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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ  α.α   01/2021 

 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας  που εδρεύει στην Αθήνα, 

Καραϊσκάκη , αρ. 28 

 

Σήμερα στις 30 Μαΐου ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30  μετά από 

πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που κοινοποιήθηκε 

εμπρόθεσμα και νομότυπα σε όλα τα μέλη, συνήλθαν σε τηλεδιάσκεψη 

και σύμφωνα την παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της ΠΝΠ 

20.3.2020, όπου δόθηκε η δυνατότητα για την πραγματοποίηση των 

Γενικών Συνελεύσεων, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα  

Θέματα ημερησίας διάταξης:  

α. Αναφορά πεπραγμένων έτους 2020  Προγραμματισμός Στόχων-

δραστηριοτήτων ,εκδηλώσεων έτους 2021 

β. Παρουσίαση ισολογισμού έτους 2020  και έκθεσης Ελεγκτικής 

Επιτροπής. Παρουσίαση και Έγκριση προϋπολογισμού  για το έτος 

2021 

γ. Απαλλαγή ευθύνης Διοικητικού και Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε)  

για το έτος 2020 

δ. Πρόταση Δ.Σ/ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ για  ανακήρυξη επίτιμου μέλους 

Αντιναυάρχου Δ. Λισμάνη Π.Ν (ε.α) 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού καλωσόρισε τα παρόντα μέλη του 

Ινστιτούτου  και  

ανακοίνωσε ότι τα εγγεγραμμένα μέλη  είναι 132  , ταμειακώς 

τακτοποιημένα μέλη είναι 91, καταμετρήθηκαν  τα παρόντα μέλη και 

βρέθηκαν 31 

Ως εκ τούτου, επετεύχθη η προβλεπόμενη   απαρτία καθόσον σύμφωνα 

με το άρθρο 11 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε 

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης 

παρίστανται το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του 

Ινστιτούτου.  
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 Α.   Αναφορά πεπραγμένων- δραστηριοτήτων έτους 2020/ 

Στόχοι 2021 

Τον λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου κος Λ. Τσιαντούλας  ο 

οποίος παρουσίασε τις δραστηριότητες-δράσεις του Ινστιτούτου που 

υλοποιήθηκαν το 2020 καθώς και τους στόχους για το τρέχον έτος.  

 

 

 Β. Παρουσίαση ισολογισμού έτους 2020 και έκθεσης 

Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) 

 Τον λόγο έλαβε ο  Ταμίας του Ινστιτούτου κος Δ. Μπαλόπουλος  

ο οποίος παρουσίασε τον ισολογισμό έτους 2020 επισημαίνοντας ότι 

από το Ινστιτούτο τηρούνται και ελέγχονται λογιστικά βιβλία 

Κατηγορίας Β’ όπως προβλέπεται για σωματεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα.  Κατόπιν εξουσιοδότησης  παρουσίασε  και την έκθεση της 

Ε.Ε  

Η Έκθεση της Ε.Ε επισυνάπτονται του παρόντος πρακτικού ως 

αναπόσπαστο τμήμα του.  

 

 Γ. Παρουσίαση προϋπολογισμού  για το έτος 2021 

Τον λόγο έλαβε ο  Ταμίας του Ινστιτούτου κος Δ. Μπαλόπουλος  ο 

οποίος παρουσίασε τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό έτους 2021 

επισημαίνοντας ότι τα έσοδα του Ινστιτούτου προέρχονται από: 

  (i) Τις συνδρομές των μελών που σε γενικές γραμμές κινούνται 

σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο. 

 (ii)  Στις πωλήσεις του βιβλίου « Στις ατραπούς του θρύλου» που 

όμως  λόγω των περιορισμών συναθροίσεων δεν έχει γίνει επίσημη 

παρουσίαση του βιβλίου.  

