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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ #004#

Αγαπητά Μέλη της Κιβωτού
Η Κιβωτός μας ολοκλήρωσε μια ακόμη Γενική Συνέλευση, στην οποία εκτός
από τις προβλεπόμενες ετήσιες ψηφοφορίες για οικονομικά, απολογισμό κ.λπ,
ψηφίσαμε και για τα μέλη του ΔΣ και της ΕΕ.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με ικανοποιητική συμμετοχή.
Η Κιβωτός έχει 13 επίτιμα μέλη και 155 τακτικά. Από τα τακτικά, είχαν τακτοποιηθεί οικονομικά τα 83 και από αυτά ψήφισαν τα 66.
Ελπίζουμε ότι στο μέλλον, θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή, προκειμένου να
ενδυναμώσουμε περαιτέρω την Κιβωτό.
Η διαδικασία και η ψηφοφορία ήταν στο σύνολό τους ηλεκτρονική, γεγονός που
βάζει την Κιβωτό μας στην πρωτοπορία αντίστοιχων σωματείων και την καθιστά συμβατή με τις εξελίξεις της εποχής μας.
Διαπιστώσαμε τόσο από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, όσο και από τηλεφωνήματα των μελών μας, ότι υπήρξε έντονος προβληματισμός για την αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος.
Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τα μέλη μας ότι ουδεμία σκοπιμότητα υπήρχε,
πλην των υφισταμένων λειτουργικών και διοικητικών προβλημάτων. Το ερώτημα ήταν σε γνώση και ετέθη σε πλήρη συμφωνία με το προεδρείο του Παραρτήματος.
Ο μικρός συνολικός αριθμός των μελών της Κιβωτού, η μη καταβολή της προβλεπόμενης συνδρομής από πολλά μέλη, καθώς και η ανάγκη διοικητικής, οικονομικής και «γραφειοκρατικής» συνδρομής του Παραρτήματος, καθιστούσαν
τη λειτουργία εξαιρετικά δυσχερή υπό τις παρούσες συνθήκες.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού μας, η ίδρυση Παραρτημάτων
πραγματοποιείται με απόφαση του ΔΣ. Ωστόσο, το θέμα ετέθη στη ΓΣ, προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης διαφάνεια στις ενέργειες και αποφάσεις μας.
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Η Κιβωτός ξεκινά, με το διαφαινόμενο πέρας της πανδημίας, μια προσπάθεια
περαιτέρω ενδυνάμωσής της και στο πλαίσιο αυτό, θα είναι χαρά μας να μπορέσουμε, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, να επαναδραστηριοποιήσουμε το
Παράρτημα.
Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη για τη συμμετοχή τους και ιδιαίτερα αυτά που
εξέθεσαν υποψηφιότητα για το ΔΣ και την ΕΕ, διευκολύνοντας το έργο και τις
δραστηριότητες της Κιβωτού.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ που δεν εξελέγησαν, για
την μέχρι σήμερα προσφορά τους.
Διαβιβάζουμε συνημμένα το Πρακτικό της ΓΣ, για την πλήρη ενημέρωση του
συνόλου των μελών μας.
Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος

Νικόλαος Πιτσόλης

Δημήτρης Μπάκας
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Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε την 28/03/2022, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της, με ηλεκτρονική διαδικασία, λόγω της υγειονομικής ιδιαιτερότητας
(κορωνοϊός).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:
•
•
•
•
•

Χαιρετισμός του Προέδρου της Κιβωτού
Απολογισμός Πεπραγμένων έτους 2021 και Προγραμματισμός Έργου
και Δραστηριοτήτων έτους 2022
Οικονομικός Απολογισμός & Ισολογισμός έτους 2021 και Προϋπολογισμός Εσόδων & Εξόδων έτους 2022
Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος Κιβωτού Βορείου Ελλάδος
Εκλογές μελών ΔΣ και ΕΕ

Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν και ψήφισαν 66 από τα 83 ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη, δηλαδή περισσότερα του 1/3 αυτών, της Γενικής Συνέλευσης ευρισκομένης σε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού.
Τα μέλη της Κιβωτού εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Ταξίαρχο εα Νικολόπουλο Βασίλειο και ως Γραμματέα τον Αντιστράτηγο εα Πιτσόλη
Νικόλαο.
Χαιρετισμός Προέδρου
Ως Παράρτημα «Α»
Απολογισμός Πεπραγμένων έτους 2021 και Προγραμματισμός Έργου και
Δραστηριοτήτων έτους 2022
Ως Παράρτημα «Β»
Οικονομικός Απολογισμός & Ισολογισμός έτους 2021 και Προϋπολογισμός Εσόδων & Εξόδων έτους 2022
Ως Παράρτημα «Γ»
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και Απαλλαγή του ΔΣ
Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Αντγος εα Νικολοδήμος Αθανάσιος
κοινοποίησε την Έκθεση Ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως Παράρτημα
"Δ", σύμφωνα με την οποία βρέθηκαν όλα καλώς και σύμφωνα με το καταστατικό.
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Τα μέλη της ΕΓΣ κλήθηκαν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά τον Απολογισμό 2020 και
την Έγκριση απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε άλλη ευθύνη
σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού κατά την ελεγχθείσα πε-ρίοδο. Η ΓΣ υπερψήφισε ομόφωνα τον Οικονομικό Απολογισμό και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκλογή Μελών ΔΣ και ΕΕ
Ως Παράρτημα «Ε»
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

