ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιναύαρχος ε.α Π. Ραδίτσας Π.Ν καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους και ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θανόντων μελών
του 2018 και γενικότερα.
Συνεχίζοντας ζήτησε από το σώμα της ΓΣ να εκλέξει τον πρόεδρο της Συνέλευσης, θέτοντας ο
ίδιος υποψηφιότητα.
Η ΓΣ ψήφισε τον Παναγιώτη Ραδίτσα για πρόεδρο της ΓΣ με φανερή ψηφοφορία και τον Μιχάλη
Πρωιμάκη ως γραμματέα της ΓΣ.
Συνεχίζοντας ο πρόεδρος είπε ότι αποτέλεσμα της τόσο χαμηλής παρουσίας (45 μέλη) είναι να
μην συζητηθεί η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποίηση του καταστατικού
αφού απαιτείτο παρουσία τουλάχιστον 65 τακτικών μελών και συνέχισε με τα πεπραγμένα του
έτους 2018 ως ακολούθως:
Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας,
Την περσινή χρονιά διοργανώσαμε.
1. Την εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου μας
2. Το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των απολεσθέντων των Υ/Β μας στο Β΄Π.Π και των εν ειρήνη
θανόντων συναδέλφων μας στο μνημείο Υποβρυχίων στο Φλοίσβο, όπου για πρώτη φορά
συμμετείχε και κατέθεσε στεφάνι ο Ναυτικός ακόλουθος του Ην. Βασιλείου.
3. Μονοήμερη εκδρομή για πρώτη φορά μετά από χρόνια στο Ναύπλιο, στην οποία συμμετείχαν
40 άτομα. Ελπίζουμε σε μεγαλύτερη συμμετοχή στην επόμενη.
4. Επίσκεψη στην Δ.Υ με συμμετοχή 60 μελών μας
Συμμετείχαμε με μέλη μας
Στο μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων του Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ (Υ-3) στους Οθωνούς στις 23
Σεπτεμβρίου που διοργανώθηκε από το παράρτημα Ε.Α.Α.Ν Δυτ. Ελλάδος.
2.
Στο μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Υ-1) στη Σκιάθο στις 18
Σεπτεμβρίου.
Πέρυσι συμπληρώθηκαν 75 από την βύθιση του Υ/Β και πέρα από την
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο, έγινε τελετή ρίψης στεφάνων από το ΤΠΚ ΣΤΑΡΑΚΗΣ
συνοδευόμενου από το νέο Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ (S-123) στο σημείο που βρέθηκε το ΚΑΤΣΩΝΗΣ.
Ο Δήμος της Σκιάθου διοργάνωσε την προηγούμενη μέρα, ομιλίες για το γεγονός.
Θέλω να επισημάνω ότι με ενέργειες του Δ.Σ του Συνδέσμου προς τον Α/ΓΕΝ επετεύχθη η
παρουσία του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ στην τελετή και στην ρίψη στεφάνου στο σημείο βύθισης καθώς
και της πρόσκλησης από το Γ.Ε.Ν και τον Δήμο Σκιάθου και της παρουσίας και συμμετοχής σε
όλες τις εκδηλώσεις, του κυρίου Στ. Τρουπάκη, εγγονού του απολεσθέντος υποπλοιάρχου Στ.
Τρουπάκη, της Κυρίας Μπίλιως Τσουκαλά κόρης του διασωθέντος Υπάρχου του Υ/Β Ηλ.
Τσουκαλά καθώς και του Ανθστού Κ. Τσαμίδη (που υπηρετεί στο Υ/Β ΠΡΩΤΕΥΣ), εγγονού του
αιχμαλωτισθέντος ναύτη ΣΗΜ Δ. Αναγνωστόπουλου.
1.

Επίσης για πρώτη φορά συμμετείχε και κατέθεσε στεφάνι ο Ναυτικός ακόλουθος του Ην.
Βασιλείου
3.
Σε ημερίδα στην Ελευσίνα για τον Αντιπλοίαρχο Βασίλη Λάσκο στην Ελευσίνα και την
επόμενη ημέρα.