 (iii)  Τις ενδεχόμενες διαφημίσεις που θα δοθούν για προβολή στο 

ηλεκτρονικό μας περιοδικό «ΘΑΛΑΤΤΑ» 

Ο Προϋπολογισμός 2021 επισυνάπτεται του παρόντος Πρακτικού 
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 Δ. Παρουσίαση πρότασης Δ.Σ/ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ για  ανακήρυξη 

επίτιμου  μέλους τον Αντιναύαρχο Δ. Λισμάνη Π.Ν (ε.α)   , η 

οποία επισυνάπτεται του παρόντος Πρακτικού 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ/ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ  κάλεσε το σώμα σε ονομαστική 

ψηφοφορία και από την καταμέτρηση των ψήφων προέκυψαν τα 

ακόλουθα αποτελέσματα 

Επί 31 παρόντων, με ψήφους 31 υπέρ έναντι 0 κατά, εγκρίθηκαν 

ομόφωνα: 

Ο Ισολογισμός 2020  

Ο Προϋπολογισμός για το έτος  2021  

Ανακήρυξη επίτιμου μέλους του Αντιναυάρχου Δ. Λισμάνη Π.Ν (ε.α) 

Επί 31 παρόντων, με 22 μέλη με δικαίωμα ψήφου (εξαιρούνται τα μέλη 

Δ.Σ και Ε.Ε)  με ψήφους 22  υπέρ έναντι 0 κατά, εγκρίθηκε ομόφωνα η 

απαλλαγή ευθύνης του Δ.Σ και της Ε.Ε 

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ/ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ  μη υπάρχοντος άλλου θέματος, 

κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης 

  

                                      Αθήνα, 30 Μαΐου 2021 

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 

α. Αναφορά πεπραγμένων- δραστηριοτήτων έτους 2020/ Στόχοι 2021 

β. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 

γ. Προϋπολογισμός 2021 

δ. Πρότασης Δ.Σ/ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ για  ανακήρυξη ως επίτιμο  μέλος τον 

Αντιναύαρχο Δ. Λισμάνη Π.Ν (ε.α)    

ε. Πίνακας Ψηφισάντων Μελών 



Ανήκει στο Πρακτικό Γ.Σ α.α 1/ 2021 

Απολογισμός ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. 1/1/20 - 30/5/21 

 

 

Επίσημες συμμετοχές: 

-Συμμετοχή αντιπροσωπείας του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. στις ναυτικές εκδηλώσεις με τίτλο “Με 
το βλέμμα στραμμένο στη θάλασσα”, που διοργάνωσε η Κυπριακή Διοίκηση 

Ναυτικού στην Λεμεσό στις 16 Φεβρουαρίου 2020. Πρώτη προβολή στην Κύπρο 

του ντοκιμαντέρ παραγωγής ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. “Η γέννηση του Κυπριακού Ναυτικού”, 

στο Πολιτιστικό Κέντρο “Πάνος Σολομωνίδης” 

Εκδόσεις: 

-Έκδοση του βιβλίου «Διαβαίνοντας τις Ατραπούς του Θρύλου» του Δημήτρη 

Γκαλών. Στο βιβλίο αναλύεται η δράση και η βύθιση του υποβρυχίου Β.Π. 
ΚΑΤΣΩΝΗΣ (Υ1) όπως προκύπτει από τα ιστορικά αρχεία και τα ημερολόγια 

πολέμου όλων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων πλευρών. Η έκδοση 
πραγματοποιήθηκε χάρη στην ευγενική χορηγία του Μέλους του ΔΣ κ. Γεράσιμου 

Λειβαδά. 

-Συνεργασία (παροχή επιστημονικής συνδρομής) με τον εκδοτικό οίκο «Arteon 

Εκδοτική» για την έκδοση βιβλίου με τίτλο «Τα Αρμαμέντα της Ελευθερίας».  

-Κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του νέου τριμηνιαίου ηλεκτρονικού περιοδικού 

“Θάλαττα”. Το περιοδικό είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας μας. 

Δραστηριότητα Ιστοσελίδας & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: 

-Η ιστοσελίδα μας και η σελίδα μας στο Facebook ενημερώνονται καθημερινά με 

ενδιαφέρουσες ιστορικές αναρτήσεις. Κάθε Παρασκευή στις 5 μ.μ αποστέλλεται 

ηλεκτρονικό newsletter με τις αναρτήσεις της εβδομάδος. 

