ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΑ/ΣΝΔ ΤΗΣ 9-ΜΑΡΤΙΟΥ-2013
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑ/ΣΝΔ, ΕΤΟΥΣ 2012
Κύριοι συνάδελφοι, μέλη του ΣΑ/ΣΝΔ,
Εκ μέρους του Δ.Σ. σας καλωσορίζω στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 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 17-3-2012 μέχρι και 8-3-2013.
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.
Το ΔΣ ευχαριστεί για μία ακόμη φορά τον Δήμαρχο Παπάγου και μέλος του Συνδέσμου
μας, Υποναύαρχο (ε.α.) Βασίλειο Ξύδη Π.Ν. για τη διάθεση του Πολιτιστικού Κέντρου προς
πραγματοποίηση της σημερινής Γ.Σ.
Μετά την ολοκλήρωση του απολογισμού και των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της
Γ.Σ., ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρακαλείται να μας ενημερώσει για θέματα ενδιαφέροντός μας.
Σας ενημερώνουμε ότι στο τέλος θα προβληθεί ολιγόλεπτο video με σκηνές από τη ζωή μας
στο Π.Ν. του ’60-70, ευγενική προσφορά του αγαπητού συναδέλφου, Αρχ/πχου Αλέξη Παυλή ΠΝ.
Μετά τη σύντομη αυτή εισαγωγή και δεδομένου ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το
Καταστατικό, παρακαλείσθε για την εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γ.Σ.
[ Ακολούθησε η εκλογή Προέδρου (Υπονaύαρχος Τίτος Αλικαμπιώτης) και Γραμματέως
(Αντιναύαρχος Αντώνιος Δημόπουλος) με φανερή ψηφοφορία ]
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΑΠΟ 17-3-2012 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 8-3-2013
Δραστηριότητες κατά την αναφερομένη περίοδο:
Η προηγούμενη Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας έγινε στις
17 Μαρτίου 2012.
Πραγματοποιήθηκε Αγιασμός στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Σ.Ν.Δ. και Επιμνημόσυνη
Δέηση εις μνήμην Ναυάρχου Λεωνίδα Παληογιώργου, στις 11-6-2012, με την ευκαιρία της
αποπερατώσεως μέρους της αγιογραφήσεως του Ιερού Ναού, η οποία έγινε με δαπάνη του ΣΑ/ΣΝΔ,
εις μνήμην του πρώτου και επί 11 έτη Προέδρου του Συνδέσμου.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας των νέων
Σημαιοφόρων Π.Ν. στις 3-07-2012. Κατ' αυτήν δόθηκαν τιμητικά δώρα στους δύο πρωτεύσαντες
αποφοίτους, δηλαδή τους αρχηγούς των Μαχίμων και των Μηχανικών, εκ μέρους του Σ.Α./Σ.Ν.Δ.
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού, Αντιναύαρχο (ε.α.) Ξεν. Μαυρογιάννη. Ταυτόχρονα με την
αποφοίτησή τους, και μετά από σχετική έγκριση του Α/ΓΕΝ, Αντιναυάρχου Κ. Χρηστίδη ΠΝ,
ενεγράφησαν όλοι ως μέλη του Συνδέσμου μας, ο οποίος απέκτησε τους πρώτους εν ενεργεία
αξιωματικούς ως τακτικά μέλη του, ήτοι 45 νέους Σημαιοφόρους και μαζί με αυτούς τον Διοικητή
της Σχολής, Υποναύαρχο Αναστ. Κατσάρη ΠΝ, τον Υποδιοικητή της, Αρχιπλοίαρχο Παν.
Παστουσέα ΠΝ και τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαιδεύσεως των Δοκίμων, Αρχιπλοίαρχο (Μ) Γ.
Χριστόπουλο ΠΝ.
Η Διοίκηση της Σχολής Δοκίμων φιλοξένησε την εκδήλωση των 50 ετών από της
εισόδου της τάξεως του 1962, στις 21-9-2012. Η τελετή περιελάμβανε δέηση εις τον Ι. Ν. Αγ.
Νικολάου ΣΝΔ, εις μνήμην των «απελθόντων», ξενάγηση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής
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και ενημέρωση των αποφοίτων για το σημερινό έργο της και τα διαπανεπιστημιακά εκπαιδευτικά
