ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ Α/ΝΔ ΣΗ 19ης ΜΑΡΣΙΟΤ 2011
ΕΣΗΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.. ΣΟΤ Α/ΝΔ, ΕΣΟΤ 2010,
από ηον Πρόεδρο Δ.. ηοσ σνδέζμοσ, Ανηιναύαρτο (ε.α.) Ξ.Μασρογιάννη ΠΝ
Κύξηνη ζπλάδειθνη, κέιε ηνπ Α/ΝΓ,
Δθ κέξνπο ηνπ Γ.. ζαο θαισζνξίδσ ζηε ζεκεξηλή Σαθηηθή Γ.. ηνπ πλδέζκνπ
καο θαη ζαο επραξηζηώ γηα ηελ παξνπζία ζαο, ε νπνία απνηειεί έκπξαθηε απόδεημε ηνπ
ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ζηήξημήο ζαο πξνο ην Γ..
Σν Γ.. επραξηζηεί, επίζεο, όια ηα κέιε πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειώζεηο ηνπ
πλδέζκνπ, όπσο επραξηζηεί θαη όζνπο ζπλέδξακαλ απηόλ κε δηάθνξεο δσξεέο ή θαη
πξνζθνξέο ην ρξόλν πνπ πέξαζε, όπσο ζα αλαθεξζεί θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ
απνινγηζκνύ ηνπ Γ γηα ηελ πεξίνδν από 21-3-2010 κέρξη θαη 12-3-2011, πνπ ζα
αθνινπζήζεη.
Η ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
πλδέζκνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία, δηόηη έηζη δηαηεξείηαη ν ύλδεζκνο ελεξγόο θαη ηα κέιε
ζπλαληώληαη, ζπδεηνύλ, γλσξίδνληαη θαιύηεξα. Έηζη θαη εκείο, νη ηνπ Γ, βνεζνύκεζα ζην
έξγν καο γηα ηελ επόδσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ.
Σν Γ επραξηζηεί γηα κία αθόκε θνξά ηνλ Γήκαξρν Παπάγνπ θαη κέινο ηνπ
πλδέζκνπ, Τπνλαύαξρν (ε.α.) Βαζ. Ξύδε Π.Ν. γηα ηε δηάζεζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γ.. θαη ηνπ επρόκεζα θαιή επηηπρία ζην έξγν ηνπ, ζηνλ
δηεπξπκέλν Γήκν Παπάγνπ-Υνιαξγνύ.
ην ηέινο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο, ν Πξόεδξνο ηεο ΔΑΑΝ παξαθαιείηαη λα καο
ελεκεξώζεη γηα ζέκαηα ελδηαθέξνληόο καο.
Μεηά ηε ζύληνκε απηή εηζαγσγή θαη δεδνκέλνπ όηη ππάξρεη απαξηία ζύκθσλα κε
ην Καηαζηαηηθό, παξαθαιείζζε γηα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέσο ηεο Γ..
[ Ακολοσθεί η εκλογή Προέδροσ (Αρτιπλοίαρτος (ε.α.) Κφνζηανηίνος Μόζτος) και
Γραμμαηέφς (Ανηιναύαρτος (ε.α.) Ανηώνιος Δημόποσλος) με θανερή υηθοθορία ]
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ Γ.. ΑΠΟ 21-3-2010 ΜΔΥΡΙ 12-3-2011
Δραζηηριόηηηες 2010
1. Σν άββαην 20 Μαξηίνπ 2010 έγηλε ζην ρώξν απηό ε εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