-Δημιουργία διαδικτυακού καναλιού στο YouTube, όπου αναρτώνται πολύ 
ενδιαφέροντα βίντεο παραγωγής ΕΛΙΝΙΣ. Επισημαίνουμε την δημόσια 

πρωτοβουλία μας για τη δημιουργία σειράς σύντομων βίντεο με τίτλο «Λίγα λεπτά 
Ναυτικής Ιστορίας» όπου όποιος επιθυμεί μπορεί να γράψει ένα σύντομο βίντεο 

(5-10 λεπτά) με μια αφήγησή του σχετικά με την Ναυτική Ιστορία και Παράδοση 

και να μας το στείλει για ανάρτηση.  

-Δημιουργία προφίλ στο Twitter. 

-Δημιουργία 15θήμερης διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκπομπής (podcast), με 

τίτλο “Ιστορία και όχι μόνο…” σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό 

syzefxi.gr web radio. 

  

http://syzefxi.gr/


Ανήκει στο Πρακτικό Γ.Σ α.α 1/ 2021 

Διαδικτυακές εκδηλώσεις: 

– Ζωντανή διαδικτυακή προβολή του ντοκιμαντέρ «Η γέννηση του Κυπριακού 
Ναυτικού, 1964 – 1966». Η πρώτη προβολή ενώπιον κοινού είχε γίνει στην 

Ελλάδα  τον Δεκέμβριο 2019 και στην Κύπρο τον Φεβρουάριο 2020. 

– Ζωντανή διαδικτυακή προβολή του ντοκιμαντέρ «MemORIA», σε σκηνοθεσία 

Γιώργου Ιατρού. 

– Διαδικτυακή ημερίδα με αφορμή την συμπλήρωση 2500 ετών από τη Ναυμαχία 

της Σαλαμίνας με τίτλο «Ἐστίν ἡμῖν πατρίς αἳ διακόσιαι νῆες πεπληρωμέναι».  

-Ζωντανή διαδικτυακή ημερίδα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας 

Πειραιώς (ΠΙΟΠ) με θέμα «Η Ελληνική φορτηγός ναυτιλία κατά τον πόλεμον και 

μετ’ αυτόν» 

-Διαδικτυακή εκπομπή με θέμα “Υπηρετώντας την Ναυτική Ιστορία και Παράδοση 

στην Ελλάδα του σήμερα”. Με συμμετοχή εκπροσώπων φορέων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτικής Ιστορίας και Ναυτικής Παράδοσης. 

Άλλες δραστηριότητες: 

-Εγγραφή του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. ως Μέλος στην Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία 

-Εγγραφή του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 

 

Νέοι στόχοι για το 2021 

 

Εκδηλώσεις κοινού: 
 

-Παρουσίαση βιβλίου “Διαβαίνοντας τις ατραπούς του θρύλου” (Ιστορικό Αρχείο 

ΙΑΛ) 
-Παρουσίαση ντοκιμαντέρ “Το Ναυτικό στην διάρκεια της Επταετίας 1967-1974” 

(Ν.Ο.Ε.) 
-Εκδήλωση με θέμα “Το Αβέρωφ στη Μ. Ανατολή και την Ινδία”. Παρουσίαση 

φωτογραφικού αρχείου (Αβέρωφ) 
 

Συμμετοχές: 
 

-Εβδομάδα Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πύλος 11-19 Σεπτεμβρίου 
2021. Εκδήλωση που διοργανώνει ο πανελλήνιος σύλλογος για τη διάσωση, 

διαφύλαξη και ανάδειξη της ναυπηγικής και ναυτικής μας παράδοσης και 
κληρονομιάς, «Πρωτέας». Συμμετοχή με περίπτερο και ομιλητές. 

