Απολογισμού του ΔΣ για την
περίοδο από 1-1-2008 μέχρι 14-3-2009 που θα ακολουθήσει.
Η συμμετοχή των μελών στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου έχει μεγάλη
σημασία, επειδή με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η διατήρηση του Συνδέσμου ενεργού και κυρίως δίνεται η
ευκαιρία στα μέλη να συναντούν συναδέλφους, να συζητούν και να γνωρίζονται καλύτερα, ιδιαίτερα οι
παλαιότεροι με τους νεότερους, κάτω από ευχάριστες συνθήκες. Από την ανταπόκρισή σας αυτή
ενθαρρύνεται και το εκάστοτε ΔΣ να συνεχίζει τις προσπάθειές του για την ευόδωση των στόχων του
Συνδέσμου.
Με τη σημερινή Γ.Σ. λήγει και η περίοδος του ενός έτους που δόθηκε παράταση στη θητεία του
παρόντος ΔΣ από τη Γενική Συνέλευση της 15-3-2008, και επομένως σύμφωνα με το Καταστατικό θα
διεξαχθούν σήμερα αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ και ΕΕ. Στο θέμα των αρχαιρεσιών θα αναφερθώ
κατά τον απολογισμό των πεπραγμένων.
Το ΔΣ ευχαριστεί για μια ακόμα φορά τον Δήμαρχο Παπάγου και μέλος του Συνδέσμου, Υποναύαρχο
Βασ. Ξύδη ΠΝ, για τη διάθεση του Πολιτιστικού Κέντρου του για την πραγματοποίηση της ΓΣ.
Μετά τη σύντομη αυτή εισαγωγή και δεδομένου ότι υπήρχε απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό,
τα μέλη της ΓΣ εξέλεξαν με φανερή ψηφοφορία, Πρόεδρο της ΓΣ τον Αντιναύαρχο (ε.α) Χ. Δουζίνα ΠΝ
και Γραμματέα τον Πλοίαρχο (ε.α) Γ. Δεσποτόπουλο ΠΝ.
Ο Πρόεδρος της ΓΣ αφού ευχαρίστησε τα μέλη της ΓΣ για την επιλογή του και την εμπιστοσύνη
στο πρόσωπό του, κήρυξε την έναρξη της ΓΣ και προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της ΗΔ,
δίνοντας το λόγο στον Πρόεδρο του απερχομένου ΔΣ του Συνδέσμου, για τον Απολογισμό των
Πεπραγμένων του ΔΣ από 1-1-2008 μέχρι 14-3-2009.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΑΠΟ 1-1-2008 έως 14-3-2009
Δραστηριότητες 2008
1.- Την 19-3-2008 μέλη του Συνδέσμου μας παρακολούθησαν στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού
Μουσείου ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΕΕΘΑ με θέμα: «Η επανεμφάνιση της Ρωσίας στα Βαλκάνια και
οι εξ αυτής επιπτώσεις».
2.- Την 14-4-2008 τα μέλη μας προσκλήθηκαν και παρακολούθησαν εκδήλωση με θέμα « Ιόνια
2008 » που διοργάνωσε στο Πολεμικό Μουσείο η ΕΘΕ, στα πλαίσια της Ναυτικής Εβδομάδας 2008.
3.- Την 10-11 Μαΐου 2008 διεξήχθησαν οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες «ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2008», που
οργανώθηκαν από τη ΣΝΔ, τους οποίους παρακολούθησε το ΔΣ και αθλοθέτησε εκ μέρους του
Συνδέσμου δύο κύπελλα.
4.-Στην περίοδο από 23 μέχρι 26 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε εκδρομή του Συνδέσμου στη
Χαλκιδική - Άγ. Όρος – Θεσσαλονίκη, η οποία είχε μεγάλη επιτυχία. Η πραγματοποίηση εκδρομής στην
