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Αριθμός Πρωτοκόλλου 02/2022                                                                      Αθήνα, 30-03-2022 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Α./Σ.Ν.Δ. 

ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΗΝ 22-ΟΚΤ-2021 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 30-ΜΑΡ-2022 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σκοπός του παρόντος απολογισμού “πεπραγμένων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου”, είναι: 

  Αφ’ ενός να ενημερώσουμε τα μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. τόσο για το τι 

προηγήθηκε την τελευταία τριετία προ των αρχαιρεσιών του Οκτωβρίου 2021, όσο και για τις 

ελάχιστες δραστηριότητές μας κατά το διάστημα από τις 22-10-21 μέχρι σήμερα,   και  

  Αφ’ ετέρου να εκθέσουμε σαν Δ.Σ. τις προθέσεις και τις επιδιώξεις μας για το τρέχον έτος, 

λαμβάνοντας βέβαια πάντα υπόψη τους περιορισμούς που τυχόν θα ισχύσουν λόγω του 

συνεχιζόμενου προβλήματος της πανδημίας Covid-19. 

   

Η τελευταία Γεν. Συνέλευση μετά αρχαιρεσιών, με φυσική παρουσία μελών του Συνδέσμου 

μας, πραγματοποιήθηκε στις 31-3-2018, ενώ η επόμενη τακτική Γ.Σ. την 6η  Απριλίου του 2019. 

Από τότε και μέχρι τέλους Οκτωβρίου του 2021 ανεστάλησαν οι προβλεπόμενες Γ.Σ. προς αποφυγή 

συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους. Αναρτήθηκαν εν τούτοις στην ιστοσελίδα μας οι αντίστοιχοι 

απολογισμοί πεπραγμένων (εδώ). Με τη συμπλήρωση της τριετούς θητείας του προηγουμένου 

Δ.Σ. και τη λήξη της “αναστολής”, προχωρήσαμε ως οφείλαμε σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 

νέου Δ.Σ. Για πρώτη φορά η εκλογική μας διαδικασία πραγματοποιήθηκε με επιστολική 

ψηφοφορία, τα δε σχετικά Πρακτικά έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (εδώ). 

Από της αναλήψεως καθηκόντων του σημερινού Δ.Σ., μετά τα αποτελέσματα των εκλογών 

της 22ας Οκτωβρίου 2021 και μέχρι σήμερα, υπήρξαν οι ακόλουθες δραστηριότητες και συμμετοχές 

σε εκδηλώσεις, μελών του Δ.Σ. ή/και λοιπών μελών του Συνδέσμου μας: 

 Συμμετοχή του Δ.Σ. του ΣΑ/ΣΝΔ στον εορτασμό του προστάτη του Ναυτικού Αγίου 

Νικολάου στη ΣΝΔ, τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021. 

 Συμμετοχή του Προέδρου του ΣΑ/ΣΝΔ στο ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες του 
Πολεμικού Ναυτικού σε καιρό πολέμου και ειρήνης κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, 
που τελέσθηκε στη Ν. Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021. 

 Το Σάββατο, 18-12-2021 πραγματοποιήσαμε την πρώτη μετά την πολύμηνη διακοπή κοινών 

εκδηλώσεων -και 9η από ενάρξεως αυτού του “θεσμού”- μεσημεριανή συνεστίαση στο 

Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. Η ανταπόκριση των μελών μας υπήρξε εντυπωσιακή, μας τίμησαν 

δε με την παρουσία τους ο Α/ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Στ. Πετράκης ΠΝ και ο Δ/ΣΝΔ, 

Υποναύαρχος Ι. Καλογερόπουλος ΠΝ, μετά των συζύγων τους.  

 Συμμετοχή Δ.Σ. του ΣΑ/ΣΝΔ στην τελετή παραδόσεως-παραλαβής καθηκόντων Διοικητού 
Δ.Δ.Μ.Ν., στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022. 

http://www.sa-snd.gr/facts.htm#F-21a
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http://www.sa-snd.gr/facts.htm#F-21e
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 Συμμετοχή Δ.Σ. του ΣΑ/ΣΝΔ στην τελετή παραδόσεως-παραλαβής καθηκόντων Διοικητού 
Σ.Ν.Δ., στη Σχολή Ν. Δοκίμων, τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022. 