 
 



Ανήκει στο Πρακτικό Γ.Σ α.α 1/ 2021 

 

Συμμετοχές-Ομιλίες (*) 
 

7 Ιουνίου 21 : Ομιλία στο Σπίτι Κύπρου με θέμα: “ 1821: Κριτική του ναυτικού 
Αγώνα”.  

31 Ιουλίου 21: Ομιλία με θέμα: «Ελληνική Επανάσταση: Στρατηγική και τακτική 
του κατά θάλασσαν αγώνα» , στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας. 

17 και 18 Οκτωβρίου 2021 συμμετοχή και ομιλία με θέμα: “ Η συμβολή και ο 
ρόλος του ναυτικού στην Επανάσταση” σε διεθνές συνέδριο του Δήμου 

Καλαμάτας 
(*) Ομιλητής, Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ    Κ. Μαζαράκης Αινιάν 

 
Εκδόσεις: 

 
-Έκδοση του βιβλίου της Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου με τίτλο «Ίππότες του 

Τάγματος του Αγ Ιωάννη της Ιερουσαλήμ στη θάλασσα - οι μυημένοι 

καταδρομείς», εφόσον βρεθεί χορηγός 
-Συνέχιση έκδοσης του ηλεκτρονικού μας περιοδικού “Θάλαττα”. 

 
Διάσωση αρχείων: 

 
Παράδοση στην ΥΙΝ των αρχείων Δούκη, Καπέτου και Πετμεζά. 
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«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Προς: Τη Γενική Συνέλευση του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ 

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα στις 11/3/2019 σύμφωνα 

με το υπ’ αρ. 1/11.3.2019 Πρακτικό , αποτελούμενη από τους: α) Μεταξά Ηλία, 

Πρόεδρο, β) Κυριακίδη Κλεάνθη, Μέλος και γ) Ζαχαριουδάκη Σπυρίδωνα, Μέλος, 

αφού έλαβε γνώση όλων των βιβλίων και των σχετικών εγγράφων, διενήργησε 

διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του 

Καταστατικού του για τη χρήση του έτους 2019  και για την περίοδο από 

17/2/2019 έως 31/12/2019 και διαπίστωσε δε τα ακόλουθα: 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση προσκλήθηκε κανονικά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, μας υπέβαλε τον ισολογισμό και τον 

λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης για το έτος 2019 εντός των προβλεπομένων  

ημερομηνιών . 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι συγκροτημένο νόμιμα, άσκησε τα 

καθήκοντα του μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Καταστατικό, το Νόμο 

και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του. Όλες οι δαπάνες 

της Χρήσης του έτους 2020 έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. Τα πρακτικά των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται κανονικά. 

3. ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ 

Το Μητρώο είναι πλήρως ενημερωμένο.  

4. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ  

Τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία  από το νόμο και το άρθρο 20 του 

καταστατικού.  

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020 

Το ισοζύγιο της χρήσης 2020 συντάχθηκε κανονικά. Τηρούνται απλογραφικά 

βιβλία Κατηγορίας Β’, από το συνεργαζόμενο με το Ινστιτούτο Λογιστικό Γραφείο 

GMC ACCOUNTING, Β. Χρονοπούλου 96, Π. Φάληρο. Αφού προβήκαμε στον 

έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου σύμφωνα με τα στοιχεία του 

προσκομισθέντος ηλεκτρονικά τηρουμένου Βιβλίου Ταμείου, το οποίο φέρει τις 
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παρακάτω εγγραφές: για τα Έσοδα (88) εγγραφές και για τα Έξοδα (32) και τα 

λοιπά παραστατικά στοιχεία: αποδείξεις εισπράξεων, αποδείξεις πληρωμών, και 

τιμολόγια, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

 

Α. Ποσό μεταφερόμενο από τη χρήση 2019: (4.698,11)€ 

B. ΕΣΟΔΑ 

Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων 

σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (3.341,75)€. Τα έσοδα 

προέρχονται από: α) συνδρομές μελών και οικονομικές ενισχύσεις μελών και 

φίλων του σωματείου συνολικού ποσού (1.705,00)€  και β) από πωλήσεις 

βιβλίων συνολικού ποσού (1,636,75)€. Για τα έσοδα έχουν εκδοθεί αποδείξεις 

εισπράξεως από α/α 1 έως και α/α 84 καθώς και Τιμολόγια από α/α 10 έως και 

α/α 15. 

