ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΤΗΣ 6-4-2019
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΣΑ/ΣΝΔ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19
Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΑ/ΣΝΔ της 6ης Απριλίου 2019, ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου προέβη στον ακόλουθο Ετήσιο Απολογισμό
Πεπραγμένων για το διάστημα από της τελευταίας Γ.Σ. στις 31-3-2018 μέχρι και
σήμερα:
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 της στήριξής σας προς το Σύνδεσμο.
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 της περασμένης Γ.Σ. την 31-3-2018 μέχρι και
σήμερα.
Η συμμετοχή των μελών στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητές μας
έχει μεγάλη σημασία, διότι έτσι διατηρείται ο Σύνδεσμος ενεργός και τα μέλη
συναντώνται, συζητούν, γνωρίζονται καλύτερα, και παράλληλα εμείς, οι του Δ.Σ.,
βοηθούμεθα στο έργο μας για την ευόδωση των στόχων του Συνδέσμου.
Το ΔΣ ευχαριστεί τον Πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου Ελλάδος και μέλος
του Συνδέσμου μας, Αντιναύαρχο (ε.α.) Αθανάσιο Παναγόπουλο Π.Ν. για τη διάθεση
της παρούσης αιθούσης προς πραγματοποίηση της σημερινής Γενικής Συνελεύσεως.
Στο τέλος της όλης διαδικασίας, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ παρακαλείται να μας
ενημερώσει για θέματα ενδιαφέροντός μας.
Μετά τη σύντομη αυτή εισαγωγή και δεδομένου ότι υπάρχει απαρτία
σύμφωνα με το Καταστατικό, παρακαλείσθε για την εκλογή Προέδρου και
Γραμματέως της Γ.Σ.
Στο σημείο αυτό ακολούθησε η εκλογή Προέδρου και Γραμματέως
με φανερή ψηφοφορία
Προτάθηκαν και εξελέγησαν διά βοής από τα παρόντα μέλη:
ο Υποναύαρχος ε.α. Τίτος Αλικαμπιώτης Π.Ν., ως Πρόεδρος, και
ο Αντιναύαρχος (Μ) ε.α. Αντ. Δημόπουλος Π.Ν., ως Γραμματεύς της Γενικής
Συνελεύσεως.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΑΠΟ 31-3-2018 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5-4-2019
1. Δραστηριότητες κατά την αναφερομένη περίοδο:
Η προηγούμενη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας έγινε την 31 η Μαρτίου
2018. Έκτοτε υπήρξαν οι ακόλουθες δραστηριότητες κατά την αναφερομένη περίοδο:
 Προσφέρθηκαν φορητοί Η/Υ και πολυμηχανήματα σε σχολεία της πληγείσης
από πλημμύρες περιοχής της Μάνδρας Αττικής, την 16η Μαΐου 2018. (Η αγορά
έγινε με δαπάνη 2000€, την οποία είχε εγκρίνει το ΔΣ από την προηγούμενη
οικονομική χρήση, και είχε αναφερθεί κατά τον περυσινό απολογισμό
πεπραγμένων).
 Το ΔΣ ενέκρινε δαπάνη 500€ για αθλοθέτηση κυπέλων ιστιοπλοϊκών αγώνων
«ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ ’18», το Μάϊου 2018.
 Ο πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου παρέστη στις τελετές απονομής πτυχίων στους
αποφοιτήσαντες Ν. Δοκίμους, προσφέροντας τιμητικά δώρα στους
πρωτεύσαντες Μάχιμο και Μηχανικό 4-ετείς Ν. Δοκίμους, την Παρασκευή 29
Ιουνίου. Την επομένη Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018, παρέστη στην τελετή της
ορκωμοσίας των νέων Σημαιοφόρων Π.Ν.
 Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ.
παρέστησαν στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Ναυτικών Δοκίμων, τη
Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018.
 Από 12 μέχρι 14 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η φθινοπωρινή εκδρομή
του Συνδέσμου μας στη Μάνη (Γύθειο-Σπήλαια Διρού-Μυστράς).
 Το ΔΣ ενέκρινε δαπάνη 1.500€ για την ανακαίνιση πτέρυγας ενδιαιτήσεων
Ναυτικών Δοκίμων στη Σ.Ν.Δ. τον Οκτώβριο 2018.
 Ο ΣΑ/ΣΝΔ συμμετείχε με εκπρόσωπο του Δ.Σ. και άλλα μέλη του στο Ετήσιο
Μνημόσυνο για τους πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού εν καιρώ πολέμου και
ειρήνης κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη
Ν. Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, τη Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018.
 Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 173 χρόνων λειτουργίας της Σχολής, ο
Διοικητής ΣΝΔ προσκάλεσε και επέδωσε στον πρόεδρο του Δ.Σ. αναμνηστικό
δώρο για τη διαχρονική προσφορά του Συνδέσμου προς τη Σχολή Ν. Δοκίμων,
την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018.
 Όπως κάθε χρόνο, το Δ.Σ. του Συνδέσμου συμμετείχε στον εορτασμό του
προστάτη του Ναυτικού Αγίου Νικολάου στη ΣΝΔ, την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου
2018.
 Πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα μας στο Ν.Ο.Ε. το
Σάββατο 22 Δεκ. 2018, και είχε πράγματι μεγάλη επιτυχία.
 Το Νέο Έτος ξεκίνησε με τον Αγιασμό και την κοπή της Βασιλόπιτας του
Συνδέσμου στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019.
 Ο πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν στις τελετές παραδόσεωςπαραλαβής καθηκόντων της νέας ηγεσίας του Π.Ν. και των Ε.Δ. ως ακολούθως:
o καθηκόντων Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τη
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019.
o καθηκόντων Αρχηγού Στόλου, στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, τη Δευτέρα, 4
Φεβρουαρίου 2019.
o καθηκόντων Διοικητού Σ.Ν.Δ., στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, την
Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019.
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o καθηκόντων Διοικητού Δ.Δ.Μ.Ν., στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, την
Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019.
o καθηκόντων Διοικητού Σ.ΕΘ.Α., στις εγκαταστάσεις της Σχολής Εθνικής
Άμυνας, την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019.
 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, ΣΑ/ΣΜΥΝ, ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ, και του
Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος,
 Όπως κάθε χρόνο, εκτυπώσαμε ημερολόγια τσέπης για το 2019, τα οποία
διατέθηκαν δωρεάν στα μέλη μας.
2, Γραφείο Συνδέσμου
Το Γραφείο του Συνδέσμου ευρίσκεται στο κτίριο της ΔΔΜΝ στην Πλατεία
Κλαυθμώνος (Γραφείο 301). Για πρακτικούς λόγους οι συνεδριάσεις του Δ.Σ.
πραγματοποιούνται στο Γραφείο του Διευθυντού του περιοδικού «Ναυτική Ελλάς»,
στο ισόγειο του κτηρίου, δύο φορές το μήνα (συνήθως Τετάρτη από 10:30 έως 13:00)
καθώς και εκτάκτως όταν απαιτείται, οπότε και γνωστοποιείται στα μέλη μας.
3. Αριθμός Μελών
Τα μέχρι σήμερα εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη του Συνδέσμου ανέρχονται
σε 354, συμπεριλαμβανομένων και των Τιμής Ένεκεν εγγραφέντων Βετεράνων μας
του Β’ Π.Π. Είναι επίσης εγγεγραμμένοι, μη συμμετέχοντες όμως ενεργά, και οι 174
νέοι αξιωματικοί, που απεφοίτησαν εκ Σ.Ν.Δ. ως Σημαιοφόροι από το 2012 έως και το
2018. 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.
Από τα ως άνω εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη, το ποσοστό των μέχρι και
εχθές ταμειακώς εν τάξει ανέρχεται στο 56% περίπου. Ταμειακώς εντάξει μέλη
θεωρούνται όσοι έχουν καταβάλει τις συνδρομές τρέχοντος έτους και τουλάχιστον
των δύο προηγουμένων ετών. Με την αποφασισθείσα χαμηλότερη τιμή ετησίας
συνδρομής, (20€), 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 επτά
ακόμη μέλη:
Ονοματεπώνυμο
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Ευάγγελος
ΚΥΡΙΑΚΌΣ Κωνσταντίνος
ΤΣΙΡΚΑΣ Χαρίλαος
ΒΛΑΧΟΣ Ιωάννης
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ_Περικ.
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ Δημοσθένης
ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Βασίλειος