Κρήτη την οποία εξετάσαμε δεν ευοδώθηκε επειδή το κόστος ήταν υψηλό.
5.-Την 28-5-2008 τα μέλη μας προσκλήθηκαν και παρακολούθησαν την παρουσίαση του βιβλίου
του μέλους μας, Υποναυάρχου (ε.α.) Μ. Μάστρακα, με τίτλο «Αρμενίζοντας στα πέλαγα των ναυτικών
αναμνήσεων».
6.-Την 20-6-2008 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο ΝΟΕ η θερινή Χοροεσπερίδα του Συνδέσμου.
7.-Στην περίοδο από 27 Ιουνίου μέχρι 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Ν.Ε. 2008,
στον οποίο περιλαμβάνονταν και δεξίωση στη ΣΝΔ, στην οποία παρέστησαν και πολλά από τα μέλη μας.
8.-Την 8-7-2008 το απόγευμα, το ΔΣ παρέστη, μετά από πρόσκληση του Διοικητού ΣΝΔ, στην
τελετή επιδόσεως των διπλωμάτων στους αποφοιτούντας Ν. Δοκίμους της 4ης τάξεως. Στα πλαίσια της
τελετής έγινε κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Συνδέσμου στο μνημείο πεσόντων αποφοίτων ΣΝΔ και
ακολούθησε βράβευση από το Σύνδεσμο των πρώτων από τους αποφοιτούντας Μαχίμους και
Μηχανικούς.
9.-Την 9-7-2008 το ΔΣ παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Σημαιοφόρων ΠΝ στη ΣΝΔ.
10.-Την 17 μέχρι 19 Οκτωβρίου 2008 προγραμματίσθηκε διεξαγωγή 3ήμερης εκδρομής του
Συνδέσμου στην περιοχή Ερατεινής-Ιτέας-Γαλαξιδίου, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη
επαρκούς συμμετοχής.
11.-Την 22-10-2008 το ΔΣ και μέλη του Συνδέσμου παρέστησαν στο ετήσιο μνημόσυνο για τους
πεσόντας του ΠΝ, το οποίο έγινε στο ΚΕ/ΠΑΛ.
12.-Την 20-12-2008 πραγματοποιήθηκε στο ΝΟΕ με επιτυχία η Χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα
του Συνδέσμου.
13.- Την 24-1-2009 πραγματοποιήθηκε στη ΣΝΔ ο καθιερωμένος αγιασμός για το νέο έτος και η
κοπή της βασιλόπιτας του Συνδέσμου.
14.-Το ΔΣ συμμετείχε με εκπρόσωπο στο ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων του Συνδέσμου
Ελληνικών Υ/Β, στις τελετές κοπής βασιλόπιτας του ΠΝ, της ΕΑΑΝ, του Συνδέσμου Ελληνικών Υ/Β, και
του Συνδέσμου Ναυτικής Αεροπορίας.
Το μέλος του Συνδέσμου μας Αντιναύαρχος (ε.α) Κ. Καταγάς ΠΝ εκπροσώπησε το Σύνδεσμο στην
εκδήλωση για τη ναυμαχία του Γέροντα, που έγινε στην Κάλυμνο στις αρχές Σεπτεμβρίου 2008.
Το ΔΣ στη συνέχεια της εκδήλωσης που πραγματοποίησε στη ΣΝΔ τον Νοέμβριο του 2007, προς
τιμήν των βετεράνων του Β. ΠΠ, αφού έλαβε υπ΄όψη του τα στοιχεία που του παρασχέθηκαν και τα
οποία δεν γνώριζε, αποφάσισε να τιμήσει και τους συναδέλφους της τάξεως 1945Α με την απονομή του
θυρεού του Συνδέσμου «Τιμής Ένεκεν».
Το ΔΣ αποφάσισε τη συμμετοχή του Συνδέσμου στην αγιογράφηση του Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου
ΣΝΔ, με την ανάθεση της αγιογράφησης τμήματος της οροφής, πάνω από το Ιερό, κόστους 4000€ η οποία
θα περατωθεί την προσεχή εβδομάδα.

