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Ενημέρωση μελών Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων
Αγαπητά μέλη και φίλοι,
Το ΔΣ του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων λαμβάνοντας υπόψη του την τρέχουσα
υγειονομική κατάσταση (περιοριστικά μέτρα Covid 19 ) αποφάσισε τα εξής:
1. Η συνάντηση Ευχών και η κοπή πίτας του Νέου Έτους 2021 ματαιώνεται.
2. Η διοργάνωση του παγκοσμίου συνεδρίου υποβρυχίων από τον σύνδεσμό μας
μεταφέρεται για το έτος 2023 (το 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί συνέδριο, η Σουηδία
διοργανώτρια χώρα του συνέδριου 2020 θα διοργανώσει το παγκόσμιο συνέδριο
υποβρυχίων 2022 και το Μαυροβούνιο το 2024). Μετά από αυτές τις μεταβολές δεν
υφίσταται λόγος να ισχύσει η απόφαση της Ετήσιας Επαναληπτικής Γενικής συνέλευσης
της 18ης Ιανουαρίου 2020 για παράταση της θητείας κατά ένα έτος του ΔΣ και
αρχαιρεσιών Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων. Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν μετά την άρση
των περιοριστικών μέτρων και σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτείας.
3. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα μέλη μας μπορούν να τακτοποιήσουν τυχόν
εκκρεμότητες που αφορούν τις ετήσιες συνδρομές για τα έτη 2020 και 2021 μέσω
τράπεζας. Το ΙΒΑΝ του συνδέσμου μας είναι στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
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Επισημαίνεται δε ότι όπως ισχύει για οποιαδήποτε κατάθεση σε Τράπεζα, είτε
αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά (internet banking), θα πρέπει πάντα να σημειώνεται το
ονοματεπώνυμο του καταθέτη και ο σκοπός της καταθέσεως και για την συμμετοχή σας
στις αρχαιρεσίες έτους 2021 θα πρέπει να είστε οικονομικώς τακτοποιημένοι.
4. Επίσης θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν των δυσκολιών λόγω Covid19 ο
τρόπος διάθεσης των ημερολογίων για το έτος 2021 (επετειακό ημερολόγιο
παροπλισθέντος Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ) θα γίνει μέσω πυρήνων μελών του ΔΣ που θα
ευρίσκονται στις περιοχές Γέρακα, Παπάγου, Γλυφάδας, Πειραιά, Καλλιθέας, εφόσον
έχετε δηλώσει επιθυμία παραλαβής και περιοχή, μέσω email στο email του συνδέσμου
μας που είναι το helsubassociation@yahoo.gr . Επίσης ο Ελληνικός Σύνδεσμος
Υποβρυχίων έχει προς διάθεση για τα μέλη που επιθυμούν 50 βιβλία με τίτλο
"ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΤΡΑΠΟΥΣ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ" (που αναφέρεται στην ιστορία του Υ/Β
ΚΑΤΣΩΝΗΣ από παραλαβής έως βυθίσεως) στην τιμή των 15€. Η επιθυμία αγοράς θα
γνωστοποιηθεί με το ίδιο email όπως παραπάνω και παραλαβή μαζί με το ημερολόγιο.
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