4.
Στα ΛΑΣΚΕΙΑ στην Ελευσίνα στο μνημόσυνο του Κυβερνήτου του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ Υ-1
5.
Στο μνημόσυνο για τον Πλοίαρχο Μίλτωνα Ιατρίδη, Κυβερνήτη του Υ/Β
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ Υ-2 στο Κατάκολο.
6.
Συμμετείχαμε όπως κάθε χρόνο, στο ετήσιο Παγκόσμιο συνέδριο των Υ/Β που
διοργανώθηκε στο Γκντάνσκ της Πολωνίας τον περασμένο Μάϊο.
Τον σύνδεσμό μας εκπροσώπησαν τα μέλη του Δ.Σ Μιχ. Πρωϊμάκης, Ευστρ. Μπαϊρλής και
Γ. Στεφόπουλος.
Εκεί δηλώσαμε υποψηφιότητα ανάληψης διοργάνωσης του Παγκόσμιου συνεδρίου του 2021
και κατόπιν ψηφοφορίας την αναλάβαμε.
Ο Μ. Πρωϊμάκης θα σας ενημερώσει αναλυτικά στην συνέχεια.
Συμμετέχουμε στην προσπάθεια για παγκόσμια αναγνώριση των υγρών τάφων και
εφαρμογή διαδικασιών προστασίας τους.
8.
Συμμετείχαμε σε πλήθος πολιτιστικών και εθιμοτυπικών εκδηλώσεων εκπροσωπώντας τον
σύνδεσμο.
7.

Άλλες δραστηριότητες







Εκτυπώσαμε και προσφέραμε το ημερολόγιο του 2018 στα μέλη
Συνεχίσαμε τις προσπάθειες για την ανέγερση του ηρώου των απoλεσθέντων με το
Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ (Υ-5).
Προσφέραμε στο ΝΝΑ πέντε αμαξίδια μεταφοράς ασθενών.
Προμηθευτήκαμε τζόκεϋ, μπλουζάκια, κονκάρδες για διάθεση στα μέλη μας
Έγινε βαφή και αναδιαμόρφωση του χώρου του γραφείου από μέλη του Δ.Σ
Από την αρχή της θητείας του νέου ΔΣ βάλαμε στόχο να γίνει εκκαθάριση του μητρώου
των μελών, επικαιροποίηση των στοιχείων τους και ερώτημα αν επιθυμούν να συνεχίσουν
να είναι μέλη του συνδέσμου.

Τα αποτελέσματα τα ελάβατε προ ημερών με επιστολή που αναρτήθηκε στο FB και στη σελίδα
του συνδέσμου.
Με αφορμή τον νέο Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) του 2016, έγινε
ενημέρωση των 941 καταγεγραμμένων μελών μας (τακτικών και εταιρικών), αρχές του 2018,
μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Μετά από αυτό, 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%.

Την περασμένη χρονιά γράφτηκαν 20 νέα μέλη (10 τακτικά και 10 εταιρικά) γεγονός που
υποδηλώνει την αύξηση του ενδιαφέροντος προς τον σύνδεσμο.
Προσβλέπουμε σε μεγαλύτερη συμμετοχή στο μέλλον.
Παράλληλα και μετά από την απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για να
επεξεργαστούμε και να φέρουμε προτάσεις για τροποποίηση ορισμένων άρθρων του
καταστατικού, θέσαμε τα υπό εξέταση τροποποίησης άρθρα υπόψιν των μελών μας (τουλάχιστον
αυτών των οποίων έχουμε το e-mail) για υποβολή προτάσεων.
Ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν.
Οι τελικές προτάσεις κοινοποιήθηκαν μέσω e-mail στα μέλη, αναρτήθηκαν στο FB και στην
ιστοσελίδα του Συνδέσμου και είναι στην διάθεσή σας σήμερα και σε φ/α.
Δυστυχώς λόγω μη απαρτίας (δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 50%+1 τακτικών
μελών - βάση καταστατικού - για έγκριση τροποποίησης καταστατικού) δεν θα συζητηθεί το
θέμα.
Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε και να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη,
που δεν συμμετείχαν παλαιότερα.
Με χαρά βλέπουμε νέα πρόσωπα στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου μας και προσβλέπουμε σε
παρουσία ακόμα περισσοτέρων.
Είναι σημαντικό να μας λέτε την άποψή σας, να μας προτείνεται νέες ιδέες, το τι θα θέλατε και
εσείς.
Συνεχίζεται η προσπάθεια αναζήτησης συγγενών θανόντων συναδέλφων και συμμετοχής τους
εφόσον το επιθυμούν στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου μας, με θετικά αποτελέσματα.
Θέλουμε για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε τους:
Σπ. ΒΟΛΟΝΑΚΗ, Παντ. ΣΥΝΕΛΗ, Βαγγ. ΚΑΡΑΒΑΝΑ, Ν. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ και
Γ. ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ για την ανιδιοτελή και συνεχή προσφορά τους στον Σύνδεσμο καθώς και την
Ε.Α.Α.Ν για την οικονομική ενίσχυση στην πίτα και τα ημερολόγια.
Τον κύριο Παναγιώτη Ράγκο για την συνεισφορά τους στη έκδοση των φετινών ημερολογίων.
Επίσης να επαναλάβουμε τις ευχαριστίες μας στους
Αν. ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Χρ. ΒΕΛΩΤΑ, Ι. ΜΑΡΟΥΔΑΣ, σουπερμάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ για την
προσφορά στα δώρα της πίτας του 2018.
Τελειώνοντας θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δ.Σ για τις προσπάθειες που
κατέβαλαν και για το έργο που έκαναν όλο το χρόνο.
Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε και περισσότερα και καλύτερα.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Αθ. Μακρή για την ενεργή συμμετοχή του και την βοήθεια
που έχει προσφέρει μέχρι τώρα στο Δ.Σ καθώς και τον Χαρ. Γιακουβάκη που συνεχίζει να βοηθά
το Δ.Σ από την θέση του υπεύθυνου τύπου και να τους καλέσω να συνεχίσουν να προσφέρουν
στον Σύνδεσμο με τον ίδιο ζήλο.
Θα ήθελα επίσης να σας παρακαλέσω να συμβάλετε και εσείς με τις ιδέες σας, με την παρουσία
σας και με το να παροτρύνετε φίλους σας υποβρύχιους που δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα ενεργά
να έρχονται στις εκδηλώσεις μας.
Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι ο Σύνδεσμος όσο δραστήριο και να είναι.
Ο Σύνδεσμος είναι τα μέλη του και αναδεικνύεται από τα μέλη του και την ενεργή συμμετοχή
τους.

Πιστεύω ότι όλοι θα συμβάλετε γιατί όλοι θέλουμε το καλύτερο για τον σύνδεσμό μας.
Ακολούθησε λεπτομερής ανάγνωση ισολογισμού και οικονομικού απολογισμού από τον
ταμία Κ. Γεωργόπουλο.
Ο Κος Γεωργόπουλος ρώτησε αν κάποιο μέλος έχει κάποια ερώτηση ή απορία επί του
ισολογισμού και οικονομικού απολογισμού έτους 2018. Κανείς δεν είχε ερώτηση ή απορία.
Στην συνέχεια το μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής Ι. Βασιλειάδης ανάγνωσε το πρακτικό της
εξελεγκτικής επιτροπής που αφορούσε τα έσοδα - έξοδα του συνδέσμου για το οικονομικό έτος
2018.
Μετά το τέλος της ανάγνωσης ζήτησε την έγκριση της ΓΣ για την απαλλαγή του Διοικητικού
Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το έτος 2018.
Η ΓΣ ομοφώνως απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για το έτος 2018.
(επισυνάπτεται συνενωμένο το πρακτικό της εξελεγκτικής επιτροπής).