πλδέζκνπ.
2. Σελ Κπξηαθή 9 Μαΐνπ 2010, ζπκκεηείρε ην Γ.. ηνπ Α/ΝΓ ζηελ ηειεηή απνλνκήο
επάζισλ, ηζηηνπιντθώλ αγώλσλ "Παζηξηθάθεηα 2010" πνπ δηνξγάλσζε ε ρνιή
Ναπηηθώλ Γνθίκσλ.
3. Από 4-7 Ινπλίνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε θξνπαδηέξα ηνπ πλδέζκνπ καο, ζε
Μύθνλν, Κνπζάληαζη/Έθεζν, Πάηκν, Ηξάθιεην, αληνξίλε.
4. Από 22-28 Ινπλίνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πέκπηε εθδξνκή καο ζην εμσηεξηθό:
Έλα επηαήκεξν ζηε Γαιιία, όπνπ επηζθεθζήθακε Ννξκαλδία, Βξεηάλε, Κνηιάδα
Λίγεξα θαη Παξίζη.
5. Σελ Σξίηε 29 Ινπλίνπ 2010, ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ παξέζηε ζηελ
ηειεηή νξθσκνζίαο ησλ λέσλ εκαηνθόξσλ Π.Ν., ζηε ρνιή Ναπηηθώλ Γνθίκσλ.
6. Σελ Παξαζθεπή 16 Ινπιίνπ 2010, παξακνλή ηεο ενξηήο ηεο Αγ. Μαξίλαο, κέιε ηνπ
Γ.. ηνπ Α/ΝΓ ζπκκεηείραλ ζηνλ ενξηαζκό θαη ηελ πεξηθνξά ηεο εηθόλαο ζην
Θ.Α.Ν. ζηε Ν.Β.Ν.Δ.
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7. Σελ Σξίηε 20 Ινπιίνπ 2010, θαηόπηλ πξνζθιήζεσο, ην Γ.. ηνπ Α/ΝΓ είρε
ζπλάληεζε κε ηνλ Αξρεγό ΓΔΝ θαη ελεκεξώζεθε δηεμνδηθά από ηνλ Αξρεγό, ηνλ
Τπαξρεγό θαη άιινπο επηηειείο ηνπ ΓΔΝ, γηα ζέκαηα ηνπ Ναπηηθνύ θαη ηδηαηηέξνπ
ελδηαθέξνληνο ησλ απνζηξάησλ.
8. Από 29-31 Οθησβξίνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε εθδξνκή ηνπ πλδέζκνπ ζε
Ακπειάθηα Σεκπώλ-Λνπηξά Αξηδαίαο (Πόδαξ)-Έδεζζα-Γίνλ θαη Βόιν.
9. Σελ Παξαζθεπή 5 Ννεκβξίνπ 2010, ην Γ θαη κέιε ηνπ πλδέζκνπ ζπκκεηείραλ ζην
εηήζην κλεκόζπλν ζηε Ν.Β.ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ, γηα ηνπο πεζόληεο ηνπ Πνιεκηθνύ
Ναπηηθνύ ζε θαηξό πνιέκνπ θαη εηξήλεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο.
10. Σελ Σεηάξηε 24 Ννεκβξίνπ 2010, ην Γ θαη κέιε ηνπ Α/ΝΓ ζπκκεηείραλ ζε
εηδηθή εκεξίδα ηεο ρνιήο Ν. Γνθίκσλ, γηα ηε ζπκπιήξσζε 165 ρξόλσλ
ιεηηνπξγίαο ηεο. Ο Πξόεδξνο ζπκκεηείρε ελεξγά ζε ζπζθέςεηο θαη ζηελ όιε
πξνεηνηκαζία ηεο εκεξίδαο.
11. Σε Γεπηέξα 6 Γεθεκβξίνπ 2010 ην Γ ηνπ πλδέζκνπ ζπκκεηείρε ζηνλ ενξηαζκό
ηνπ πξνζηάηε ηνπ Ναπηηθνύ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΝΓ.
12. Σν άββαην 18 Γεθεκβξίνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Υξηζηνπγελληάηηθε