Το ΔΣ αποφάσισε επίσης την αγορά ενός πίνακα ζωγραφικής με θέμα από το ΠΝ, από τον
συνάδελφο Αντιπλοίαρχο (εα) Ν. Κωλέτση, αξίας 1000€, τον οποίο κληρώσαμε ως δώρο στη λαχειοφόρο
αγορά της χοροεσπερίδας των Χριστουγέννων.
Τέλος, όπως κάθε χρόνο, εκτυπώσαμε και φέτος ημερολόγια τσέπης για το 2009, τα οποία με
απόφαση του ΔΣ διατέθηκαν δωρεάν στα μέλη μας.
Γραφείο και Εντευκτήριο
Το Γραφείο του Συνδέσμου ευρίσκεται στο κτίριο της ΔΔΜΝ στην Πλατεία Κλαυθμώνος (Γραφείο
301) και λειτουργεί κάθε Τετάρτη από 10:30 έως 13:30, καθώς και εκτάκτως όταν απαιτείται, οπότε
γνωστοποιείται με ανακοίνωση στα μέλη μας.
Εντευκτήριο: Δεν υπάρχουν εξελίξεις. Μέχρι να μας διατεθεί από κάποιο χορηγό κατάλληλος χώρος
για Εντευκτήριο, οι ανάγκες μπορούν να καλύπτονται από τη ΛΑΕΔ, η οποία διαθέτει κατάλληλους
χώρους και βρίσκεται κοντά σε σταθμό του Μετρό.
Αριθμός Μελών
Τα εγγραφέντα μέχρι σήμερα μέλη ανέρχονται σε 431. Αν αφαιρέσουμε αυτούς που έφυγαν για
πάντα από κοντά μας, τα εγγεγραμμένα μέλη είναι κάτω από 400. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρω
ότι τη χρονιά που πέρασε ο Σύνδεσμός μας απώλεσε για πάντα τους εξής αγαπητούς συνάδελφους, μέλη
του: Τον Ναύαρχο και Επίτιμο Α/ΓΕΝ Γ. Θεοδωρουλάκη, τον Αντιναύαρχο Α. Κελαϊδή, τους
Υποναυάρχους Α. Μπάδρα, Μ. Παπαθανασίου, και Ι. Λαφογιάννη, τον Αρχιπλοίαρχο Στ. Παλάσκα, τον
Αντιπλοίαρχο (ΠΔ) Κ. Τσαφόγιαννη, και τους Υποπλοιάρχους Ε. Καλλονά και Δ. Δεσύπρη. Τόσο αυτούς
όσο και άλλους συναδέλφους αποφοίτους της ΣΝΔ που έφυγαν τον περασμένο χρόνο και δεν ήταν μέλη
μας, θα τους θυμόμαστε πάντα με βαθειά εκτίμηση. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.
Οι εγγραφές νέων μελών στο διάστημα που καλύπτει ο σημερινός απολογισμός ανήλθαν σε 23.
Βέβαια υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι αν και έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να εγγραφούν δεν το
έχουν πράξει, κυρίως από αμέλεια. Από τα εγγραφέντα μέλη μόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 30-40%
είναι ταμειακώς εν τάξει και βέβαια είναι αυτοί που μετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις.
Σε ότι αφορά στην εγγραφή ως μελών του Συνδέσμου εν ενεργεία Αξιωματικών, δεν υπάρχει
κάποια εξέλιξη.
Απολογισμός Οικονομικής Διαχειρίσεως - Ισολογισμός
Τα έσοδα του Συνδέσμου προήλθαν από τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών,
από τις διάφορες εκδηλώσεις, από τη διάθεση αναμνηστικών, από οικονομικές ενισχύσεις και από τους
τόκους των καταθέσεων.
Η κατάσταση των οικονομικών του Συνδέσμου την 14-3-2009 (ημερομηνία λήξεως της θητείας του
παρόντος ΔΣ και διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ) καθώς και η οικονομική διαχείριση
για την περίοδο από 1-1-2008 μέχρι 14-3-2009, έχουν ως κατωτέρω.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2008
(Περίοδος από 1-1-2008 μέχρι 14-3-2009)
ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως
Εγγραφές-Συνδρομές μελών
Οικονομικές ενισχύσεις
Έσοδα από εκδηλώσεις
Τόκοι καταθέσεων

