ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΑ/ΣΝΔ ΜΕΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 14-ΜΑΡ-2015
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑ/ΣΝΔ, ΕΤΟΥΣ 2014
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 29-3-2014 μέχρι και 13-3-2015.
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 2014,
 Βασικές Επιδιώξεις – Προβλεπόμενες Δραστηριότητες για το 2015,
 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., 29-3-2014, μέχρι και την ημέρα της Γενικής
Συνελεύσεως του 2015.

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος (ε.α.) Σπυρίδων
Περβαινάς Π.Ν. παρακαλείται να μας ενημερώσει περιληπτικά για θέματα ενδιαφέροντός μας.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει:




Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (με φανερή ψηφοφορία) και σύνταξη
πρακτικού.
Εκλογή από τα ταμειακώς εντάξει παρόντα μέλη, πέντε (5) Τακτικών και τριών (3)
Αναπληρωματικών Μελών του νέου Δ.Σ. και τριών (3) Τακτικών και δύο (2)
Αναπληρωματικών Μελών της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής (μυστική ψηφοφορία).
Σύνταξη πρωτοκόλλου αποτελεσμάτων 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 με φανερή ψηφοφορία ]
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΑΠΟ 29-3-2014 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 13-3-2015
Δραστηριότητες κατά την αναφερομένη περίοδο:
Η προηγούμενη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας ήταν στις 29 Μαρτίου 2014. Έκτοτε
υπήρξαν οι ακόλουθες δραστηριότητες και συμμετοχές του ΣΑ/ΣΝΔ:














Πραγματοποιήθηκε τετραήμερη ανοιξιάτικη εκδρομή του Συνδέσμου μας, από 30 Μαΐου έως
2 Ιουνίου 2014, στη Μακεδονία !
Ο ΣΑ/ΣΝΔ συμμετείχε και στη δεύτερη το χρόνο που πέρασε "Βραδιά Οπερέτας", θερινή
αυτή τη φορά, την οποία οργάνωσε ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού στο Δημοτικό κηποθέατρο
Παπάγου, την 29η Ιουνίου 2014.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Σημαιοφόρων Π.Ν.,
την Τρίτη, 1η Ιουλίου 2014.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Ναυτικών Δοκίμων,
την Παρασκευή, 3η Οκτωβρίου 2014.
Το Δ.Σ. και μέλη του ΣΑ/ΣΝΔ συμμετείχαν 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 Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014.
Πραγματοποιήθηκε τριήμερη φθινοπωρινή εκδρομή του Συνδέσμου μας, από 7 έως 9
Νοεμβρίου 2014, στην Αρχαία Ολυμπία - Δάσος Φολόης – Δημητσάνα - Βυτίνα !
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας συμμετείχε στους εορτασμούς για τον προστάτη του Ναυτικού
Άγιο Νικόλαο και για τις νικηφόρες ναυμαχίες Έλλης και Λήμνου, στη Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014.
Και τέλος, έγινε ο Αγιασμός για το Νέο Έτος και η κοπή της Βασιλόπιτας του Συνδέσμου,
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015.
Πέραν τούτων, ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ παραβρέθηκαν κατά περίπτωση στις τελετές
Βασιλόπιτας του ΠΝ (ΓΕΝ και ΔΔΜΝ), της ΕΑΑΝ, των Συνδέσμων Ελληνικών Υ/Β,
Αεροπορίας Ναυτικού, ΣΑ/ΣΜΥΝ και ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ και του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.
Όπως κάθε χρόνο, εκτυπώσαμε ημερολόγια τσέπης για το 2015, 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.
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Αριθμός Μελών
Τα μέχρι σήμερα εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου ανέρχονται σε 459. Ο αριθμός θα
μπορούσε και έπρεπε να είναι μεγαλύτερος, γι’ αυτό το ΔΣ συνεχίζει να επιδιώκει τη με κάθε τρόπο
την ενημέρωση των εν ενεργεία και αποστρατεία Αξιωματικών εκ ΣΝΔ, γνωρίζοντάς τους για το
Σύνδεσμο.
Το χρονικό διάστημα από την περυσινή Γ.Σ. έως σήμερα, ενεγράφησαν 11 νέα μέλη.
Δυστυχώς, άλλα τόσα έφυγαν για πάντα από κοντά μας. Οι συνάδελφοι που έφυγαν ήσαν:
Ονοματεπώνυμο

Βαθμός/Ειδικότητα.

ΑΡΝΗΣ

Ιωάννης

Υποπλοίαρχος

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

Ιωάννης

Υποναύαρχος

Κατηγορ.μέλους Μέλος από:
(Μ)

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Νικόλ.-Ευάγγελ. Αντιναύαρχος
ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΙΣ
Χρήστος
Αρχιπλοίαρχος

Απεβίωσε την:

Τακτικό Μ.

10-Ιουν-1998

Τακτικό Μ.

22-Δεκ-1998

2-Ιουν-2014

Τακτικό Μ.

16-Ιουλ-2014
23-Ιουλ-2014

24-Απρ-2014

Τακτικό Μ.-Βετ.