ρνξνεζπεξίδα καο, ζην Ναπηηθό Όκηιν Διιάδνο.
13. Σελ Σξίηε, 18 Ιαλνπαξίνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκεξσηηθή επίζθεςε ηνπ
Α/ΝΓ ζην Αξρεγείν ηόινπ, όπνπ έγηλε ελεκέξσζε από ηνλ Α.. θαη επηηειείο γηα
ην έξγν, ηηο απνζηνιέο, ηα πξνβιήκαηα εθζπγρξνληζκνύ κνλάδσλ ηνπ ηόινπ θαη
ηηο λέεο θαηαζθεπέο. Αθνινύζεζε επίζθεςε ζηε Φ/Γ ΤΓΡΑ θαη ην λενπαξαιεθζέλ
Τ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ.
14. Tν άββαην, 29 Ιαλνπαξίνπ 2011, έγηλε ν Αγηαζκόο γηα ην Νέν Έηνο θαη ε θνπή ηεο
πίηαο ηνπ πλδέζκνπ, ζηε ρνιή Ναπηηθώλ Γνθίκσλ. Σα παξεπξεζέληα κέιε καο
κεηά ζπδύγσλ ππεξέβεζαλ ηα 140 άηνκα.
15. Ο Πξόεδξνο θαη κέιε ηνπ Γ παξεπξέζεζαλ θαηά πεξίπησζε ζηηο ενξηαζηηθέο
ηειεηέο θνπήο πίηαο ηνπ ΠΝ, ηεο ΔΑΑΝ, ησλ πλδέζκσλ Διιεληθώλ Τ/Β,
Αεξνπνξίαο Ναπηηθνύ θαη Α/ΜΤΝ, θαζώο επίζεο θαη ζηηο ρνξνεζπεξίδεο ησλ σο
άλσ πλδέζκσλ.
16. Ο Πξόεδξνο θαη κέιε ηνπ Γ.. εθπξνζώπεζαλ ην ύλδεζκν ζηηο ηειεηέο
παξαδόζεσο-παξαιαβήο θαζεθόλησλ, κεηά ηηο θεηηλέο θξίζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο
αλσηάησλ Αμησκαηηθώλ.
17. Σέινο, όπσο θάζε ρξόλν, εθηππώζακε εκεξνιόγηα ηζέπεο γηα ην 2011, ηα νπνία
δηαηέζεθαλ δσξεάλ ζηα κέιε καο.
Γραθείο σνδέζμοσ
Σν Γξαθείν ηνπ πλδέζκνπ επξίζθεηαη ζην θηίξην ηεο ΓΓΜΝ ζηελ Πιαηεία
Κιαπζκώλνο (Γξαθείν 301) θαη ιεηηνπξγεί θάζε Σξίηε από 10:30 έσο 13:00, θαζώο θαη
εθηάθησο όηαλ απαηηείηαη, νπόηε γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε καο.
Ενηεσκηήριο
Μέρξη λα καο δηαηεζεί από θάπνην ρνξεγό θαηάιιεινο ρώξνο γηα Δληεπθηήξην, νη
αλάγθεο ησλ κειώλ καο κπνξνύλ λα θαιύπηνληαη, ζην κελ θέληξν από ηε Λέζρε ΔΑΑΝ,
όπνπ αξθεηνί ηελ επηζθέπηνληαη, θαη ηε Λέζρε ΛΑΔΓ, ζηε δε πεξηνρή Φαιήξνπ, από ην
Ν.Ο.Δ. θαη ηνλ Π.Ο.Ι.Α.Θ., όπνπ καο έρνπλ δηαηεζεί θαηόπηλ απνθάζεσλ ησλ πξνέδξσλ
ηνπο από παιηά.
Αληηιακβάλεζζε όηη ε ελνηθίαζε εηδηθνύ ρώξνπ γηα εληεπθηήξην δελ είλαη
νηθνλνκηθώο ζπκθέξνπζα θαη παξνπζηάδνληαη θαη εγγελείο δπζθνιίεο γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο.
Αριθμός Μελών
Σα κέρξη ζήκεξα εγγξαθέληα κέιε ηνπ πλδέζκνπ αλέξρνληαη ζε 464. Ο αξηζκόο
ζα κπνξνύζε θαη έπξεπε λα είλαη κεγαιύηεξνο, γη’ απηό ν θαζέλαο εμ εκώλ κπνξεί λα
Σελ.2/6