57.538,67€
5.610,00€
2.000,00€
1.240,00€
1.727,34€

Σύνολο εσόδων

_________
68.116,01€

Εξίσωση

68.116,01€

Δωρεές (Πρόνοια ΕΑΑΝ-Αγιογράφηση
ΙΝ. Αγ. Νικολάου ΣΝΔ)
4.900,00€
Γραφικά –Τυπογραφικά
792,37€
Ταχυδρομικά
2.970,93€
Τηλεφωνικά
471,75€
Φωτογραφικά
228,40€
Ημερολόγια 2009
750,90€
Τελετή κοπής Βασιλόπιτας 2009 2.965,41€
Θυρεοί Συνδέσμου
1.051,78€
Διάφορα έξοδα
1.333,00€
___________
Σύνολο εξόδων
15.464,54€
Υπόλοιπο εις νέον
52.651,47€
_________
68.116,01€

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1-1-2008 ΕΩΣ 14-3-2009
Καταθέσεις
ΑLPHA BANK
Τράπεζα Πειραιώς
Σύνολα

52.651,47€

Κεφάλαιο

52.651,47€

13.042,55€
39.608,92€
52.651,47€

52.651,47€

Ο Ταμίας
Ο Πρόεδρος
Αντιναύαρχος (εα) Π. Πήχας ΠΝ
Ναύαρχος (εα) Λ. Παληογιώργος ΠΝ
____________________________________________________________________________________
Οι οικονομικές ενισχύσεις που αναγράφονται στη στήλη Έσοδα προέρχονται από δωρεά του μέλους
του Συνδέσμου Αρχιπλοιάρχου Λ. Μπάσμπα ΠΝ. Με τη δωρεά αυτή, που είναι η 9η κατά σειρά, ο κ,
Μπάσμπας έχει ενισχύσει το Σύνδεσμο με το συνολικό ποσό των 23.500€. Το ΔΣ εκφράζει στον κ.
Μπάσμπα για μια ακόμα φορά τις θερμές του ευχαριστίες για τη χειρονομία του αυτή.
Στην περίοδο που αναφέρεται ο Απολογισμός έγιναν οι ακόλουθες προσφορές δώρων, τα οποία
κληρώθηκαν μαζί με τα δώρα που προμηθεύτηκε ο Σύνδεσμος, σε λαχειοφόρους αγορές στις
χοροεσπερίδες, για ενίσχυση του Συνδέσμου.
Από τον Υποναύαρχο (εα) Μ. Τσούγκο ΠΝ, 4 ωρολόγια χειρός.
Από τον Πλοίαρχο (εα) Γ. Δεσποτόπουλο ΠΝ, 5νθήμερα δωρεάν παραμονής σε ενοικιαζόμενα
δωμάτια στο Μπατσί της Άνδρου.
Από την Πρόεδρο του ΝΜΕ κ. Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη ορισμένες εκδόσεις και αναμνηστικά
από το ΝΜΕ.
Από την κ. Μαρίνα Ζωγραφάκη, σύζυγο του μέλους του Συνδέσμου Αντιναυάρχου K. Ζωγραφάκη,
πίνακας ζωγραφικής έργο της ιδίας.
Το ΔΣ ευχαριστεί και πάλι θερμά, όλους όσους συνέδραμαν με οιονδήποτε τρόπο το Σύνδεσμο.

