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Αγαπητά μέλη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
(ΕΛΛ.Σ.Υ/Β)
Κατά τις αρχαιρεσίες της 28ης Ιανουαρίου 2018, εξελέγη και συγκροτήθηκε σε
σώμα το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του συνδέσμου, για την τριετία 20182021.
Στο πλαίσιο:
α. των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) η οποία και αποτελεί το
κυρίαρχο όργανο του συνδέσμου,
β. των προβλέψεων του καταστατικού, που προσδιορίζουν την “επιχειρησιακή
λειτουργία” του ΔΣ,
γ. με σεβασμό στο έργο των προηγούμενων ΔΣ, όπως επιβάλει η μακρά
παράδοση των στελεχών των Υποβρυχίων,
το νέο ΔΣ, δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
επιτύχει τον σκοπό του ΕΛΛ.Σ.Υ/Β, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του
καταστατικού.
Τα έργα που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του καταστατικού, αποτελούν τον
γενικό οδηγό των προς ανάληψη δράσεων και με γνώμονα το τρίπτυχο: κατάλληλοκατορθωτό-παραδεκτό, φιλοδοξούμε να επιτύχουμε τον σκοπό του Συνδέσμου.
Κινούμενοι στην κατεύθυνση αυτή, επεξεργαστήκαμε ένα “επιχειρησιακό πλάνο
ενεργειών-στοχοθεσίας” το οποίο καλύπτει τον χρονικό ορίζοντα της τριετούς
θητείας του παρόντος ΔΣ, ενώ δρομολογεί και ανάληψη δράσεων με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις
συνεχούς εξέλιξης του συνδέσμου μας.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, καθώς η προσπάθεια είναι συλλογική και το
αποτέλεσμα μας αφορά όλους, με την παρούσα επιστολή θα ήθελα απευθυνόμενος σε
όλα τα μέλη του συνδέσμου, να θέσω υπόψη σας δύο σημαντικά ζητήματα που
επηρεάζουν την ποιοτική, ποσοτική λειτουργία και απόδοση του συνδέσμου, ως
ακολούθως:
1. Το ζήτημα της συμμετοχής των πτυχιούχων της Σχολής Υποβρυχίων (ΣΥΒ)
ως μέλη στον ΕΛΛ.Σ.Υ/Β.
Με αφορμή τον νέο Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) του
2016, έγινε ενημέρωση των 941 καταγεγραμμένων μελών μας
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(τακτικών και εταιρικών), αρχές του 2018, μέσω ηλεκτρονικής/τηλεφωνικής
επικοινωνίας. Μετά την ενημέρωση/επικοινωνία, διαπιστώθηκε ότι 145 δεν είναι εν
ζωή ενώ 14 μέλη δήλωσαν ότι επιθυμούν την διαγραφή τους. Μετά την ως άνω
εκκαθάριση, από τα 782 εναπομείναντα μέλη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν έγκυρα
στοιχεία τηλεφώνου/ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα 670, ήτοι ποσοστό 89%, ενώ
των υπολοίπων δεν έχει καταστεί εισέτι δυνατόν να εντοπιστούν λόγω εσφαλμένων ή
μη έγκυρων πλέον στοιχείων. Ο συνολικός αριθμός των μελών μας (τακτικά, επίτιμα,
εταιρικά) είναι 782 (30 από τα οποία εταιρικά). Μέλη από εν ενεργεία συναδέλφους
αποφοίτους της ΣΥΒ, τρία (3). Από τα μέλη μας την τελευταία τριετία, είναι
οικονομικώς εντάξει τα 175, ήτοι ποσοστό 22%.
Η συμμετοχή 30 μελών ως εταιρικών, καταδεικνύει ότι υπάρχουν άτομα που χωρίς να

είναι πτυχιούχοι Υ της σχολής υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού έχουν
δραστηριοποιηθεί στον Σύνδεσμό μας ενεργά, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις και τις
δράσεις του, πιστεύοντας στον σκοπό ιδρύσεώς του και συμβάλλοντας στην επιτυχία
και την υλοποίηση των στόχων του.
Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω στοιχεία:
α. Το ποσοστό (0,003%)εγγραφής των εν ενεργεία πτυχιούχων της ΣΥΒ στο
σύνδεσμο είναι ελάχιστο.
β. Το ποσοστό (22%) των οικονομικώς εντάξει μελών (ως ορίζει το άρθρο 7
του καταστατικού), δεν καθιστά τον Σύνδεσμο οικονομικά αυτόνομο, αλλά
τουναντίον οριακά βιώσιμο, με προφανή επίπτωση στην δυνατότητα υλοποίησης των
έργων και κατ’ επέκταση του σκοπού του συνδέσμου, στο κοινά επιθυμητό αλλά και
επιδιωκόμενο επίπεδο.