Για τις παραπάνω συμμετοχές και δραστηριότητες υπάρχουν σχετικές καταχωρήσεις και 
φωτογραφίες στη στήλη “Εκδηλώσεις” της ιστοσελίδας μας. 

 Λόγω της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων μετακινήσεων και συναθροίσεων, ένεκα της 
πανδημίας (κορωνοϊού Covid-19), δεν πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη τελετή 
Αγιασμού για το Νέο Έτος 2022 και κοπής Βασιλόπιτας.  

 Λόγω τηρήσεως μέτρων προφυλάξεως, ιδίως των ευπαθών ομάδων (όπως είναι τα άτομα 
άνω των 65 ετών) δεν πραγματοποιήθηκε η ετήσια, τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2022 
με φυσική παρουσία μελών. 

 Τέλος, όπως κάθε χρόνο, εκτυπώσαμε ημερολόγια τσέπης για το 2022, τα οποία 
απεστάλησαν ταχυδρομικά στις διευθύνσεις των ενεργών μελών μας. 

 
Αριθμός Μελών 

Τα μέχρι σήμερα εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη του Συνδέσμου ανέρχονται σε 320, 

συμπεριλαμβανομένων και των Τιμής Ένεκεν εγγραφέντων Βετεράνων μας του Β’ Π.Π. Είναι 

επίσης εγγεγραμμένοι, μη συμμετέχοντες όμως ενεργά, 179 νέοι Αξιωματικοί, που απεφοίτησαν εκ 

Σ.Ν.Δ. ως Σημαιοφόροι από το 2012 έως και το 2019. Ο αριθμός των μελών θα μπορούσε και 

έπρεπε να είναι μεγαλύτερος, γι’ αυτό το ΔΣ συνεχίζει να επιδιώκει με κάθε πρόσφορο τρόπο την 

ενημέρωση των εν ενεργεία και αποστρατεία Αξιωματικών εκ ΣΝΔ, γνωρίζοντάς τους για το 

Σύνδεσμο, και ταυτόχρονα παροτρύνει τα μέλη να πράττουν το ίδιο.  

Από τα ως άνω εγγεγραμμένα μέλη, έχουν τακτοποιήσει πλήρως τις ταμειακές τους 

υποχρεώσεις -μέχρι και για το 2022- τα 63 (ποσοστό 19,7%), ενώ άλλα 100 μέλη (31,2%) έχουν 

εκκρεμότητα μόνο την τελευταία τριετία. Η μειωμένη αυτή συμμετοχή πιθανότατα οφείλεται και 

στη μη άμεση επαφή με το Σύνδεσμο, λόγω των προαναφερθέντων περιορισμών.  

Με διευκρίνιση του προηγουμένου Δ.Σ., ταμειακώς εντάξει μέλη -και ως εκ τούτου έχοντα 

δικαίωμα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις και Αρχαιρεσίες- θεωρούνται όσοι έχουν καταβάλει τις 

συνδρομές τρέχοντος έτους και τουλάχιστον των δύο προηγουμένων ετών. Με αυτή τη διευκρίνιση 

και την μειωμένη τιμή ετησίας συνδρομής, (20€), ελπίζουμε ότι διευκολύνουμε όλα τα μέλη μας να 

τακτοποιήσουν τις τυχόν οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο και να συμμετέχουν 

ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις. 

Εν τω μεταξύ, το διάστημα από του τελευταίου απολογισμού (6-10-2021) και της αναλήψεως 

καθηκόντων του νέου Δ.Σ. δυστυχώς έφυγαν για πάντα από κοντά μας δέκα ακόμη μέλη. 