προγράμματά της.
To Δ.Σ. του Συνδέσμου μας προσεκλήθη και παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας των
νέων Ναυτικών Δοκίμων, στις 28 Σεπτεμβρίου 2012.
Συμμετοχή του προέδρου και μελών του ΣΑ/ΣΝΔ στους εορτασμούς για την επέτειο
των 100 χρόνων από την έναρξη των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων 1912-13 από την Πέμπτη 4
έως την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012.
Πραγματοποιήθηκε τετραήμερη φθινοπωρινή εκδρομή του Συνδέσμου μας σε
Καστοριά-Δισπηλιό-Νυμφαίο-Πρέσπες-Μετέωρα, από 19 ως 22 Οκτωβρίου 2012.
Το Δ.Σ. και μέλη του ΣΑ/ΣΝΔ συμμετείχαν στην καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση
για τους πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος σε καιρό πολέμου και
ειρήνης κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, που πραγματοποιήθηκε στη Ναυτική Βάση
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (πρώην ΚΕ/ΠΑΛ) την 19η Νοεμβρίου 2012.
Το Δ.Σ. και μέλη του ΣΑ/ΣΝΔ παρέστησαν στην Εκδήλωση του Ναυτικού Μουσείου
Ελλάδος και του Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία, στη μνήμη Ναυάρχου Σοφοκλή Δούσμανη,
Κυβερνήτου του ΑΒΕΡΩΦ, επ' ευκαιρία της εκατονταετηρίδος από της απελευθερώσεως της νήσου
Λέσβου, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2012.
Το Δ.Σ. και μέλη του ΣΑ/ΣΝΔ παρέστησαν στην Εκδήλωση του Δήμου ΠαπάγουΧολαργού και της Πνευματικής Εστίας Παπάγου, για τα 100 χρόνια από ενάρξεως των Βαλκανικών
Πολέμων 1912-13, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012.
Το Δ.Σ. του ΣΑ/ΣΝΔ προσεκλήθη και παρέστη σε ημερίδα του Γ.Ε.Ν. με θέμα "Η
Συμβολή του Πολεμικού Ναυτικού στους Βαλκανικούς Πολέμους", που πραγματοποιήθηκε στη
Σχολή Ν. Δοκίμων τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012.
Συμμετοχή του Δ.Σ. και μεγάλου αριθμού μελών μας στον εορτασμό του προστάτη
του Ναυτικού Αγίου Νικολάου, στη ΣΝΔ, στις 6 Δεκεμβρίου 2012.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο ο Αγιασμός για το Νέο Έτος και η κοπή
της Βασιλόπιτας του Συνδέσμου στο μεσόδομο του Βασσανείου, στη ΣΝΔ, στις 9 Φεβ. 2013. Τα
παρευρεθέντα μέλη μας μετά συζύγων έφθασαν τα 170 άτομα.
Πέραν τούτων, ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ παρευρέθησαν κατά περίπτωση στις
εορταστικές τελετές κοπής πίτας του ΠΝ (ΓΕΝ και ΔΔΜΝ), της ΕΑΑΝ, των Συνδέσμων Ελληνικών
Υ/Β, Αεροπορίας Ναυτικού, Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, ΣΑ/ΣΜΥΝ και ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσώπησε το Σύνδεσμο στις συσκέψεις της ΕΑΑΝ και του
Συντονιστικού συμβουλίου των τριών Ε.Α.Α. με θέματα που αφορούσαν στα προβλήματα των
αποστράτων, οικονομικά και άλλα.
Ο ΣΑ/ΣΝΔ με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, προσέφερε το ποσό των 500€ για την
κάλυψη της λειτουργικής δαπάνης (κόστος μεταφοράς προσομοιωτών) για την πραγματοποίηση στη
ΣΝΔ σεμιναρίου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Πάνος Μυλωνάς», για την
οδική ασφάλεια, την πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, επ’ ωφελεία των Ναυτικών
Δοκίμων.