Βαθμός-Ειδικότητα
Αρχιπλοίαρχος
(Ο)
Υποναύαρχος
(Ο)
Υποναύαρχος
(Ο)
Αρχιπλοίαρχος
(Ο)
Υποναύαρχος
Υποναύαρχος
Πλοίαρχος

Κατηγορία_Μέλους Απεβίωσε
Ιδρυτικό Μέλος
30/06/2018
Τακτικό Μέλος
18/07/2018
Τακτικό Μέλος
24/08/2018
Τακτικό Μέλος
26/10/2018
Ιδρυτικό Μ.-Βετερ. 21/01/2019
Τακτικό Μ.-Βετερ.
26/03/2019
Τακτικό Μέλος
28/03/2019
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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 5-4-2019 καθώς και η οικονομική
διαχείριση για την περίοδο από 31-3-2018 μέχρι 5-4-2019, έχουν ως ακολούθως:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 31-3-2018 ΕΩΣ 5-4-2019

ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως
Εγγραφές-Συνδρομές μελών
Δωρεές κ. Β. Ι. Βαρδινογιάννη
Πωλήσεις γραβατών-σημάτων
Τόκοι καταθέσεων:
- Νέου λογαριασμού ALPHA
- Λογαριασμού ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΞΟΔΑ
77.657,20€
4.090,00€
10.000,00€
105,00€
1,00€
16,70€

__________________________________________
Σύνολο εσόδων
91.869,90€

Έξοδα χοροεσπ. Χριστουγέννων ‘18
(προσκλήσεις, DJ, σερβιτόροι)
383,00€
Έξοδα Γεν.Συνελεύσεως.2018
50,00€
Διάφορα λειτουργικά έξοδα
77,90€
Τηλεφωνικά - Internet
409,00€
Επιδοτήσεις μελών, φιλοδωρήματα,
κ.λπ. έξοδα εκδρομής Μάνης
1.150,00€
Έξοδα Δημοσίων Σχέσεων και
εθιμοτυπίας (ως πίνακας Ι)
2.939,00€
Ταχυδρομικά
15,90€
Ημερολόγια 2019
593,70€
Catering εορτής πίτας 2019
2.165,00€
Τραπεζικά έξοδα
21,00€
______________________________________
Σύνολο εξόδων
7.804,50€
Υπόλοιπο εις νέον
84.065,40€
Εξίσωση
91.869,90€

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-3-2018 ΕΩΣ 5-4-2019
Καταθέσεις και μετρητά
ΑLPHA BANK Παλαιός
ΑLPHA BANK Νέος
Τράπεζα Πειραιώς
Μετρητά

26,00€
2.194,50€
81.611,30€
233,60€

Κεφάλαιο

Σύνολα

84.065,40€

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

84.065,40€
Ο Πρόεδρος
Αντιναύαρχος (ε.α.) Ξ. Μαυρογιάννης Π.Ν.
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Ανήκει στον ισολογισμό
ΣΑ/ΣΝΔ 4/2018 – 4/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
- Αθλοθέτηση κυπέλλων ναυταθλητικών αγώνων «ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ/18
- Προσφορά για ανακαίνιση χώρων ΣΝΔ

500 €
1500 €

- Προμήθεια βιβλίων και αναμνηστικών από Ν.Μ.Ε. για προσφορά σε
αποφοίτους ΣΝΔ τάξεως 2018