19-Δεκ-1998
19-Δεκ-1998

ΠΟΛΛΑΛΗΣ

Νικόλαος

Αρχιπλοίαρχος

(Μ)

Τακτικό Μ.-Βετ.

26-Ιαν-2008

7-Αυγ-2014

ΚΟΚΚΙΝΗΣ

Σπυρίδων

Αντιναύαρχος

(Μ)

Τακτικό Μ.

9-Μαϊ-2009

13-Αυγ-2014

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παναγιώτης

Υποπλοίαρχος

Τακτικό Μ.-Βετ.

9-Ιαν-2007

12-Νοε-2014

ΓΑΒΑΛΑΣ

Αντώνιος

Αρχιπλοίαρχος

Τακτικό Μ.

24-Ιουν-1998

20-Δεκ-2014

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Χρήστος

Αρχιπλοίαρχος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Κωνσταντίνος

Σημαιοφόρος

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Κυριάκος

Πλοίαρχος

ΚΟΝΙΑΛΗΣ

Πάτροκλος

Αντιναύαρχος

Κωνσταντίνος

Υποναύαρχος

ΕΞΑΡΧΟΣ

(Μ)

Τακτικό Μ.-Βετ.
(Μ)

26-Ιουν-1998 Δεκ.'14 ή Ιαν.'15

Τακτικό Μ.

18-Δεκ-1999

13-Ιαν-2015

Τακτικό Μ.-Βετ

27-Ιαν-2001

13-Ιαν-2015

Τακτικό Μ.-Βετ.

10-Σεπ-1998

28-Ιαν-2015

Τακτικό Μ.

10-Σεπ-1998

12-Μαρ-2015
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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 13-3-2015 καθώς και η οικονομική
διαχείριση για την περίοδο από 29-3-2014 μέχρι 13-3-2015, έχουν ως ακολούθως:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 29.3.2014 ΕΩΣ 13.3.2015

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως
Εγγραφές-Συνδρομές μελών
Δωρεές κ. Β. Βαρδινογιάννη
Πωλήσεις σήματος πέτου
Τόκοι καταθέσεων:
Nέου λογ/μού ALPHA
Λογαριασμού ΠΕΙΡΑΙΩΣ

54.800,20€
2.580,00€
10.000,00€
5,00€

4,20€
862,00€

__________________________________________
Σύνολο εσόδων
68.251,40€
Εξίσωση

Έξοδα συνεστιάσεως ΝΟΕ
445,00€
Έξοδα Γενικής Συνελεύσεως 2014
90,00€
Ταχυδρομικά έξοδα
11,40€
Έξοδα Δημοσίων Σχέσεων
559,80€
Επιδότ.εκδρομών Ρούπελ+Ολυμπίας 1.240,00€
Φιλοδωρήματα κλπ. έξοδα εκδρομών
320,00€
Τηλεφωνικά έξοδα
438,50€
Διάφορα λειτουργικά έξοδα
60,00€
Κατασκ. καρφιτσών πέτου ΣΑ/ΣΝΔ
677,50€
Ημεροδείκτες 2015
461,30€
Βοήθημα σε θυγατέρα θανόντος μέλους 400,00€
Catering & δώρο πίτας 2015
1.764,80€
______________________________________
Σύνολο εξόδων
6.468,30€
Υπόλοιπο εις νέον
61.783,10€

68.251,40€

68.251,40€

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 29.3.2014 ΕΩΣ 13.3.2015
Καταθέσεις και μετρητά
ΑLPHA BANK Παλαιός
ΑLPHA BANK Νέος
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μετρητά
Μερικό σύνολο

287,10€
15.319,80€
46.089,30€
86,90€
61.783,10€

Κεφάλαιο

Σύνολα

61.783,10€

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

61.783,10€

61.783,10€
Ο Πρόεδρος
Αντιναύαρχος (ε.α.) Ξ. Μαυρογιάννης Π.Ν.

Στην περίοδο που αναφέρεται ο Απολογισμός έγιναν και οι ακόλουθες δωρεές προς τον
Σύνδεσμο:
 Από τον Υποναύαρχο (ε.α) Βαρδή Βαρδινογιάννη Π.Ν., το ποσό των 5.000€ την 30/3/2014
 Από τον ίδιο, το ποσό των 5.000€ την 17/12/2014
Το ΔΣ εκφράζει και από αυτού του βήματος τις θερμές ευχαριστίες των μελών μας προς τον
ανωτέρω.
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Προγραμματιζόμενες δραστηριότητες για το 2015.
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.
Στο σημείο αυτό περατώνεται ο απολογισμός του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου για
την περίοδο από 29-3-2014 μέχρι και χθες, 13-3-2015.
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 Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος (ε.α) Σπυρίδων Περβαινάς Π.Ν., παρακαλείται να
μας ενημερώσει για θέματα ενδιαφέροντός μας.

Σελ.5/6

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2015
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 29.03.2014 έως και 14.03.2015.
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 14.03.2015 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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