γλσζηνπνηεί ηελ ύπαξμε ηνπ πλδέζκνπ ζε θίινπο ζπλαδέιθνπο, δηόηη ππάξρνπλ θαη
ζπλάδειθνη πνπ δελ ηνλ γλσξίδνπλ. Σν Γ πξνηίζεηαη λα απεπζπλζεί, όπσο θαη ζην
παξειζόλ, κε επηζηνιέο ή δη’ άιινπ ηξόπνπ πξνο ηνπο απνζηξαηεπζέληεο ηα ηειεπηαία
ρξόληα Αμησκαηηθνύο, γλσξίδνληάο ηνπο γηα ην ύλδεζκν.
Σε ρξνληά πνπ καο πέξαζε, δπζηπρώο έθπγαλ γηα πάληα από θνληά καο ηα κέιε:
Τπνλαύαξρνο (Ο) Ν. Κνθιάδεο, Αξρηπινίαξρνο Αζ. Παιάζθαο θαη νη Αληηπινίαξρνη,
Βεηεξάλνη ηνπ Β.Π.Π. Δπάγγεινο Κνπξήο θαη Γεώξγηνο Μπξάηζνο.
Από ηα εγγεγξακκέλα (ελ δσή) κέιε ηνπ πλδέζκνπ, ην πνζνζηό ησλ κέρξη θαη ην
2010 ηακεηαθώο ελ ηάμεη, αλέξρεηαη ζην 53,5 %
Όπσο ήδε γλσξίδεηε, ην Γ.., ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 1εο Μαξηίνπ 2010, απνθάζηζε νη
Βεηεξάλνη ηνπ Β’ Π.Π. απόθνηηνη ηεο ρνιήο Ν. Γνθίκσλ, λα είλαη κέιε ηνπ πλδέζκνπ
καο, άλεπ ζπλδξνκήο, ηιμής ένεκεν θαη ε απόθαζε απηή γλσζηνπνηήζεθε κε πξνζσπηθή
επηζηνιή πξνο έλαλ έθαζην ησλ ηηκσκέλσλ Βεηεξάλσλ.
Δδώ ζα ήζεια λα επαλαιάβσ όηη, ην ρξόλν πνπ καο πέξαζε ην Γ επεζθέθζε ηνλ
θ. Α/ΓΔΝ θαη ηνπ εμέζεζε ην ζέκα ηεο εγγξαθήο ζην ύλδεζκν ελ ελεξγεία Αμησκαηηθώλ.
Ο Α/ΓΔΝ δηαβεβαίσζε ην Γ όηη δελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα γηα λα είλαη κέιε νη ελ
ελεξγεία Αμησκαηηθνί. Η δηαδηθαζία είλαη όπσο νξίδεη ην Ν.Γ.1400 θαη εθαξκόδεηαη θαη
γηα άιινπο ζπιιόγνπο.
Ωο εθ ηνύηνπ, θαιόλ είλαη λα ην γλσζηνπνηνύκε ζε θίινπο ελ ελεξγεία, δηόηη
ζεσξνύκε όηη απηνδηθαίσο όινη πξέπεη λα είκεζα κέιε ηνπ πλδέζκνπ, αθνύ πξνεξρόκεζα
από ηε .Ν.Γ. Σν Γ.. πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαρώξεζε ζρεηηθώλ ελεκεξώζεσλ ζηα
πεξηνδηθά ηνπ ΠΝ, εθ’ όζνλ θξηζεί αλαγθαίν.
Απολογιζμός Οικονομικής Διατειρίζεως - Ιζολογιζμός
Σα έζνδα ηνπ πλδέζκνπ πξνήιζαλ από ηα δηθαηώκαηα εγγξαθήο θαη ηηο
ζπλδξνκέο ησλ κειώλ, από ηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο, από ηε δηάζεζε αλακλεζηηθώλ, από
νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο θαη από ηνπο ηόθνπο ησλ θαηαζέζεσλ.
Η θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ πλδέζκνπ ηελ 12-3-2011 θαζώο θαη ε
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε γηα ηελ πεξίνδν από 21-3-2010 κέρξη 12-3-2011, έρνπλ σο
αθνινύζσο:
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ Α/ΝΓ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΡΗΔΩ ΔΣΟΤ 2010
(Πεξίνδνο από 21-3-2010 κέρξη 12-3-2011)
ΔΟΓΑ
Τπόινηπν πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο
Δγγξαθέο-πλδξνκέο κειώλ
Οηθνλνκηθέο εληζρύζεηο
Έζνδα από εθδειώζεηο
Σόθνη θαηαζέζεσλ Alpha Bank
Σόθνη θαηαζέζεσλ ΠΔΙΡΑΙΩ