Σε ότι αφορά στα έξοδα, το ποσό Δωρεές των 4.900€ αναλύεται σε 900€ για αγορά στεφάνων και
κατάθεση ποσού στην Πρόνοια της ΕΑΑΝ στη μνήμη των μελών που αποβίωσαν στην περίοδο που
αναφέρεται ο απολογισμός, και σε ποσό 4000€ για την αγιογράφηση του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου ΣΝΔ.
Τα έξοδα τελετής κοπής βασιλόπιτας 2009, περιλαμβάνουν την πληρωμή του Catering για τις πίτες
και την παράθεση δεξιώσεως καθώς και η αγορά δώρου για τον τυχερό της πίτας.
Στα διάφορα έξοδα περιλαμβάνονται 1000€ για την αγορά από τον συνάδελφο Ν. Κωλέτση ενός
πίνακα, 300€ για την αγορά κυπέλλων που αθλοθετήθηκαν στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες «Παστρικάκεια
2008» της ΣΝΔ, και διάφορα μικροέξοδα.
Προγραμματιζόμενες δραστηριότητες για το 2009.
Το παρόν ΔΣ λόγω των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου ΔΣ δεν έχει εκπονήσει συγκεκριμένο
πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το 2009. Το πρόγραμμα θα εκπονηθεί από το νέο ΔΣ, που θα προκύψει
από τις αρχαιρεσίες. Εκτιμάται όμως ότι οι δραστηριότητες θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με τα
προηγούμενα χρόνια.
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ
Το παρόν ΔΣ συμπληρώνει σήμερα 11 χρόνια συνεχούς θητείας. Όλα 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. Επίσης όλα αυτά τα χρόνια η λειτουργία του Συνδέσμου εξασφαλίστηκε με την
προσωπική εργασία των μελών του ΔΣ, ακόμα και για τη γραμματειακή υποστήριξη, δακτυλογράφηση
ανακοινώσεων/επιστολών, ταχυδρόμηση, πληρωμές λογαριασμών κλπ. 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 μας περιβάλλατε όλα αυτά τα χρόνια και για την
συμπαράστασή σας στις επιλογές μας.
Στις σημερινές αρχαιρεσίες υπάρχουν δέκα (10) υποψηφιότητες για το ΔΣ και τέσσερις (4) για
την ΕΕ. Τα ονόματα των υποψηφίων και οδηγίες για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα σας
γνωστοποιηθούν μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Ανακοινώσεις
1. Αύριο Κυριακή 15 Μαρτίου 2009 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί στο Ν.Μ.Ε. η ετήσια
τακτική ΓΣ, στην οποία θα γίνουν και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ. Παρακαλούνται τα μέλη
του Ν.Μ.Ε. να δώσουν το «παρών».
2. Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009 και ώρα 19:00, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου ο
ΣΕΕΘΑ και το ΙΔΣ πραγματοποιούν ημερίδα με θέμα «Η στράτευση των Ελλήνων υπό το πρίσμα της
νέας Ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας», την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι
επιθυμούν από τα μέλη του Συνδέσμου μας.
3. Την 23 Μαρτίου και ώρα 10:30 και, σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, τη Δευτέρα 30
Μαρτίου και την ίδια ώρα, θα πραγματοποιηθεί στο Ν.Ο.Ε. η τακτική ΓΣ του Ομίλου και αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη νέου ΔΣ. Παρακαλούνται τα μέλη του Ν.Ο.Ε. να παραστούν.
Εδώ περατώθηκε ο απολογισμός του ΔΣ για την περίοδο από 15-3-2008 μέχρι 14-3-2009.
Παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος της ΓΣ να μεριμνήσει για την ανάγνωση της εκθέσεως της ΕΕ και για την
απαλλαγή του ΔΣ από κάθε διαχειριστική και οικονομική ευθύνη για την περίοδο που καλύπτει ο
απολογισμός, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην απονομή τιμητικής πλακέτας στους
