ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΑ/ΣΝΔ ΤΗΣ 29-ΜΑΡΤΙΟΥ-2014
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑ/ΣΝΔ, ΕΤΟΥΣ 2013
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 9-3-2013 μέχρι και 28-3-2014.
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-Χολαργού και μέλος του
Συνδέσμου μας, Υποναύαρχο (ε.α.) Βασίλειο Ξύδη Π.Ν. για τη διάθεση του Πολιτιστικού Κέντρου
Παπάγου προς πραγματοποίηση της σημερινής Γ.Σ. Ο κ. Δήμαρχος προσφέρει και τον καφέβουτήματα-αναψυκτικά.
Στο τέλος της όλης διαδικασίας, ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος ε.α. Θεόδ.
Γερούκης Π.Ν. παρακαλείται να μας ενημερώσει για θέματα ενδιαφέροντός μας. Ο Πρόεδρος της
ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος ε.α. Σπυρ. Περβαινάς Π.Ν. βρίσκεται στην Κύμη Ευβοίας, όπου τελείται το
μνημόσυνο του Ναυάρχου Ν. Παππά και θα ακολουθήσει ονοματοδοσία μιας οδού της πόλεως προς
τιμήν του κυβερνήτη του θρυλικού «Βέλους» και τέως Αρχηγού ΓΕΝ
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 ε.α. Τίτος Αλικαμπιώτης ΠΝ)
και Γραμματέως (Πλοίαρχος ε.α. Γεώργιος Κουντούρης ΠΝ) με φανερή ψηφοφορία ]
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΑΠΟ 9-3-2013 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 28-3-2014
Δραστηριότητες κατά την αναφερομένη περίοδο:
Η προηγούμενη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας έγινε στις 9 Μαρτίου 2013. Έκτοτε
υπήρξαν:
Συμμετοχή του Δ.Σ. του Συνδέσμου στις τελετές παραδόσεως-παραλαβής καθηκόντων
Α/ΓΕΝ στη Σ.Ν.Δ., και παραδόσεως-παραλαβής καθηκόντων Α.Σ. στο Ναύσταθμο
Σαλαμίνας, τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013.
Συμμετοχή του Δ.Σ. του Συνδέσμου στην τελετή παραδόσεως-παραλαβής ΔΔΜΝ στο
Ναύσταθμο Σαλαμίνας, την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013.
Συμμετοχή του Δ.Σ. του ΣΑ/ΣΝΔ στην τελετή παραδόσεως - παραλαβής καθηκόντων
Διοικητού Σ.Ν.Δ., την Τετάρτη, 20-03-2013.
Ανοιξιάτικη εκδρομή του Συνδέσμου μας στην Αρχαία Νεμέα και το Ναύπλιο, το
Σαββατοκύριακο 6 και 7 Απριλίου 2013
Η εβδόμη κατά σειρά εκδρομή μας στο εξωτερικό: Ένα πενθήμερο στην Κωνσταντινούπολη,
από 9 έως 13 Ιουνίου 2013.
Συμμετοχή του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Σημαιοφόρων
Π.Ν., την 1η Ιουλίου 2013.
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Συμμετοχή του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Ναυτικών
Δοκίμων, την 27η Σεπτεμβρίου 2013.
Φθινοπωρινή εκδρομή του Συνδέσμου μας στο Βόλο με γύρο του Πηλίου, από 23 έως 25
Νοεμβρίου 2013
Συμμετοχή του Δ.Σ. στον εορτασμό του προστάτη του Ναυτικού Αγίου Νικολάου,
στη ΣΝΔ, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013.
Πραγματοποιήθηκε η τελετή Αγιασμού για το Νέο Έτος και της κοπής της Βασιλόπιτας του
Συνδέσμου, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014. Τα
παραβρεθέντα μέλη μας μετά συζύγων έφθασαν τα 160 άτομα.
Ο ΣΑ/ΣΝΔ μαζί με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού συνδιοργάνωσαν 'Βραδιά Οπερέτας'
στο αμφιθέατρο "Μίκης Θεοδωράκης", την 15η Φεβρουαρίου 2014, η οποία είχε πολύ
μεγάλη επιτυχία.
Και τέλος, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μεσημεριανή συνάντηση και συνεστίαση των
μελών και φίλων μας στο Ν.Ο.Ε., το περασμένο Σάββατο 22 Μαρτίου. Η αποδοχή υπήρξε
πέραν του αναμενομένου οι δε οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τα 230 άτομα.
Πέραν τούτων, ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ παρευρέθησαν κατά περίπτωση στις τελετές
Βασιλόπιτας του ΠΝ (ΓΕΝ και ΔΔΜΝ), της ΕΑΑΝ, των Συνδέσμων Ελληνικών Υ/Β,
Αεροπορίας Ναυτικού, Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, ΣΑ/ΣΜΥΝ και ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ.
Όπως κάθε χρόνο, εκτυπώσαμε ημερολόγια τσέπης για το 2014, τα οποία διατέθηκαν δωρεάν
στα μέλη μας.
Γραφείο Συνδέσμου
Το Γραφείο του Συνδέσμου ευρίσκεται στο κτίριο 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) καθώς και εκτάκτως
όταν απαιτείται, οπότε και γνωστοποιείται στα μέλη μας.
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., χώροι που 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 467,
συμπεριλαμβανομένων και των Τιμής Ένεκεν εγγραφέντων Βετεράνων μας του Β’ Π.Π. αλλά και
των 101 νέων Σημαιοφόρων που απεφοίτησαν το 2012 και 2013. 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.
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,
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διότι θεωρούμε ότι αυτοδικαίως όλοι πρέπει να είμεθα μέλη του Συνδέσμου, αφού
προερχόμεθα από τη Σ.Ν.Δ.
2.
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 27% περίπου. (Σ.Σ. Αν υπολογίσουμε και τους μέχρι το 2013 Ο.Κ. το ποσοστό
ανέρχεται σε 33% περίπου). Με την προαναφερθείσα νέα, χαμηλότερη τιμή ετησίας συνδρομής,
ελπίζουμε ότι διευκολύνουμε όλα τα μέλη μας να τακτοποιήσουν τις τυχόν οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο.
Τη χρονιά που μας πέρασε, δυστυχώς έφυγαν για πάντα από κοντά μας τα μέλη:
Ονοματεπώνυμο
ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
ΡΑΖΕΛΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
ΔΕΣΥΛΛΑΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΒΕΡΡΗΣ
ΛΙΟΥΜΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ
ΒΙΚΑΤΟΣ
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ
ΓΚΙΤΑΚΟΣ
ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ

Βαθμός/Ειδικότητα.
Αθανάσιος
Διονύσιος
Εμμανουήλ
Πατρίκιος
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
Θωμάς
Κωνσταντίνος
Δημήτριος
Αλέξανδρος
Παναγιώτης
Σπυρίδων
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Ανδρέας
Άγγελος

Πλοίαρχος
Αντιναύαρχος
Πλωτάρχης
Αρχιπλοίαρχος
Αντιπλοίαρχος
Υποναύαρχος
Αντιναύαρχος
Πλοίαρχος
Υποναύαρχος
Σημαιοφόρος
Πλοίαρχος
Υποναύαρχος
Αρχιπλοίαρχος
Αρχιπλοίαρχος
Υποναύαρχος
Πλοίαρχος

Κατηγορ.μέλους Μέλος από:

(Ο)
(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Μ)

(Ο)
(Μ)

Τακτικό μέλος
Τακτικό Μ.-Βετερ.
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό Μ.-Βετερ.
Ιδρυτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Τακτικό Μ.-Βετερ.
Ιδρυτικό Μ.-Βετερ.
Τακτικό μέλος
Τακτικό μέλος
Ιδρυτικό μέλος

Απεβίωσε την:

11-Νοε-00
1-Μαρ-10
22-Ιουλ-98
19-Ιαν-99
1-Μαρ-10
9-Απρ-98
23-Νοε-05
17-Ιουν-98
15-Μαρ-03
6-Ιουλ-98
16-Ιουν-06
1-Μαρ-10
13-Μαϊ-98
11-Ιουλ-98
23-Ιαν-10
29-Απρ-98

6-Φεβ-13
7-Απρ-13
13-Μαϊ-13
31-Μαϊ-13
9-Αυγ-13
1-Σεπ-13
9-Σεπ-13
11-Σεπ-13
17-Σεπ-13
30-Νοε-13
Νοε. 2013
2-Ιαν-14
11-Ιαν-14
16-Ιαν-14
3-Φεβ-14
10-Μαρ-14
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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 28-3-2014 καθώς και η οικονομική
διαχείριση για την περίοδο από 9-3-2013 μέχρι 28-3-2014, έχουν ως ακολούθως:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 9-3-2013 ΕΩΣ 29-3-2014

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως
Εγγραφές-Συνδρομές μελών
Δωρεά κ. Καλούπη
Πωλήσεις γραβατών
Τόκοι καταθέσεων:
Nέου λογ/μού ALPHA
Λογαριασμού ΠΕΙΡΑΙΩΣ