γ. Η χαμηλή συμμετοχή στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων
προς τον Σύνδεσμο όπως ορίζεται/προβλέπεται από το καταστατικό, δημιουργεί
μεταξύ των συνεπών μελών την αίσθηση της εκμετάλλευσης της κατανόησης του
ΔΣ και διαφοροποίησης/αλλοίωσης των όρων της οικειοθελούς συμμετοχής στον
Σύνδεσμο καθώς και“ άτυπης” δημιουργίας δύο κατηγοριών μελών. Παράλληλα,
αποστερεί από τον ΕΛΛ.Σ.Υ/Β την “δημόσια εικόνα”,την δυνατότητα άσκησης
επιτυχούς “δημόσιας διπλωματίας” καθώς και της αντανάκλασης ενός εύρωστου και
συνεκτικού συνδέσμου, όπως θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε.
δ. Επομένως, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της άμεσης αναστροφής
αυτής της κατάστασης, προς άρση των αρνητικών αυτών επιπτώσεων.
2. Το ζήτημα της ενεργού συμμετοχής των μελών του Συνδέσμου, στην
υλοποίηση των έργων, πρωτοβουλιών και προσπαθειών του.
Είναι κοινώς παραδεκτό και αποτελεί παράδοση των στελεχών των Υ/Β, ότι η
κοινή προσπάθεια και η συλλογική δράση με αξιοποίηση των ατομικών δεξιοτήτων
και γνώσεων, έχει συμβάλει διαχρονικά στην διαμόρφωση ενός καταξιωμένου
μοντέλου λειτουργίας της ΔΥ, που αποτελεί πρότυπο και σημείο αναφοράς εντός του
ΠΝ, αλλά και ευρύτερα. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας, εκτιμώ ότι συνεχίζουν να είναι
απαραίτητα για την επιτυχή λειτουργία του συνδέσμου μας, με την αυτονόητη φυσικά
προσαρμογή που φέρνει η αντίστοιχη ωρίμανση του χρόνου. Πιστεύω, ότι η
συλλογική προσπάθεια, θα μας δικαιώσει, όπως μέχρι τώρα.
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Με βάση τους ανωτέρω προβληματισμούς, το ΔΣ:
α. Προτίθεται να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της
ενημέρωσης των εν ενεργεία στελεχών για την αξία εγγραφής των στον Σύνδεσμο,
καθόσον αυτός αποτελεί την συνέχεια του “πνεύματος μονάδος/κουλτούρας” που έχει
διαχρονικά αναπτύξει η ΔΥ και συμμετείχαμε και εμείς ως μέλη πληρωμάτων των
υποβρυχίων μας.
β. Καλεί όλα τα εν ενεργεία, εν αποστρατεία και σε Πολεμική Διαθεσιμότητα
ευρισκόμενα εγγεγραμμένα μέλη:
(1) να εξασφαλίζουν την ανταπόκρισή τους στην ετήσια οικονομική τους
υποχρέωση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 του καταστατικού,
(2) να συμμετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις, προσπάθειες και δράσεις
που διοργανώνει/καταβάλει/αναλαμβάνει o ΕΛΛ.Σ.ΥΒ, να συνεισφέρουν εθελοντικά,
στην υλοποίηση των έργων του όπως αυτά αποτυπώνονται στο επιχειρησιακό
πλάνο/στοχοθεσία του συνδέσμου και όπως επί τόπου (Adhoc) απαιτηθεί,
αξιοποιώντας και τυχόν ενυπάρχουσες ατομικές εξειδικευμένες γνώσεις και
δυνατότητες και όπως θα γνωστοποιείται έγκαιρα με τον κατάλληλο τρόπο,
(3) να παρακολουθούν την ιστοσελίδα
( http://www.hellenicsubmarinersassociation.gr/ ) και τα εγκεκριμένα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης ( https://www.facebook.com/groups/hellsub/about/ ) του συνδέσμου μας,
τόσο για λόγους ενημέρωσης, συμμετοχής/ανταπόκρισης στις δράσεις του,
συνδρομής στα έργα του αλλά και γνωστοποίηση προς το ΔΣ τυχόν δυνατότητος
ανάληψης σχετικών πρωτοβουλιών.
3. Το επιχειρησιακό πλάνο και οι στόχοι για την τριετία 2018-2021, είναι ως
ακολούθως:
 Η συνέχιση των προσπαθειών για ανέγερση μνημείου στην Κάρυστο,
για τους απωλεσθέντες με το Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ Υ-5.
 Η συνέχιση των προσπαθειών για να γίνει μουσειακό έκθεμα το
παροπλισθέν Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ και μεσο-μακροπρόθεσμο ανάλογο σχεδιασμό
αξιοποίησης για μελλοντικά παροπλιζόμενα Υ/Β.
 Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της διοργάνωσης του Παγκοσμίου
Συνεδρίου Υποβρυχίων το έτος 2021 και της διασύνδεση με λοιπούς υποστηρίζοντες
φορείς προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις στα πλαίσια Εθνικών εορτασμών 200 ετών
από Ελληνική Επανάσταση του 1821 και στο απόηχο των 2500 χρόνων από την
Ναυμαχία της Σαλαμίνος 22/9/480 π Χ22/9/2020)
 Η διοργάνωση εκδηλώσεων (όπως συνεστιάσεις, εκδρομές,ομιλίες,
κ.α) για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών.
 Η ενημέρωση των εν ενεργεία συναδέλφων για τον Σύνδεσμο και την
αξία εγγραφής τους και ενεργού συμμετοχής στις εκδηλώσεις του.
 Η συμμετοχή μαζί με το εν ενεργεία προσωπικό κάθε Υ/Β, σε
συνεστίαση, επ' ευκαιρία συμπληρώσεως έτους από την παραλαβή εκάστου.
 Η διοργάνωση επισκέψεων στην Διοίκηση Υ/Β και άλλους
φορείς/διοικήσεις του ΓΕΝ-ΑΣ και σύσφιξη των σχέσεων με άλλους συνδέσμους
αποστράτων του ΠΝ
 Η κατασκευή αναμνηστικών (τζόκεϋ, μπλουζάκια, κονκάρδες,
μετάλλια κ.α) για διάθεση στα μέλη.
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 Η αναλόγως οικονομικών δυνατοτήτων προσφορά προς την ΔΥ και το
ΝΝΑ μέσων και υλικού που θα συμβάλλει στην βελτίωση των υπαρχουσών
δυνατοτήτων-παρεχομένων υπηρεσιών τους..
 Η έγκριση από την ΓΣ των προταθέντων τροποποιήσεων του
καταστατικού του Συνδέσμου.
 Η αλληλοϋποστήριξη των μελών του ΕΛΛ.Σ.ΥΒ σε δυνατότητα
αναζήτησης και εξεύρεσης επαγγελματικής απασχόλησης.
Όλα αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα (Πρωτοχρονιάτικη πίτα, ημερολόγιο,
ετήσιο μνημόσυνο Υ/Β, ημερίδες, συμμετοχή στα μνημόσυνα των Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣΠΡΩΤΕΥΣ, καθώς και των Πχου Μ. Ιατρίδη και Αντχου Β. Λάσκου, συμμετοχή στο
κατ’ έτος Παγκόσμιο Συνέδριο Υποβρυχίων)
Παράλληλα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μέχρι τώρα,
υλοποιήσαμε/πετύχαμε τα ακόλουθα, που ήταν μέσα στους στόχους που είχαμε θέσει,
ως ανωτέρω:
 Την προσφορά προς το ΝΝΑ πέντε αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών, για
υποστήριξη της προσπάθειας παροχής καλύτερων υπηρεσιών στους ασθενούντες
συναδέλφους,
 Την ανάληψη διοργάνωσης του Παγκοσμίου Συνεδρίου Υποβρυχίων το
έτος 2021,
 Την διοργάνωση και εκτέλεση για πρώτη φορά μετά από χρόνια
μονοήμερης εκδρομής στο Ναύπλιο.
Θεωρώντας ότι η επικοινωνία του ΔΣ με τα μέλη του ΕΛΛ.Σ.Υ/Β, πρέπει έχει
διαδραστικό χαρακτήρα και ότι η συλλογική συνεισφορά αποφέρει καλύτερο
αποτέλεσμα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για την ενεργό συμμετοχή σας στις
εκδηλώσεις μας, και την παρουσία σας στις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις, με τις δικές σας προτάσεις και ιδέες, για την βελτίωση της λειτουργίας
του Συνδέσμου μας και την υλοποίηση των στόχων του.
Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι υπάρχει δυνατότητα καταβολής της
ετήσιας συνδρομής ηλεκτρονικά, στον λογαριασμό του Συνδέσμου μας στην τράπεζα
ΠΕΙΡΑΙΩΣ με ΙΒΑΝ GR 6901720350005035026963601με παράλληλη ενημέρωση
στο μέιλ του ΕΛΛ.Σ.ΥΒ
Καταλήγοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αφενός να συνεκτιμηθεί από
όλους στην παρούσα περίοδο η ανάγκη για διατήρηση υψηλού ηθικού,
ενίσχυσης/έκφρασης της συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, αφετέρου δε, να σας
ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας στο παρόν ΔΣ και να σας διαβεβαιώσω εκ
μέρους όλων των μελών του, ότι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να
ανταποκρινόμαστε σε αυτήν.

Με σεβασμό και εκτίμηση,
Αντιναύαρχος ε.α. Π. Ραδίτσας Π.Ν.
Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων
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