Βαθμός-Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο Κατηγορία Μέλος από... Απεβίωσε 

Υποναύαρχος   Δημήτριος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Τακτικό Μέλος 23-Ιαν-1999 14-Οκτ-2021 

Αντιπλοίαρχος   Ιωάννης ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Τακτικό Μέλος 17-Ιουν-1998 29-Οκτ-2021 

Ανθυποπλοίαρχος   Στέφανος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Βετεράνος ΒΠΠ 1-Μαρ-2010 29-Οκτ-2021 

Υποναύαρχος   Θεόδωρος ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ Ιδρυτικό Μ.-Βετ. 6-Απρ-1998 11-Νοε-2021 

Υποναύαρχος   Ευάγγελος ΚΟΛΥΒΟΔΙΑΚΟΣ Ιδρυτικό Μέλος 13-Μαϊ-1998 15-Νοε-2021 

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Ευάγγελος ΚΟΤΡΩΖΟΣ Τακτικό Μέλος 18-Ιαν-2003 15-Δεκ-2021 

Υποναύαρχος   Βασίλειος ΚΗΡΥΚΟΣ Τακτικό Μέλος 24-Ιαν-2004 24-Δεκ-2021 

Υποναύαρχος (Μ) Γεώργιος ΠΑΣΠΑΤΗΣ Βετεράνος ΒΠΠ 20-Μαρ-2001 6-Ιαν-2022 

Υποναύαρχος (Ι) Γεώργιος ΔΙΑΦΑΣ Εταιρικό Μέλος 25-Μαϊ-2002 14-Μαρ-2022 

Πλοίαρχος (Μ) Ευστάθιος ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Τακτικό Μέλος 17-Νοε-2007 30-Μαρ-2022 

http://www.sa-snd.gr/facts.htm#F-22a
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Απονομή Τίτλου Επιτίμου σε απερχόμενα μέλη του Δ.Σ. 

 

Το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10ης Νοεμβρίου 2021, με παρόντα όλα τα μέλη, 

αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

“ Τον Αντιναύαρχο ε.α. Ξενοφώντα Μαυρογιάννη Π.Ν., ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου 

Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. στις 29 Απρ.1998, και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του από 14 Μαρ. 

2009 έως 22 Οκτ. 2021, ανακηρύξει Επίτιμο Πρόεδρο του Σ.Α./Σ.Ν.Δ. για τη μακρόχρονη και 

σημαντική προσφορά του προς το Σύνδεσμο. 

Τον Αντιναύαρχο (Ο) ε.α. Απόστολο Δαγκωνάκη Π.Ν., Ταμία Δ.Σ. του Συνδέσμου 

Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. από 14 Μαρ. 2009 έως 22 Οκτ. 2021,  ανακηρύξει Επίτιμο Μέλος του 

Σ.Α./Σ.Ν.Δ. για τη μακρόχρονη και σημαντική προσφορά του προς το Σύνδεσμο. 

Στους ανωτέρω, να επιδοθεί εγχάρακτη αναμνηστική πλακέτα με το θυρεό του 

Συνδέσμου, τιμής ένεκεν.”  
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Απολογισμός Οικονομικής Διαχειρίσεως – Ισολογισμός 

 

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 30-3-2022 καθώς και η οικονομική 

διαχείριση για την περίοδο από 22-10-21 έως 30-3-2022 αποτυπώνονται στον κατωτέρω 

απολογισμό διαχειρίσεως της αντιστοίχου περιόδου, ο οποίος ελέγχθηκε και υπογράφηκε από την 

Εξελεγκτική Επιτροπή:  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 7-10-2021 ΕΩΣ 30-3-2022 

  

ΕΣΟΔΑ             ΕΞΟΔΑ   

Υπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως     82.477,40€ Έξοδα συνεστίασης ΝΟΕ 18Δεκ2021 438,00€ 

Εγγραφές-Συνδρομές μελών                1.200,00€ Αγορά ημερολογίων 2022 532,70€ 

         Τ/Χ έξοδα αποστολής ημερολογίων ’22 375,50€   

Τόκοι καταθέσεων:  Τραπεζικά έξοδα συνδρομών μελών       12,00€   

 - Λογαριασμού ΠΕΙΡΑΙΩΣ:                      3,48€  Στεφάνια θανόντων μελών του ΣΑ/ΣΝΔ 50,00€ 

   Έκδοση πιστοποιητικών Πρωτοδικείου  11,00€ 

  Αγορά γραφικής ύλης 5,70€  

  