Τέλος, όπως κάθε χρόνο, εκτυπώσαμε ημερολόγια τσέπης για το 2013, τα οποία
διατέθηκαν δωρεάν στα μέλη μας.
Γραφείο Συνδέσμου
Το Γραφείο του Συνδέσμου ευρίσκεται στο κτίριο της ΔΔΜΝ στην Πλατεία Κλαυθμώνος
(Γραφείο 301) και λειτουργεί μία μέρα την εβδομάδα (συνήθως Τρίτη ή Τετάρτη από 10:30 έως
13:00) καθώς και εκτάκτως όταν απαιτείται, οπότε και γνωστοποιείται στα μέλη μας.
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Εντευκτήριο
Ως γνωστόν, οι ανάγκες των μελών μας μπορούν να καλύπτονται, στη μεν περιοχή Αθηνών
από τη Λέσχη ΕΑΑΝ -την οποία αρκετοί την επισκέπτονται- και τη Λέσχη ΛΑΕΔ, στη δε περιοχή
Φαλήρου, από το Ν.Ο.Ε. και τον Π.Ο.Ι.Α.Θ., οι οποίοι μας έχουν διατεθεί από παλιά, κατόπιν
αποφάσεων των προέδρων τους.
Αντιλαμβάνεσθε ότι η ενοικίαση ειδικού χώρου για εντευκτήριο δεν είναι οικονομικώς
συμφέρουσα και παρουσιάζονται και εγγενείς δυσκολίες για τη λειτουργία της.
Αριθμός Μελών
Τα μέχρι σήμερα εγγεγραμμένα ενεργά μέλη του Συνδέσμου ανέρχονται σε 406,
συμπεριλαμβανομένων και των Τιμής Ένεκεν εγγραφέντων Βετεράνων μας του Β’ Π.Π. αλλά και
των 45 νέων Σημαιοφόρων που απεφοίτησαν το 2012. Ο αριθμός θα μπορούσε και έπρεπε να είναι
μεγαλύτερος, γι’ αυτό το ΔΣ συνεχίζει να επιδιώκει τη δια παντός προσφόρου τρόπου ενημέρωση
των εν ενεργεία και αποστρατεία Αξιωματικών εκ ΣΝΔ, γνωρίζοντάς τους για το Σύνδεσμο.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:
1.
Ότι, μετά και από ενημέρωση του ΓΕΝ επί του θέματος της εγγραφής στο Σύνδεσμο
εν ενεργεία Αξιωματικών, ο ίδιος ο Α/ΓΕΝ διαβεβαίωσε το ΔΣ ότι δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα για να είναι μέλη οι εν ενεργεία Αξιωματικοί (η διαδικασία είναι όπως ορίζει το
Ν.Δ.1400 και εφαρμόζεται και για άλλους συλλόγους). Ως συνέπεια τούτου, ενεγράφησαν
ήδη πέρυσι και φέτος 49 νέα, εν ενεργεία μέλη. Καλόν είναι πάντως να γνωστοποιεί ο
καθένας μας τη δυνατότητα αυτή σε φίλους του, τόσο εν αποστρατεία όσο και εν ενεργεία,
διότι θεωρούμε ότι αυτοδικαίως όλοι πρέπει να είμεθα μέλη του Συνδέσμου, αφού
προερχόμεθα από τη Σ.Ν.Δ.
2.
Ότι το Δ.Σ., σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρου 3 παρ.6 και άρθρου 6
παρ.6.1.1, αποφάσισε “λόγω της δυσμενούς οικονομικής καταστάσεως και μέχρι νεοτέρας, τα
εξής: (α)Αναπροσαρμογή της ετησίας συνδρομής από του ποσού των 30€ στο ποσό των 20€,
και (β)Αναστολή υποχρεώσεως καταβολής του δικαιώματος εγγραφής, που ήταν 15€”.
Επομένως, νέα μέλη θα μπορούν να εγγραφούν πληρώνοντας μόνο την ετήσια συνδρομή
των 20€ (έναντι των 15+30=45€ μέχρι τώρα).
Από τα εγγεγραμμένα στο Σύνδεσμο μέλη, το ποσοστό των μέχρι και εχθές ταμειακώς εν
τάξει ανέρχεται στο 28% περίπου. (Σ.Σ. Αν υπολογίσουμε και τους μέχρι το 2012 Ο.Κ. το ποσοστό
ανέρχεται σε 42% περίπου).
Τη χρονιά που μας πέρασε, δυστυχώς έφυγαν για πάντα από κοντά μας τα μέλη:
Ονοματεπώνυμο
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ
ΔΑΪΣΠΥΡΟΣ
ΔΡΟΣΙΝΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ
ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΚΕΤΣΗΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ
ΜΠΡΑΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΠΑΣΣΑΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ

Βασίλειος
Ιωάννης
Ευθύμιος
Γεώργιος
Γεώργιος
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Γεώργιος
Θεόδωρος
Χαράλαμπος
Γεώργιος
Ευάγγελος
Μενέλαος
Ιωάννης
Επαμεινώνδας
Νικόλαος

Βαθμός/Ειδικότητα.
Υποναύαρχος
Αντιναύαρχος
Υποναύαρχος
Υποναύαρχος
Αρχιπλοίαρχος
Υποναύαρχος
Πλοίαρχος
Αρχιπλοίαρχος
Αντιναύαρχος
Πλωτάρχης
Αντιπλοίαρχος
Αρχιπλοίαρχος
Υποναύαρχος
Ανθυποπ/χος
Υποναύαρχος
Αρχιπλοίαρχος

(Μ)
(Μ)

(Μ)

(Ο)
(Μ)

Κατηγορ.μέλους Μέλος από:
Τακτικό Μ.-Βετ.
Τακτικό Μ.
Τακτικό Μ.-Βετ.
Τακτικό Μ.-Βετ.
Τακτικό Μ.-Βετ.
Τακτικό Μ.
Τακτικό Μ.
Τακτικό Μ.
Τακτικό Μ.-Βετ.
Τακτικό Μ.
Τακτικό Μ.-Βετ.
Τακτικό Μ.
Τακτικό Μ.-Βετ.
Τακτικό Μ.
Ιδρυτικό Μ.-Βετ.
Τακτικό Μ.

2000
1-Μαρ-2010
1-Μαρ-2010
17-Νοε-1998
1-Μαρ-2010
18-Αυγ-1998
11-Νοε-2000
19-Φεβ-1999
19-Δεκ-1998
12-Ιουν-1998
1-Μαρ-2010
6-Μαρ-1999
1-Μαρ-2010
23-Ιαν-1999
13-Μαϊ-1998
10-Σεπ-1998

Απεβίωσε την:
14-Φεβ-2012
30-Μαρ-2012
17-Νοε-2012
17-Δεκ-2012
13-Μαρ-2012
29-Σεπ-2012
6-Φεβ-2013
24-Απρ-2012
17-Δεκ-2012
18-Ιαν-2012
Απεβ.
13-Φεβ-2012
18-Αυγ-2012
2012
3-Ιουλ-2012
22-Ιαν-2012
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τα έσοδα του Συνδέσμου προήλθαν από τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των
μελών και από τους τόκους των καταθέσεων.
Η κατάσταση των οικονομικών του Συνδέσμου την 8-3-2013 καθώς και η οικονομική
διαχείριση για την περίοδο από 17-3-2012 μέχρι 8-3-2013, έχουν ως ακολούθως:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2012
(Περίοδος από 17-3-2012 μέχρι 8-3-2013)
ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως
Εγγραφές-Συνδρομές μελών
Έσοδα από εκδηλώσεις
Τόκοι καταθέσεων:
Παλαιού λογ/μού ALPHA
Nέου λογ/μού ALPHA
Λογαριασμού ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΞΟΔΑ
55.072,00€
3.865,00€
230,00€
20,29€
28,70€
1.235,25€

__________________________________________
Σύνολο εσόδων
60.451,24€
Εξίσωση

60.451,24€

Γραφικά –Τυπογραφικά
164,45€
Ταχυδρομικά
421,64€
Τηλεφωνικά-Internet
597,50€
Έξοδα Γεν. Συνελεύσεως 2012
100,00€
Ημερολόγια 2013
461,25€
Έξοδα ακυρωθείσας χοροεσπερίδας 150,00€
Έξοδα τελετής πίτας 2013
800,00€
Διάφορες δαπάνες Δημοσ. Σχέσεων 1.067,00€
Διάφορα λειτουργικά έξοδα
237,77€
______________________________________
Σύνολο εξόδων
3.999,61€
Υπόλοιπο εις νέον
56.451,63€
____________
60.451,24€

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 17-3-2012 ΕΩΣ 8-3-2013
Καταθέσεις και μετρητά
ΑLPHA BANK Παλαιός
ΑLPHA BANK Νέος
Τράπεζα Πειραιώς
Μερικό σύνολο
Μετρητά
Σύνολα

56.451,63€
20,00€
12.268,02€
43.947,99€
56.236,01€
215,62€
56.451,63€

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

Κεφάλαιο

56.451,63€

56.451,63€
Ο Πρόεδρος
Αντιναύαρχος (ε.α.) Ξ. Μαυρογιάννης Π.Ν.