56.451,60€
3.800,00€
100,00€
65,00€

34,40€
1.175,80€

__________________________________________
Σύνολο εσόδων
61.626,80€
Εξίσωση

61.626,80€

Γραφικά –Τυπογραφικά
182,80€
Ταχυδρομικά
243,50€
Διάφορα λειτουργικά έξοδα
133,40€
Έξοδα Γεν. Συνελεύσεως 2013
60,00€
Επιδότ. εκδρομών Ναυπλίου-Βόλου 880,00€
Διάφορες δαπάνες Δημοσ. Σχέσεων 1.407,70€
Τηλεφωνικά - Internet
603,10€
Ημερολόγια 2014
461,30€
Catering εορτής πίτας 2014
1.580,00€
Βραδιά Οπερέτας
740,00€
Επιστροφή εκδρομής Ναυπλίου
200,00€
Επιστροφή εκδρομής Πηλίου
335,00€
______________________________________
Σύνολο εξόδων
6.826,80€
Υπόλοιπο εις νέον
54.800,00€
____________
61.626,80€

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 9-3-2013 ΕΩΣ 29-3-2014
Καταθέσεις και μετρητά
ΑLPHA BANK Παλαιός
ΑLPHA BANK Νέος
Τράπεζα Πειραιώς
Μερικό σύνολο

Κεφάλαιο
405,00€
8.917,80€
45.477,20€
54.800,00€

Σύνολα

54.800,00€
Ο Ταμίας

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

54.800,00€

54.800,00€
Ο Πρόεδρος
Αντιναύαρχος (ε.α.) Ξ. Μαυρογιάννης Π.Ν.

Στην περίοδο που αναφέρεται ο Απολογισμός έγινε και η ακόλουθος προσφορά δώρων:
Από τον Υποναύαρχο (ε.α) Ιωάννη Οικονομόπουλο Π.Ν., αντίτυπα του τελευταίου βιβλίου
του «Το Πάσχα: Διαχρονική, αστρονομική και ημερολογιακή ερμηνεία», δωρεάν προς όλα τα
μέλη μας. Το Δ.Σ. τον ευχαριστεί και πάλι, θερμά.
Ο Υποναύαρχος ε.α. Βαρδής Βαρδινογιάννης Π.Ν. προσέφερε στο Σύνδεσμο το ποσό των
5.000€. Το Δ.Σ. τον ευχαριστεί θερμά και εύχεται καλή επιτυχία στις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες. [Σ.Σ.: Η ανωτέρω προσφορά, για τεχνικούς λόγους, θα ενταχθεί στον
ισολογισμό 2014-15 και θα εμφανιστεί στον Απολογισμό επομένου έτους. ]
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Προγραμματιζόμενες δραστηριότητες για το 2014.
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 και γι’ αυτό
παρακαλούνται τα μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη, να δώσουν στοιχεία για την ηλεκτρονική
επικοινωνία τους προς τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου μας.
Επίσκεψη στο νέο, ψηφιακό Πλανητάριο, το πιο σύγχρονο της Ευρώπης, για παρακολούθηση
προβολών ενδιαφέροντός μας. Τα μέλη μας ήδη ενημερώνονται με e-mail για τις εκάστοτε νέες
παραστάσεις θόλου, με δωρεάν προσκλήσεις για την πρώτη ημέρα προβολής.
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.
Και μία ανακοίνωση: Αύριο, Κυριακή 30/3/14, πραγματοποιείται στο Ν.Μ.Ε. η Ετήσια,
Τακτική, Γενική Συνέλευση, ώρα 11:00. Τα μέλη του Ν.Μ.Ε. παρακαλούνται να παραστούν.]
Εδώ περατώνεται ο απολογισμός του Δ.Σ. για την περίοδο από 9-3-2013 μέχρι και χθες, 28-32014.
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. Πλοίαρχο ε.α. Γ.Κουντούρη ΠΝ.
(η Έκθεση επισυνάπτεται στο τέλος παρόντος)
- Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική και οικονομική ευθύνη
(η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από τους παρισταμένους)
------------------------------Και τώρα,
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος (ε.α) Θεόδωρος Γερούκης Π.Ν., παρακαλείται
να μας ενημερώσει για θέματα ενδιαφέροντός μας.
[ Ακολούθησε ημίωρη παρουσίαση διαφόρων οικονομικών, νομικών κ.λπ. θεμάτων
αφορώντων εις τους αποστράτους του ΠΝ από τον Αντιπρόεδρο της ΕΑΑΝ, ο οποίος στη συνέχεια
άκουσε προτάσεις και απάντησε σε ερωτήματα των παρισταμένων μελών].
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Αθήνα, 29 Μαρτίου 2014
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Οι υπογεγραμμένοι:
α. Υποναύαρχος (Ο) ε.α. Μιχ. ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ Π.Ν.
β. Υποναύαρχος ε.α.
Στ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ν.
γ. Αντιναύαρχος ε.α.
Νικ. 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 09.03.2013 έως και 29.03.2014.
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 29.03.2014 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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