συναδέλφους τάξεως 1945Α και στη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Με εντολή του Προέδρου της ΓΣ, ο Γραμματέας ανέγνωσε την Έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής για τον έλεγχο της διαχειρίσεως και ταμειακής τάξεως του Συνδέσμου, σύμφωνα με το άρθρο
11 του Καταστατικού για το διάστημα από 1-1-2008 μέχρι 14-3-2009. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η
όλη οικονομική διαχείριση έγινε νομότυπα και κανονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού
και τις αρχές της χρηστής οικονομικής τάξεως, χωρίς την παραμικρή αταξία ή οιανδήποτε ατέλεια. Η
συνοπτική εικόνα της διαχειρίσεως των Εσόδων και Εξόδων, για το υπό έλεγχο χρονικό διάστημα,
παρουσιάζεται στον Απολογισμό Διαχειρίσεως και η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου κατά την 14η
Μαρτίου 2009 αποτυπώνεται στο σχετικό Ισολογισμό.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της ΓΣ ζήτησε από τα μέλη την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε
διαχειριστική και οικονομική ευθύνη για το διάστημα από 1-1-2008 μέχρι 14-3-2009, το οποίο η ΓΣ
ενέκρινε ομόφωνα.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα
της απονομής «Τιμής ένεκεν» του θυρεού του Συνδέσμου στους συναδέλφους της τάξεως 1945Α, με την
ακόλουθη εισήγηση:
« Όπως σας προανέφερα το ΔΣ στη συνέχεια της εκδηλώσεως που πραγματοποίησε στη ΣΝΔ
προς τιμήν των Βετεράνων του Β. ΠΠ, στην οποία δεν είχε περιλάβει τους συναδέλφους της τάξεως
1945Α, αφού έλαβε γνώση των στοιχείων που του τέθηκαν υπ’ όψη και τα οποία δεν γνώριζε, αποφάσισε
να τιμήσει και τους εν ζωή συναδέλφους της τάξεως 1945Α, οι οποίοι μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις
κατήλθαν στην Αλεξάνδρεια πριν από τη λήξη του Β’ ΠΠ, για να φοιτήσουν στη ΣΝΔ που λειτουργούσε
εκεί. Παρακαλούνται οι σεβαστοί συνάδελφοι για την παραλαβή των αναμνηστικών.
(1) Αρχιπλοίαρχος
Α. Αλεξανδρής
(2) Αρχιπλοίαρχος
Α. Αντωνόπουλος
(3) Αντιναύαρχος
Ι. Βασιλειάδης
(4) Αντιναύαρχος
Γ.Δημητρόπουλος
(5) Σημαιοφόρος
Κ. Δρακόπουλος
(6) Πλωτάρχης
Βασ. Ζήσης
(7) Αρχιπλοίαρχος
Λέαν. Μπάσμπας
(8) Υποπλοίαρχος
Θεοφ. Ιατρόπουλος
(9) Αρχιπλοίαρχος
Ι. Παπαγεωργίου
(10) Υποναύαρχος
Γ. Πασπάτης
(11)Αρχιπλοίαρχος
Ν. Πολάλης
(12)Αρχιπλοίαρχος
Κ. Πρωτοπαπαδάκης
(13)Ανθυποπλοίαρχος Στ. Σκυλακάκης
(14)Αντιναύαρχος
Δ. Τρουπάκης.
Μετά την απονομή η ΓΣ προέβη με φανερή ψηφοφορία στην εκλογή τριμελούς Εφορευτικής
Επιτροπής, από τους Υποναύαρχο Ι. Νυδριώτη, Αντιναύαρχο Α. Νομικό και τον Αρχιπλοίαρχο Γ.
Στελλούδη. Αμέσως μετά ο Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ για τις
υποψηφιότητες και για τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ως εξής:
Οι δέκα (10) υποψήφιοι για το ΔΣ είναι κατ’ αλφαβητική σειρά :
(1) Υποναύαρχος (Μ) Αντ. Αναστασάκης. Εισήλθε στη ΣΝΔ το1962 και αποφοίτησε το 1966.
Αποστρατεύθηκε το 1998 με το βαθμό του Υποναύαρχου. Από της ιδρύσεως του Συνδέσμου μέχρι
και σήμερα έχει τα καθήκοντα του Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου.
(2) Υποναύαρχος Στ. Βασιλείου. Εισήλθε στη ΣΝΔ το 1961 και αποφοίτησε το 1965.
Αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Υποναυάρχου το 2001
(3) Αντιναύαρχος (Ο) Απ. Δαγκωνάκης. Εισήλθε στη ΣΝΔ ως Δόκιμος Σημαιοφόρος το 1970 και
αποφοίτησε το 1971. Αποστρατεύθηκε το 2005 με το βαθμό του Αντιναύαρχου και του
απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Οικονομικού Επιθεωρητή Ναυτικού.