Στην περίοδο που αναφέρεται ο Απολογισμός έγιναν και οι ακόλουθες προσφορές δώρων:
Από τον Υποναύαρχο (ε.α) Ιωάννη Οικονομόπουλο Π.Ν., αντίτυπα του τελευταίου βιβλίου του
«Η τριλογία του χρόνου» προς όλα τα μέλη μας.
Από τον Υποναύαρχο (ε.α) Μάρκο Μάστρακα Π.Ν., προς το Δ.Σ. του ΣΑ/ΣΝΔ, για κατάλληλη
διάθεση ως προσφερόμενα δώρα, ανά ένα αντίτυπο των βιβλίων του «Ιστορία της ΣΝΔ &
συναφή γεγονότα», «Αρμενίζοντας στα πέλαγα των ναυτικών αναμνήσεων» και «Πέρασμα
στην αιωνιότητα».
Το ΔΣ ευχαριστεί και πάλι θερμά, τους ανωτέρω.
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Προγραμματιζόμενες δραστηριότητες για το 2013.
Για τη φετινή χρονιά, στις προθέσεις του Δ.Σ. είναι να γίνουν:
Δύο έως τρεις εκδρομές εσωτερικού & εξωτερικού. Η πρώτη προγραμματίζεται για τις αρχές
επομένου μηνός προς Αρχαία Νεμέα-Μυκήνες-Ναύπλιο. Λεπτομέρειες από τον Έφορο Δημ.Σχέσεων
Επίσκεψη στο νέο, ψηφιακό Πλανητάριο, το πιο σύγχρονο της Ευρώπης, για παρακολούθηση
προβολών ενδιαφέροντός μας.
Επίσκεψη στα Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε (Motor Oil ΕΛΛΑΣ).
Επίσκεψη στη Σ.Ν.Δ. το Α.Σ. ή και άλλες υπηρεσίες του Π.Ν. κατόπιν συνεννοήσεως, για
ενημέρωση επί της παρούσης 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, να τη γνωστοποιήσουν στον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων του
Συνδέσμου μας.
Τέλος, θέλουμε να ανακοινώσουμε προς τα ενδιαφερόμενα μέλη μας ότι, σύμφωνα με
ενημέρωση από το Δ/τή Σ.Ν.Δ. στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου της Σχολής υπάρχει αριθμός αγιογραφιών
προς διάθεση (αγορά από επιθυμούντες δωρητές) που μπορούν να αφιερωθούν ως δέηση αυτών ή
μελών της οικογένειάς τους. [Οι αγιογραφικές παραστάσεις και η αντίστοιχη τιμή είναι στη διάθεση
παντός ενδιαφερομένου (*)]. Τα χρήματα τα οποία θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για την
πληρωμή του αγιογράφου και για τη συντήρηση των τεσσάρων εικόνων του 19ου αιώνα που
βρίσκονται στο μουσείο της Σχολής.
Εδώ περατώνεται ο απολογισμός του Δ.Σ. για την περίοδο από 17-3-2012 μέχρι και χθες, 08-32013.
Ο Γραμματεύς της Γ.Σ. παρακαλείται να αναγνώσει την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
και
Ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλείται να μεριμνήσει για την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε
διαχειριστική και οικονομική ευθύνη για την περίοδο που καλύπτει ο απολογισμός.
------------------------------- Ανάγνωση Έκθεσης Ε.Ε. από τον Γραμματέα της Γ.Σ.
- Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική και οικονομική ευθύνη
------------------------------Και τώρα,
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος (ε.α) Σπυρίδων Περβαινάς Π.Ν., παρακαλείται να
μας ενημερώσει για θέματα ενδιαφέροντός μας.
(*)
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Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Οι υπογεγραμμένοι:
Α. Υποναύαρχος (Ο) ε.α. Μ. ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ Π.Ν.
Β. Υποναύαρχος ε.α. ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ν.
Γ. Αντιναύαρχος ε.α. Ν. ΣΤΑΗΣ 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 17.03.2012 έως και 08.03.2013.
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 οιανδήποτε 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 8.03.2013 αποτυπώνεται στον σχετικό ισολογισμό.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
Μιχαήλ ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ Π.Ν.

Υποναύαρχος ε.α.
Σταύρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ν.
Αντιναύαρχος ε.α.
Νικόλαος ΣΤΑΗΣ Π.Ν.
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