ΔΞΟΓΑ
60.547,75€
5.040,00€
2.000,00€
1.136,00€
104,90€
1.097,65€

_________________________________
ύλνιν εζόδσλ
69.926,30€

Γξαθηθά –Σππνγξαθηθά
802,15€
Σαρπδξνκηθά
1.077,90€
Σειεθσληθά
548,00€
Φσηνγξαθηθά
249,00€
Ηκεξνιόγηα 2011
731,85€
Σξαπεδηθά
54,00€
Σειεηή θνπήο Βαζηιόπηηαο ’11 1.740,00€
Γηάθνξα έμνδα
1.851,40€
______________________________
ύλνιν εμόδσλ
7.054,30€

Τπόινηπν εηο λένλ
62.872,00€
__________________________________________________________________
Δμίζσζε
69.926,30€
69.926,30€
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ Α/ΝΓ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΡΗΔΩ 21-3-2010 ΔΩ 12-3-2011
Καηαζέζεηο
ΑLPHA BANK
Σξάπεδα Πεηξαηώο

62.872,00€

Κεθάιαην

62.872,00€

21.325,88€
41.079,90€

Μεηξεηά εηο ηακείνλ
466,22€
______________________________________________________________
ύνολα
62.872,00€
62.872,00€
Ο Σακίαο
Αληηλαύαξρνο (Ο) (ε.α.) Α. Γαγθσλάθεο Π.Ν.

Ο Πξόεδξνο
Αληηλαύαξρνο (ε.α.) Ξ. Μαπξνγηάλλεο Π.Ν.