Ακολούθως ο πρόεδρος αναφέρθηκε στους στόχους του ΔΣ για το έτος 2019 που είναι οι
παρακάτω:
1. Διοργάνωση / συμμετοχή σε εκδηλώσεις ΜΝΗΜΗΣ και ΤΙΜΗΣ
2. Η συνέχιση των προσπαθειών για ανέγερση ΗΡΩΟΥ για τους απολεσθέντες του Υ/Β
ΤΡΙΤΩΝ Υ-5 στην Κάρυστο.
3. Η συνέχιση των προσπαθειών για να γίνει μουσειακό έκθεμα το παροπλισθέν Υ/Β
ΓΛΑΥΚΟΣ (το ΓΕΝ έχει πει ότι δεν μπορεί να υπάρξει το Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ ως μουσείο
όσο υπάρχουν ίδιου τύπου Υ/Β σε ενέργεια και εξυπηρετεί ανάγκες αμοιβού υλικού).
4. Η διοργάνωση εκδηλώσεων (όπως συνεστιάσεις, εκδρομές, ομιλίες, κ.α) για σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ των μελών.
5. Η συμμετοχή μαζί με το εν ενεργεία προσωπικό κάθε Υ/Β, σε συνεστίαση, επ' ευκαιρία
συμπληρώσεως έτους από την παραλαβή εκάστου.
6. Η ενημέρωση των εν ενεργεία συναδέλφων για τον Σύνδεσμο και την αξία εγγραφής τους
και ενεργού συμμετοχής στις εκδηλώσεις του.
7. Η διοργάνωση επισκέψεων στην Διοίκηση Υ/Β και άλλους φορείς/διοικήσεις του ΓΕΝ ΑΣ και σύσφιξη των σχέσεων με άλλους συνδέσμους αποστράτων του ΠΝ.
8. Ανάληψη ενεργειών προς ΓΕΝ και λοιπούς αρμόδιους φορείς για προστασία υγρού τάφου
Υ/Β ΚΑΤΩΝΗΣ Υ-1 και εύρεση ακριβούς στίγματος ναυαγίου Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ Υ-5.
9. Η προσφορά προς το προσωπικό της ΔΥ 100 εισιτηρίων για το πλανητάριο και προς το
ΝΝΑ ενός ΧΟΛΤΕΡ καρδιάς.
10. Ο σχεδιασμός της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Συνεδρίου Υποβρυχίων το έτος 2021.
11. Η κατασκευή αναμνηστικών (τζόκεϊ, μπλουζάκια, κονκάρδες, μετάλλια κ . α) για διάθεση
στα μέλη.
12. Ενημέρωση μελών επί επαγγελματικών δραστηριοτήτων συναδέλφων που ενδιαφέρονται
για προβολή.
Στη συνέχεια το λόγο είχε το μέλος του Δ.Σ Γ. Λεβέντη που ενημέρωσε τη ΓΣ για τις
ενέργειες που έχουν γίνει και εξακολουθούν να γίνονται σε ότι αφορά την κατασκευή στην
Κάρυστο Ευβοίας ηρώου/μνημείου των πεσόντων του Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ (Υ-5) ο οποίος είπε :
Η κατασκευή του ηρώου των απολεσθέντων Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ Υ-5 στην Κάρυστο καθυστερεί
υπαιτιότητα του Δήμου Καρύστου, ο οποίος τον Μάιο του 2018 έλαβε απόφαση ΔΣ για την

κατασκευή του μνημείου στο Πάρκο Μπουρνιά σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό,
αγνοώντας τόσο τον σύνδεσμο όσο και τις τοποθεσίες όπου είχαμε συζητήσει για την ανέγερση.
Παρά ταύτα επισκεφθήκαμε τον Δήμο Καρύστου όπου ο Δήμαρχος υποσχέθηκε για την αλλαγή
της απόφασης, ώστε να αναγράφεται ο σύνδεσμος και παράλληλα προσδιορίσαμε την ακριβή
τοποθεσία εντός του Πάρκου Μπουρνιά όπου θα τοποθετηθεί το μνημείο.
Η εν λόγω περιοχή απαιτεί εκ μέρους του Δήμου διαμόρφωση, αφαίρεση θάμνων και
πλακόστρωση. Αναμένονται οι ενέργειες του Δήμου Καρύστου.