(4) Υποναύαρχος Δημ. Καλλιέρος. Εισήλθε στη ΣΝΔ το 1958 και αποφοίτησε το 1963.
Αποστρατεύθηκε με αίτησή του το 1994 με το βαθμό του Υποναυάρχου.
(5) Αντιναύαρχος Φώτ. Κωτσής. Εισήλθε στη ΣΝΔ το 1972 και αποφοίτησε το 1976.
Αποστρατεύθηκε το 2008 με το βαθμό του Αντιναυάρχου.
(6) Υποναύαρχος Μάρ. Μάστρακας. Εισήλθε στη ΣΝΔ το 1958 και αποφοίτησε το 1962.
Αποστρατεύθηκε με το βαθμό του υποναυάρχου το 1999.
(7) Αντιναύαρχος Ξεν. Μαυρογιάννης. Εισήλθε στη ΣΝΔ το 1955 και αποφοίτησε το 1959.
Αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Αντιναυάρχου το 1994. Από της ιδρύσεως του Συνδέσμου μέχρι
και σήμερα έχει τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου του ΔΣ του Συνδέσμου, και από το 2004 είναι και
Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΘΕ.
(8) Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς. Εισήλθε στη ΣΝΔ το 1957 και αποφοίτησε το 1961.
Αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Αντιναυάρχου το1993. Είναι Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΑΝ
και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Υ/Β, ενώ διατέλεσε και Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνικών Υ/Β από 1997-2004.
(9) Πλοίαρχος (Μ) Παν. Στάμου. Εισήλθε στη ΣΝΔ το 1963 και αποφοίτησε το 1967.
Αποστρατεύθηκε με αίτησή του το 1986.
(10) Υποναύαρχος Προκ. Σωτηριάδης. Εισήλθε στη ΣΝΔ το 1951 και αποφοίτησε το 1956.
Αποστρατεύθηκε με το βαθμό του υποναυάρχου το 1987. Από της συστάσεως του Συνδέσμου μέχρι
και σήμερα έχει τα καθήκοντα του ΓΓ του Συνδέσμου.
Οι τέσσερεις (4) υποψήφιοι για την ΕΕ είναι οι εξής:
(1) Υποναύαρχος (Ο) Μιχ. Βαμποράκης
(2) Υποναύαρχος Στ. Βασιλείου.
(3) Πλοίαρχος (Μ) Αντ. Ιακωβάκης. Έχει διατελέσει μέλος της ΕΕ του Συνδέσμου και στο
παρελθόν.
(4) Αντιναύαρχος Φώτ. Κωτσής.
Εξυπακούεται ότι εάν οι κ.κ. Βασιλείου και Κωτσής εκλεγούν ως μέλη του ΔΣ, δεν θα μπορούν να
είναι ταυτόχρονα και μέλη της ΕΕ, λόγω του ασυμβίβαστου.
Οδηγίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών
«Οι αρχαιρεσίες έπονται όλων των θεμάτων που περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της ΓΣ και
διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγει η ΓΣ με φανερή ψηφοφορία, λίγο πριν την
έναρξη των αρχαιρεσιών.
Όπως προβλέπει το Καταστατικό στις αρχαιρεσίες εκλέγονται πέντε (5) τακτικά και τρία (3)
αναπληρωματικά μέλη για το ΔΣ και τρία (3) τακτικά και δυο (2) αναπληρωματικά για την ΕΕ.
Στις αρχαιρεσίες χρησιμοποιείται ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους υποψηφίους του ΔΣ και της ΕΕ.
Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως, μη επιτρεπομένης της εκπροσωπήσεώς τους από άλλον.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται ένα μόνο σταυρό προτιμήσεως. Εάν βρεθεί να έχει περισσότερους, το
ψηφοδέλτιο ακυρώνεται.
Για το ΔΣ επιτρέπεται η τοποθέτηση σταυρού προτιμήσεως σε έναν (1) έως και πέντε (5)
υποψηφίους, και για την ΕΕ σε έναν έως και τρεις υποψηφίους.
Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρό προτιμήσεως ή με μεγαλύτερο αριθμό των καθοριζομένων ως ανωτέρω
σταυρών ή με άλλες αναγραφές επ’ αυτών θεωρούνται άκυρα και δεν προσμετρώνται.
Αφού ψηφίσουν όλοι οι παρόντες, η Εφορευτική Επιτροπή κλείνει την κάλπη και αρχίζει η
καταμέτρηση, την οποία έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τα ενδιαφερόμενα μέλη. Σε περίπτωση
ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
Ενστάσεις μπορεί να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι την έκδοση των
αποτελεσμάτων. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται τελεσιδίκως η Εφορευτική Επιτροπή.
Η Εφορευτική επιτροπή συντάσσει ενυπόγραφο Πρωτόκολλο αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και
ανακηρύσσει τα μέλη που εξελέγησαν στο ΔΣ και την ΕΕ. Το Πρακτικό και το εκλογικό υλικό
παραδίδονται στον Πρόεδρο της ΓΣ, ο οποίος τότε κηρύσσει το πέρας της ΓΣ.