Σύνολο Εισπράξεων :  3.341,75 € 

Γ. ΕΞΟΔΑ 

Β1. Το σύνολο των εξόδων που διενεργήθηκαν κατά την ίδια διαχειριστική 

περίοδο ανέρχονται σε έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία ευρώ και ογδόντα ένα 

λεπτά (6.643,81)€, οι οποίες αφορούν  στο σύνολό τους Έξοδα Λειτουργίας του 

Ινστιτούτου. Για τις παραπάνω δαπάνες έχουν εκδοθεί αποδείξεις πληρωμής από 

α/α 1 έως και α/α 35. 

Σύνολο Εξόδων:  6.643,81 €        

                                ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 

 

Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

 

1 Από μεταφορά χρήσης 2020 4.698,11  

 

2 Έσοδα 

Συνδρομές -Οικονομικές 
ενισχύσεις 

Πωλήσεις Βιβλίων 

 

1.705,00 
1.636,75 

 
                 

3.341,75 

 

 

3 Έξοδα 
 

 6.643,81 
 

 Σύνολα 8.039,86 6.643,81 
 

 Ταμείο  1.396,05 
 

 ΕΞΙΣΩΣΗ 8.039,86 8.039,05 
 

Ανάλυση Ταμείου 
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Λογιστικό υπόλοιπο:   1.396,05 
(-) Χρεώστες:       291,50 (*) 

(-) Συμψηφισμός ενοικίων:             91,16 (**) 
Υπόλοιπο:                                 1.013,39 

 
Υπόλοιπο A/C (0026.0383.18.0200459971)  
της 31/12/2020 στην EUROBANK :      884,29 

Μετρητά:                   129,10 
Σύνολο:                            1.013,39 

 
Σημειώσεις 
(*) Το ποσό των (291,50), αφορά το τιμολόγιο με α/α 13/7.9.2020, πώληση 

βιβλίων ‘’Ελληνικοί Πέτρινοι Φάροι’’ στην εταιρεία Ι. Νικολόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε., 
το οποίο δεν έχει εισπραχθεί καθώς τα βιβλία δεν έχουν πουληθεί και θα μας 

επιστραφούν. 
 
(**) Το ποσό των (91,16) αφορά τα ενοίκια μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 

2020. Ειδικότερα από το ΕΛΙΝΙΣ καταβλήθηκαν (113,96 +113,96) =227,92. Με 
νεότερη ρύθμιση λόγω covid το ΕΛΙΝΙΣ δικαιούται έκπτωση κατά μήνα 40%, 

ήτοι τα ενοίκια υπολογίζονται σε (68,38 + 68,38) = 136,76. Η διαφορά των 
(91,16) θα συμψηφισθεί με τα ενοίκια των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 
2021. 

 

Αθήνα 1 Μαρτίου 2021 

                 

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

        Τ.Υ 

Ηλίας Μεταξάς                 Κυριακίδης Κλεάνθης 

                                                                                            Τ.Υ                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                            Ζαχαριουδάκης Σπυρίδων 

                                                                                           Τ.Υ 

 

            Τ. 
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    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

 

 

ΕΣΟΔΑ 2020 2021 ΕΞΟΔΑ 2020 2021 
 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
ΜΕΛΩΝ 

1.470 1.470 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1368 
 

1.368 
 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΩΝ 

6.000 500 ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 500 

 

500 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ / 

Διαφημίσεις 
στο περιοδικό 

 1.000 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 

 

3.500 0 

   ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.500 
 

200 
 
 

   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 602 
 

902 
 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

7.470 

 

2.970 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

7.470 

 

2.970 
 

 

 

Ανάλυση Εσόδων 

Α) Συνδρομές Μελών 

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό συνδρομή καταβάλλουν τα τακτικά μέλη που 

είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών. Τα ενεργά μέλη ανέρχονται σήμερα σε 121 

αλλά ο υπολογισμός έγινε με βάση 98 μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του 

2020 (μη καταβολή συνδρομών).  Το ποσό της ετήσιας συνδρομής έχει καθορισθεί 

σε 15 €.  