Οη νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε ΔΟΓΑ πξνέξρνληαη από
δσξεά ηνπ κέινπο ηνπ πλδέζκνπ, Αξρηπινηάξρνπ Λ. Μπάζκπα ΠΝ. Με ηε δσξεά απηή,
πνπ είλαη ε 11η θαηά ζεηξά, ν θ. Μπάζκπαο έρεη εληζρύζεη ην ύλδεζκν κε ην ζπλνιηθό
πνζό ησλ 27.500€ Σν Γ γηα κηα αθόκα θνξά ηνπ εθθξάδεη ηηο ζεξκέο ηνπ επραξηζηίεο.
ηελ πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ν Απνινγηζκόο έγηλαλ νη αθόινπζεο πξνζθνξέο
δώξσλ, ηα νπνία καδί κε ηα δώξα πνπ πξνκεζεύηεθε ν ύλδεζκνο, θιεξώζεθαλ ζηε
ιαρεηνθόξν αγνξά θαηά ηε Υξηζηνπγελληάηηθε ρνξνεζπεξίδα ηνπ 2010, γηα ελίζρπζε ηνπ
πλδέζκνπ.
Από ηελ Πξόεδξν ηνπ Ναπηηθνύ Μνπζείνπ Διιάδνο θ. Αλαγλσζηνπνύινπ-Παινύκπε,
δηάθνξεο εθδόζεηο θαη αλακλεζηηθά.
Από ηνλ Τπνλαύαξρν (ε.α) Γ. Ρνδάθε, πίλαθαο δσγξαθηθήο, έξγν ηνπ ηδίνπ.
Από ηνλ Τπνλαύαξρν (ε.α) Μ. Σζνύγθν, δύν σξνιόγηα ρεηξόο.
Με ηελ επγεληθή κεζνιάβεζε ηεο θ. Δβειίλαο Αλαζηαζάθε, ηξεηο δηαλπθηεξεύζεηο
γηα έλα δεπγάξη, ζηνλ παξαδνζηαθό μελώλα "Ληζόρηηζηα", ζηνλ Κνζκά ηεο νξεηλήο
Αξθαδίαο, ζε αλεμάξηεην νίθεκα, θαηά ηνπο κήλεο Ιαλ-Μάξ, εθηόο Π//Κ.
Με ηελ επγεληθή κεζνιάβεζε ηεο θ. Νηίλαο Γαγθσλάθε, ζπδύγνπ ηνπ Αληηλαπάξρνπ
(ε.α.) Απνζη. Γαγθσλάθε, έλα θξπζηάιιηλν κπσι.
Με ηελ επγεληθή κεζνιάβεζε ηεο θ. Λίιαο Καξακαλώιε, ζύδπγν ηνπ κέινπο καο
Αληηλαπάξρνπ (ε.α) Παλ. Καξακαλώιε, δηάθνξα είδε (δηαθνζκεηηθά θαη γπλαηθεία
αμεζνπάξ).
Με ηελ επγεληθή κεζνιάβεζε ηεο θ. Μάξσο ηακνύιε, δηάθνξα είδε (θνζκήκαηα θαη
γπλαηθεία αμεζνπάξ).
Από ηνλ Γηνηθεηή Π.Ο.Ν., έλαο ειεθηξηθόο «αηκνκάγεηξαο».
Σν Γ επραξηζηεί θαη πάιη ζεξκά, ηνπο αλσηέξσ.
Προγραμμαηιζόμενες δραζηηριόηηηες για ηο 2011.
Γηα ηε θεηηλή ρξνληά, ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Γ.. είλαη λα γίλνπλ:
Δθδξνκέο: εζσηεξηθνύ ηελ άλνημε ή/θαη ην θζηλόπσξν θαη ελδερνκέλσο εμσηεξηθνύ
ην θαινθαίξη.
Μία ρνξνεζπεξίδα, ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.
Δπίζθεςε ζην λέν, ςεθηαθό Πιαλεηάξην, ην πην ζύγρξνλν ηεο Δπξώπεο, γηα
παξαθνινύζεζε πξνβνιώλ ελδηαθέξνληόο καο.
Δπίζθεςε ζε ππεξεζίεο ηνπ Π.Ν. θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο, γηα ελεκέξσζε επί ηεο
παξνύζεο θαηαζηάζεσο ηνπ Ναπηηθνύ.
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Θα εμεηαζζεί ε δπλαηόηεηα επηζθέςεσο ησλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ ζε λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο κνλάδεο θαη δηπιηζηήξηα.
Γηαιέμεηο-παξνπζηάζεηο πνπ ζα δηνξγαλώζεη ν ύλδεζκνο γηα ζέκαηα ελδηαθέξνληόο
καο.
πκκεηνρή επηζπκνύλησλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ ζε εκεξίδεο, παξνπζηάζεηο,
δηαιέμεηο άιισλ σκαηείσλ, πνπ ζα γλσζηνπνηνύληαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
πλδέζκνπ. Δδώ ζα παξαθαινύζα όζνπο επηζπκνύλ απ’ επζείαο ελεκέξσζε γηα
νπνηαδήπνηε από ηηο δξαζηεξηόηεηέο καο θαη δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε email, λα ηε γλσζηνπνηήζνπλ ζηνλ Έθνξν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ πλδέζκνπ καο,
Τπνλαύαξρν Αληώλην Αλαζηαζάθε.
Πξνηηζέκεζα λα δηαζέζνπκε έλα πνζό εθ ησλ εζόδσλ ηνπ πλδέζκνπ καο γηα