Το νεοεκλεγμένο ΔΣ συγκροτείται σε Σώμα εντός οκτώ (8) ημερών από της εκλογής του,
συνερχόμενο μετά από πρόσκληση και υπό την προεδρία του μέλους που συνεκέντρωσε τους
περισσότερους ψήφους.
Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, ΓΓ, Ταμία και
Έφορο Δημ. Σχέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση».
Μετά το πέρας των οδηγιών τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο υποψήφιος Πλοίαρχος Παν. Στάμου, ο
οποίος αναφέρθηκε στο ότι ο Σύνδεσμος θα πρέπει να αναπτύξει και δραστηριότητες στον επιστημονικό
τομέα.
Ακολούθως το λόγο ζήτησε και έλαβε ο Υποναύαρχος Ι. Οικονομόπουλος, ο οποίος πρότεινε να
εκφρασθούν οι ευχαριστίες της ΓΣ στον Πρόεδρο και τα Μέλη του απερχόμενου ΔΣ για την επί 11 χρόνια
προσφορά τους στο Σύνδεσμο και την προσπάθεια που κατέβαλαν για τη διατήρηση και ανάπτυξη του
Συνδέσμου.
Τέλος τον λόγο έλαβε ο Αντιναύαρχος Θ. Μανωλόπουλος, ο οποίος ζήτησε όπως εκτός του Ν.
Δοκίμου Παστρικάκη να τιμηθεί και ο Ναυτικός Δόκιμος Αντ. Ι. Γεωργανάς, ο οποίος εφονεύθη κατά τον
Εμφύλιο, ενώ προσπαθούσε να αποδράσει προς την Αίγυπτο, με την τοποθέτηση αναμνηστικής πλακέτας
στον τόπο όπου εφονεύθη, στην εκκλησία της Αγ. Μαρίνας (του ΘΑΝ). Επίσης ζήτησε να υπάρξει
ανάπτυξη σχέσεων του ΣΑ/ΣΝΔ με το Σύλλογο Αποφοίτων της ΣΜΥΝ (ΣΑ/ΣΜΥΝ).
Μετά τις ανωτέρω τοποθετήσεις ο Πρόεδρος της ΓΣ κήρυξε την έναρξη διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών και όρισε ως ώρα πέρατος την 12:30.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, έγινε καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από την Εφορευτική
Επιτροπή η οποία συνέταξε σχετικό πρακτικό σύμφωνα με το οποίο:
Εψήφισαν 121 μέλη. Ευρέθησαν έγκυρα ψηφοδέλτια 121. Λευκά – Άκυρα 0
Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι:
1.- Αναστασάκης Αντώνιος, Υποναύαρχος (Μ) ε.α.
2.- Μαυρογιάννης Ξενοφών, Αντιναύαρχος ε.α.
3.- Σωτηριάδης Προκόπης, Υποναύαρχος ε.α.
4.- Καλλιέρος Δημήτριος, Υποναύαρχος ε.α.
5.- Δαγκωνάκης Απόστολος, Αντιναύαρχος (Ο) ε.α.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή:
1.- Βαμποράκης Μιχαήλ, Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
2.- Ιακωβάκης Αντώνιος, Πλοίαρχος (Μ) ε.α
3.- Βασιλείου Σταύρος, Υποναύαρχος ε.α.
Επιλαχόντες για μέλη ΔΣ είναι:
1.- Μάστρακας Μάρκος, Υποναύαρχος ε.α.
2.- Περβαινάς Σπυρίδων, Αντιναύαρχος ε.α.
3.- Στάμου Παναγιώτης, Πλοίαρχος (Μ) ε.α
Επιλαχόντες για την ΕΕ είναι:
1.- Κωτσής Φώτιος, Αντιναύαρχος ε.α
Μετά την παράδοση των αποτελεσμάτων στον Πρόεδρο της ΓΣ, αυτός κήρυξε το πέρας της ΓΣ.
.........................................................................................................................................................
Το νεοεκλεγέν ΔΣ συνήλθε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009 κατά τα προβλεπόμενα από το
Καταστατικό και με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε :
Πρόεδρο τον Αντιναύαρχο (εα) Ξ. Μαυρογιάννη ΠΝ
Αντιπρόεδρο τον Υποναύαρχο (εα) Π. Σωτηριάδη ΠΝ
Γενικό Γραμματέα τον Υποναύαρχο (εα) Δ. Καλλιέρο ΠΝ
Ταμία τον Αντιναύαρχο (Ο) (εα) Α. Δαγκωνάκη ΠΝ
Έφορο Δημοσίων Σχέσεων τον Υποναύαρχο (Μ) (εα) Α. Αναστασάκη ΠΝ.
ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