Β) Πωλήσεις Βιβλίων 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ» 

Το 2019 εκδόθηκε σε 1.000 αντίτυπα από το «Ίδρυμα Αικατερίνη Λασκαρίδη» και το 

«Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας» το βιβλίο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ» 

του συγγραφέα κ. Γήση Παπαγεωργίου. Το «Ίδρυμα Αικατερίνη Λασκαρίδη», το 

οποίο χρηματοδότησε το σύνολο της δαπάνης έκδοσης, κράτησε 300 αντίτυπα και τα 

υπόλοιπα τα διέθεσε στο «Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας» για την 

εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ με απόφαση του 

καθόρισε όπως, το βιβλίο διατίθεται για τα μέλη του σωματείου στην τιμή των 15€ 

και τιμή χονδρικής για διανομή σε βιβλιοπωλεία τα 30€.  Από τα 700 βιβλία έχουν 
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διατεθεί περίπου 250. Η εκτίμηση για το 2020, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε ήταν ότι 

θα διατεθούν περί τα 400 βιβλία με ενδεικτική τιμή αυτή των 15€ (μείον ο ΦΠΑ). Το 

συγκεκριμένο βιβλίο δεν διαφαίνεται ότι έχει περαιτέρω προοπτική διακίνησης και ως 

εκ τούτου προτείνεται να διατεθεί για εθιμοτυπικούς σκοπούς. 

«ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΤΡΑΠΟΥΣ ΤΟΥ ΘΡΥΛΛΟΥ» 

Η νέα εκδοτική προσπάθεια του ΕΛΙΝΙΣ έγινε κατά την διάρκεια της μη ευνοϊκής 

περιόδου της  πανδημίας. Η πρόβλεψη εσόδων 500€ εκτιμάται ως ρεαλιστική καθώς 

σε κάθε περίπτωση θα  επιδιωχθεί η προβολή του. 

Γ) Οικονομικές ενισχύσεις 

Τον Μάρτιο 2021 θα κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο το ηλεκτρονικό περιοδικό του 

Ινστιτούτου «ΘΑΛΑΤΤΑ», Περιοδικό Ναυτικής Ιστορίας. Στο περιοδικό θα επιτρέπεται 

η καταχώρηση διαφημίσεων, οι οποίες δυνητικά μπορεί να αποτελέσουν αξιόλογη 

πηγή εσόδων. Η πρώτη εγγραφή των 1.000 € για το 2021, θα αναπροσαρμοσθεί με 

την υλοποίηση του Π/Υ ανάλογα με την πορεία της έκδοσης του περιοδικού. 

 

Ανάλυση Εξόδων 

Μισθώματα 

Το μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ και Impact Hub Athens προβλέπει 

συμφωνηθέν τίμημα των 114€. Κατόπιν τούτου η εγγραφείσα πίστωση έγινε με βάση 

την ισχύουσα συμφωνία (12 μήνες * 114 ευρώ)= 1.368€. Ανεξάρτητα από αυτό 

κατά το διάστημα Νοέμβριος 2020  – Απρίλιος 2021, το ΕΛΙΝΙΣ έτυχε της ευνοϊκής 

ρύθμισης μείωσης των ενοικίων και το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα  κατά την 

περίοδο αυτή ανέρχεται σε 68,37€ αντί 114€. 

Αμοιβή Λογιστικού Γραφείου 

Μετά την  αλλαγή του φορολογικής κατηγορίας του σωματείου (τήρηση βιβλίων β’ 

κατηγορίας), προκειμένου έχει τη δυνατότητα πωλήσεων, απαιτήθηκε η συνεργασία 

με Λογιστικό Γραφείο, μέσω του οποίου γίνονται οι περιοδικές υποβολές δηλώσεων 

Φ.Π.Α και η ετήσια Δήλωση Φόρου Εισοδήματος.  