460 €

- Προμήθεια πλακετών για απονομή σε αποστρατευθέντες Ναυάρχους

120 €

- Αγορά δώρου τελετής πίτας 2019

169 €

- Αγορά στεφάνων για κηδείες θανόντων μελών του Συνδέσμου και
λουλουδιών για ευχές σε Α/ΓΕΕΘΑ

190 €
Σύνολο:

2939 €

Ο Ταμίας
Αντιναύαρχος ε.α. Απόστ. Δαγκωνάκης Π.Ν.
________________________________________________________

Στην περίοδο που αναφέρεται ο Απολογισμός έγινε και η ακόλουθος προσφορά
δώρων:
 Από τον Υποναύαρχο (ε.α) Ιωάννη Π. Οικονομόπουλο Π.Ν., αντίτυπα του
τελευταίου βιβλίου του «Ηλιακοί Προσανατολισμοί και Συμβολισμοί» προς όλα
τα μέλη μας.
Το ΔΣ ευχαριστεί και πάλι θερμά, τον ανωτέρω.
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Προγραμματιζόμενες δραστηριότητες για το 2019.
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.
 Ερχόμαστε σε επικοινωνία με τις σχολικές επιτροπές Καστελλόριζου
προκειμένου προσδιοριστούν οι ανάγκες σε εξοπλισμό σχολείων (ΔημοτικούΓυμνασίου) και μαθητών, τις οποίες να καλύψουμε, όπως είχαμε κάνει και το 2011.
 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 γνωστοποιούνται όποτε προκύπτουν, μέσω της
ιστοσελίδας του Συνδέσμου και ομαδικού ηλεκτρονικού μηνύματος προς τα μέλη μας
που διαθέτουν e-mail.
 Με την ευκαιρία θα παρακαλούσα όσους επιθυμούν απ’ ευθείας ενημέρωση για
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές μας και διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση email, να τη γνωστοποιήσουν -αν δεν το έχουν ήδη πράξει- στον Αντιπρόεδρο του
Συνδέσμου μας.
Στο σημείο αυτό περατώθηκε ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για
την περίοδο από 31-3-2018 μέχρι και την 5-4-2019.
Ο Γραμματεύς της Γ.Σ. εκλήθη και ανέγνωσε την Έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, (επισυνάπτεται εν συνεχεία) και
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πρότεινε την έγκριση των ανωτέρω και την απαλλαγή του
Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική και οικονομική ευθύνη για την περίοδο που καλύπτει ο
απολογισμός.
Τα μέλη της Γ.Σ. έκαναν αποδεκτή διά βοής τις προτάσεις του
προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, Αντιναύαρχος (ε.α) Σπυρίδων Περβαινάς Π.Ν.,
προέβη σε ενημέρωση των μελών της Γ.Σ. επί θεμάτων οικονομικού αλλά και
γενικοτέρου ενδιαφέροντός τους και απάντησε σε τεθέντα ερωτήματα.
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Αθήνα, 05 Απριλίου 2019
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Οι υπογεγραμμένοι:
α. Υποναύαρχος ε.α.
Προκόπιος ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Π.Ν.
β. Υποναύαρχος (Ο) ε.α. Αναστάσιος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π.Ν.
γ. Υποναύαρχος ε.α.
Σπυρίδων ΦΑΚΙΡΗΣ 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 31.03.2018 έως
και 05.04.2019.
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 Οικονομικής Διαχειρίσεως», η περιουσιακή δε
κατάσταση του Συνδέσμου κατά την 05.04.2019 αποτυπώνεται στο σχετικό «Ισολογισμό».
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υποναύαρχος ε.α.
Προκόπιος ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Π.Ν.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υποναύαρχος (Ο) ε.α.
Αναστάσιος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π.Ν.

Υποναύαρχος ε.α.
Σπυρίδων ΦΑΚΙΡΗΣ Π.Ν.
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