______________________________________     ____________________________________________ 

Σύνολο εσόδων                               83.680,88€    Σύνολο εξόδων                          1.424,90€  

                                                                                Υπόλοιπο εις νέον                     82.255,98€ 

 

   Εξίσωση                                            83.680,88€   

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΑ/ΣΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 7-10-2021 ΕΩΣ 30-3-2022 

  

Καταθέσεις και μετρητά                                                                                     Κεφάλαιο    

ΑLPHA BANK           2.070,90€ 

Τράπεζα Πειραιώς      80.139,78€ 

Εις χείρας Ταμία  45,30€ 

Σύνολα                       82.255,98€                                                         82.255,98€ 

 

      

 

                Ο Ταμίας                                                                                    Ο Πρόεδρος 

 

Αντιναύαρχος ε.α. Ανδρέας. Ξενάκης  Π.Ν.                                Υποναύαρχος (Μ) ε.α Α. Αναστασάκης  Π.Ν. 
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Προγραμματιζόμενες δραστηριότητες για το 2022 

 

Για τη φετινή χρονιά, και αναλόγως των περιορισμών που τυχόν θα έχουμε λόγω του 

συνεχιζόμενου προβλήματος της πανδημίας Covid-19, στις προθέσεις του Δ.Σ. είναι: 

 Να πραγματοποιηθούν επισκέψεις στη Σ.Ν.Δ., στο Α.Σ. ή και άλλες υπηρεσίες του Π.Ν. 
κατόπιν συνεννοήσεως, για ενημέρωση ιδίως των παλαιοτέρων μελών μας επί της παρούσας 
καταστάσεως του Ναυτικού. 

 Να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε (Motor Oil ΕΛΛΑΣ), κατόπιν 
σχετικής προσκλήσεως. 

 Να πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε πολιτισμικά ιδρύματα (Μουσεία, Εθνική 
Πινακοθήκη, Κ. Π. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος), πάντα ανάλογα με τις συνθήκες. 

 Δεν αποκλείουμε την περίπτωση μίας τουλάχιστον ολιγοήμερης εκδρομής εσωτερικού, εφ’ 
όσον οι συνθήκες βελτιωθούν και το επιτρέψουν. Λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται εγκαίρως, 
μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑ/ΣΝΔ (www.sa-snd.gr) και προσωπικών e-mail.  

 Να συνεχίσουν να γνωστοποιούνται όποτε προκύπτουν, προσκλήσεις για συμμετοχή 
επιθυμούντων μελών του Συνδέσμου σε ημερίδες, παρουσιάσεις, διαλέξεις ή/και τηλεδιασκέψεις 
άλλων Σωματείων, θα συνεχίσουν να γνωστοποιούνται όποτε προκύπτουν, μέσω της  ιστοσελίδας 
του Συνδέσμου και ομαδικού ηλεκτρονικού μηνύματος προς τα μέλη μας που διαθέτουν e-mail.  

Με την ευκαιρία παρακαλούμε όσους επιθυμούν απ’ ευθείας ενημέρωση για οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητές μας και διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, να μας τη γνωστοποιήσουν, αν 
δεν το έχουν ήδη πράξει. 

   

Εδώ περατώνεται ο απολογισμός του ΔΣ για την περίοδο από 22-10-2021 μέχρι και σήμερα, 

και υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ. 

                  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022 

 

           Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

Αντιναύαρχος ε.α. Μαργ. Τζαβάρας Π.Ν.                Υποναύαρχος ε.α. Αντ. Αναστασάκης  Π.Ν. 

 

 

 

              Ο Γενικός Γραμματέας               

Αντιναύαρχος ε.α. Δήμος Πλαμαντούρας Π.Ν.             

 

 

 

           Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων 
Αντιναύαρχος ε.α. Βασίλ. Δημητρόπουλος  Π.Ν. 

 

 

 

                    Ο Ταμίας του Δ.Σ. 
 Αντιναύαρχος ε.α. Ανδρέας Ξενάκης Π.Ν. 

 

http://www.sa-snd.gr/