 

 

 

Φ.Π.Α - Φόροι 

Το εγγεγραμμένο ποσό αφορά το ποσοστό ΦΠΑ 6% επί πωλήσεων των βιβλίων μας. 

Είναι πολύ χαμηλότερο από την εγγραφή του 2020 δεδομένου ότι δεν αναμένουμε 

μεγάλες πωλήσεις. 

Διάφορα έξοδα 
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Ως «Διάφορα Έξοδα» λογίζονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες αφορούν την 

υποστήριξη της λειτουργίας του σωματείου.  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 Κατόπιν των ανωτέρω και μετά την ενημέρωσή σας παρακαλώ τα μέλη όπως 

εγκρίνουν το σχέδιο προϋπολογισμού του 2021. 

 

                                                                                  Αθήνα 31-12-2020 

    

           Ο ΤΑΜΙΑΣ 

                                                                                             Τ.Υ 

                      Δημήτρης Μπαλόπουλος 



Ανήκει στο Πρακτικό Γ.Σ α.α 1/ 2021 

 

Θέμα: Απονομή τίτλου επίτιμου μέλους  
 

 

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ», στο άρθρο 4: Μέλη, μεταξύ των άλλων προβλέπεται: 

«Επίτιμα Μέλη 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν με πρόταση των 2/3 του συνόλου των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως 

(Γ.Σ), να απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Μέλους σε μέλη και μη μέλη του 

Ινστιτούτου, τα οποία με την δράση τους έχουν συνεισφέρει σε εξαιρετικό βαθμό 

στην εκπλήρωση του σκοπού του Ινστιτούτου. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από 

οιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις και έχουν όλα τα διακιώματα των μελών του 

Ινστιτούτου, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γ.Σ. Τα Επίτιμα 

Μέλη δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/10 του αριθμού των Τακτικξών Μελών.». 

 

Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ αφού αποφάσισε ομόφωνα, υποβάλει  πρόταση προς 

τη Γ.Σ. για την ανάδειξη ως Επίτιμου Μέλους του Αντιναυάρχου (ε.α) Π.Ν. 

Δημητρίου Λισμάνη, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ και 

ενεργό μέλος μέχρι σήμερα. 

 

Ο Αντιναυάρχος (ε.α) Π.Ν. Δημήτριος Λισμάνης, συγκαταλλέγεται μεταξύ των 

αξιολογότερων ιστορικών ερευνητών με  ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στο 

Ναυτικό Αγώνα της νήσου Ύδρας στο 1821. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό 

άρθρων και μονογραφιών σε Ναυτικά Περιοδικά και έντυπα ενώ αποτελεί σταθερό 

συνεργάτη του Ινστιτούτου σε ό, τι του έχει ζητηθεί.  

 

 

                 Άρης Καθρέπτας 

 

                                                                 Τ.Υ 

                                                        Γενικός Γραμματέας 

 



Ανήκει στο Πρακτικό Γ.Σ α.α 1/ 2021 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

  

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                     
2020                   

ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ 
2021 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ  
ΕΥΘΥΝΗΣ 
 Δ.Σ & Ε.Ε 

ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΕΠΙΤΙΜΟΥ  
ΜΕΛΟΥΣ 

1 ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 ΓΑΛΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ 

6 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΡΙΣΤΥ ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ 

8 ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ 

9 ΚΑΡΙΖΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ 

11 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ 

12 ΜΑΖΑΡΑΚΗ-ΑΙΝΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ 

13 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

14 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ – ΑΙΝΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

15 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

16 ΜΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

17 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ 

18 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

19 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

20 ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ 

21 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

22 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

23 ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

24 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

25 ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

26 ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

27 ΣΦΑΚΤΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

28 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

29 ΤΡΙΠΟΝΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

30 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ 

31 ΦΩΤΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

   31 31 22 31 
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