Ρώτησε αν κάποιο μέλος έχει να κάνει κάποια ερώτηση, και το μέλος Π. Κατσαβός είπε ότι καλό
θα ήταν στο ΗΡΩΟ να αναγράφονταν τα ονόματα του πλήρωμα του υποβρυχίου και όχι μόνο οι
ηρωικά πεσόντες. Απαντήθηκε ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα αναγραφής συνολικά του
πληρώματος του Υ/Β ανά κατηγορία πεσόντες, αιχμαλωτισθέντες, διασωθέντες.
Τέλος το λόγο πήρε το μέλος του Δ.Σ Μ. Πρωιμάκης που ενημέρωσε τη ΓΣ για το
Παγκόσμιο συνέδριο Υποβρυχίων που έγινε στην πόλη Γκτάνσκ της Πολωνίας ο οποίος είπε :
Το 55ο Παγκόσμιο Συνέδριο Συνδέσμων Υποβρυχίων διεξήχθη στην πόλη Γκτάνσκ
της Πολωνίας από 20 έως 24 Μαΐου 2018. Στο συνέδριο συμμετείχαν 127 άτομα από 19 χώρες .
Η ελληνική αποστολή αποτελείτο από τους Μιχαήλ Πρωιμάκη (αρχηγός αποστολής), Γεώργιο
Στεφόπουλο και Ευστράτιο Μπαϊρλή.
Το κόστος συνεδρίου ήταν 1050 ευρώ κατ άτομο (διαμονή, μετακίνηση, κόστος συμμετοχής στο
συνέδριο). ΜΕ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 350 ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου τηρήθηκε σε γενικές γραμμές.
Υπήρχαν μεγάλα κενά ώρας την δεύτερη και τρίτη ημέρα του συνεδρίου.
•
Η έναρξη του συνεδρίου έγινε στο αμφιθέατρο του Ευρωπαϊκό Κέντρο Αλληλεγγύης .
•
Η τελετή μνήμης έγινε στο μεσόστεγο του πολεμικού πλοίου, μουσείου ORP
"BLYSKAWICA" στη πόλη Γκντίνια.
Μετά τη τελετή μνήμης υπήρξε διέλευση του υποβρύχιου S 295 ORP "SEP" στο δίαυλο του
λιμένος και ρίψη στεφάνου από το υποβρύχιο.
Έγιναν επισκέψεις :
• Πολωνική Ναυτική Ακαδημία (PNA) και παράσταση στο θέατρο Groom
από τμήμα της καλλιτεχνικής ομάδας των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας.
• Στο κάστρο της πόλης του Μάλμπορκ.
Στη συνάντηση HoD (αρχηγών αποστολών) τέθηκαν οι υποψηφιότητες των χωρών που
επιθυμούσαν την διοργάνωση του συνέδριου για το παγκόσμιο συνέδριο το 2021.
Υποψηφιότητα έθεσε η Ελλάδα και η Αμερική.
Ψήφισαν 18 χώρες πήραμε 15 ψήφους η Αμερική 1 και 2 χώρες ήταν ουδέτερες.
Η τελετή λήξης, και το Gala δείπνο έγιναν σε αίθουσες του Εθνικού Ναυτικού Μουσείου
της πόλης Γκτάνσκ και ήταν απλές και λιτές.
Τελειώνοντας ενημέρωσε τα μέλη ότι το επόμενο παγκόσμιο συνέδριο υποβρυχίων θα διεξαχθεί
στο Βελιγράδι της Σερβίας από την21η Μαΐου μέχρι και την 25 Μαΐου 2019.
Το κόστος του συνέδριου είναι 1030 ευρώ κατ’ άτομο (διαμονή, μετακίνηση, συμμετοχή) και
όποιο μέλος επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μέχρι τις 14 Απριλίου.
Το λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΓΣ ο οποίος ευχαρίστησε τα παρευρισκόμενα μέλη ακόμα
μια φορά για τη συμμετοχή τους και έληξε τη συνεδρίαση.