ζπκπιεξσκαηηθή εηθνλνγξάθεζε ηνπ Ι.Ν. Αγίνπ Νηθνιάνπ ηεο .Ν.Γ. Θα είλαη ε
δεύηεξε δσξεά γηα ην ζθνπό απηόλ.
Σειεηώλνληαο, ζα ήζεια λα ζαο αλαθνηλώζσ όηη ζηηο 30 Μαξηίνπ, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 7 κ.κ., ζην Πνιεκηθό Μνπζείν (Βαο. νθίαο & Ρηδάξε 2) ζα γίλεη ε παξνπζίαζε
ηνπ βηβιίνπ «Ιζηορία ηης ΣΝΔ και ζσναθών γεγονόηφν, 1971-2010», πνπ έρεη
ζπγγξάςεη ν Τπνλαύαξρνο Μάξθνο Μάζηξαθαο, θαη είζηε όινη πξνζθεθιεκέλνη.
Δδώ πεξαηώλεηαη ν απνινγηζκόο ηνπ Γ.. γηα ηελ πεξίνδν από 21-3-2010 κέρξη
θαη ζήκεξα, 19-3-2011.
Ο Γξακκαηεύο ηεο Γ.. παξαθαιείηαη λα αλαγλώζεη ηελ Έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο, θαη
Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Γ.. παξαθαιείηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ απαιιαγή ηνπ Γ από
θάζε δηαρεηξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή επζύλε γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιύπηεη ν απνινγηζκόο.
------------------------------- Ανάγνωζη Έκθεζης Ε.Ε. από ηον Γραμμαηέα ηης Γ.Σ.
- Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε διατειριζηική και οικονομική εσθύνη
------------------------------Καη ηώξα,
Ο Πξόεδξνο ηεο ΔΑΑΝ, Αληηλαύαξρνο (ε.α) π. Πεξβαηλάο, παξαθαιείηαη λα καο
ελεκεξώζεη γηα ζέκαηα ελδηαθέξνληόο καο.
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Αθήνα, 12 Μαρηίοσ 2011
ΔΚΘΔΗ ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Οη ππνγεγξακκέλνη:
Α. Τπνλαύαξρνο (Ο) ε.α. Μ. ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ Π.Ν.
Β. Τπνλαύαξρνο ε.α.
Σ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Π.Ν.
Γ. Πινίαξρνο (Μ) ε.α
Α. ΙΑΚΩΒΑΚΗ Π.Ν.
απνηεινύληεο ηελ εμειεγθηηθή επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Απνθνίησλ ηεο ρνιήο Ναπηηθώλ
Γνθίκσλ, πξνέβεκελ ζε έιεγρν ηεο δηαρεηξίζεσο θαη ηακεηαθήο ηάμεσο ηνπ πλδέζκνπ,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Καηαζηαηηθνύ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 21.03.2010 έσο
θαη 12.03.2011.
Ηιέγρζεζαλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά εζόδσλ θαη εμόδσλ γηα ην
αλαθεξόκελν δηάζηεκα, ήηνη βηβιία ηακείνπ, πξαθηηθά Γ.., απνδείμεηο εηζπξάμεσλ θαη
πιεξσκώλ, ηηκνιόγηα δαπαλώλ, βηβιηάξηα ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ θαη ό,ηη άιιν έγγξαθν
ή δηθαηνινγεηηθό εθξίζε απαξαίηεην.
Από ηνλ έιεγρν δηεπηζηώζε όηη ε όιε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε εγέλεην λνκόηππα θαη
θαλνληθά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο
νηθνλνκηθήο ηάμεσο, ρσξίο ηελ παξακηθξή αηαμία ή νηαλδήπνηε αηέιεηα.
Η ζπλνπηηθή εηθόλα ηεο δηαρεηξίζεσο ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ππό
έιεγρν παξνπζηάδεηαη ζηνλ «Απνινγηζκό Γηαρεηξίζεσο», ε πεξηνπζηαθή δε θαηάζηαζε ηνπ
πλδέζκνπ θαηά ηελ 20.03.2010 απνηππώλεηαη ζηνλ ζρεηηθό ιζολογιζμό.
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ

Τπνλαύαξρνο (Ο) ε.α.
Μηραήι ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ Π.Ν.

Τπνλαύαξρνο ε.α.
ηαύξνο ΒΑΙΛΔΙΟΤ Π.Ν.
Πινίαξρνο (Μ) ε.α.
Αληώληνο ΙΑΚΩΒΑΚΗ Π.Ν.
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