Ερώτημα
ΝΑΙ
Επιλογή Προέδρου ΕΓΣ, Ταξχος εα Βασ. Νικο63
λόπουλος
Επιλογή Γραμματέα ΕΓΣ, Αντγος εα Νικ. Πι66
τσόλης
Επιλογή Προέδρου Εφορευτικής Επιτροπής,
63
Αντιστράτηγος εα Κακουδάκης Ιωάννης
Επιλογή Α’ Μέλους Εφορευτικής Επιτροπής,
65
Αντιστράτηγος εα Μαυροδόπουλος Παντελής
Επιλογή Β’ Μέλους Εφορευτικής Επιτροπής,
62
Καθηγητής Καραφωτιάς Παναγιώτης
Έγκριση Απολογισμού Πεπραγμένων προη64
γουμένου έτους
Έγκριση Προγραμματισμού Έργου και Δρα64
στηριοτήτων επομένου έτους
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού & Ισολογι62
σμού προηγουμένου έτους
Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων
61
επομένου έτους
Έγκριση απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την οι63
κονομική διαχείριση της Κιβωτού κατά την ελεγχθείσα περίοδο
Αναστολή λειτουργίας Παραρτήματος Κιβωτού
48
Βορείου Ελλάδος

ΟΧΙ

ΛΕΥΚΟ

2

1

0

0

2

1

0

1

0

4

0

2

0

2

1

3

1

4

1

2

11

7

Προς πιστοποίηση των παραπάνω αναφερομένων συντάχθηκε το παρόν
πρακτικό το οποίο αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Ο Γραμματέας της ΓΣ

Βασίλειος Νικολόπουλος

Νίκος Πιτσόλης

-2-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ

Χαιρετισμός Προέδρου Κιβωτού
Αγαπητά Μέλη της Κιβωτού
Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται επτά (7) χρόνια από τη μέρα, 20
Μαΐου 2015, που η Κιβωτός μας ξεκίνησε το όμορφο ταξίδι της για να
βρει την Ιθάκη του Πολιτισμού και της Νέας Ελλάδας. Ένα ταξίδι δύσκολο,
αλλά όμορφο.
Η Κιβωτός με το έργο της και την σοβαρή της πορεία απέκτησε κύρος και πλέον η παρουσία της είναι εμφανής. Την εκτιμούν και την λαμβάνουν υπόψη τους πολλοί Φορείς και σε πολλές περιπτώσεις επιζητούν
την γνώμη της, η οποία παρέχεται πάντοτε με καλή διάθεση.
Δεν θα επιχειρήσουμε αναλυτικό απολογισμό πνευματικού έργου,
γιατί η τελευταία ετήσια χρονική περίοδος ταυτίζεται για μια ακόμη φορά
με την επιδημία του κορωνοϊού. Επιγραμματικά, μόνον, θα θέλαμε να
πούμε ότι, ενώ η προσπάθειά μας βρισκόταν ουσιαστικά σε πλήρη εξέλιξη: Με την εγκατάσταση στα ανακαινισμένα Γραφεία μας, με τους εσωτερικούς μας δημιουργικούς διαλόγους, με διαλέξεις σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, στην ΣΣΕ, στην ΣΣΑΣ και σε Πρωτεύουσες Νομών, όπως και
με την επεξεργασία πολύπλοκων εν εξελίξει θεμάτων, υποχρεωθήκαμε να αναστείλουμε μερικώς όλες τις δραστηριότητες. Όχι όμως να τις
ματαιώσουμε οριστικά.
Παρά ταύτα όμως το πνευματικό έργο της Κιβωτού συνεχίστηκε
διαδικτυακά και κυρίως με τη λειτουργία του Ιστότοπου, ο οποίος όντως
παρουσιάζει ικανοποιητική απόδοση και κυρίως διακριτό ποιοτικό χαρακτήρα. Παράλληλα αρκετά νέα Μέλη ενεγράφησαν, τα οποία συνέβαλαν
μαζί με τα παλαιότερα τα μέγιστα στο ολιστικό έργο τής Κιβωτού. Συνεχίζουμε να βελτιοδοξούμε για το άμεσο Μέλλον, ευελπιστώντας να τιθασευτεί η επιδημία σύντομα.
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Πετύχαμε με την ψηφοφορία της περυσινής Γενικής Συνέλευσης να
τροποποιήσουμε και εκσυγχρονίσουμε περαιτέρω το καταστατικό μας, το
οποίο ήδη εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο και έχει ήδη τεθεί σε ισχύ.
Προκειμένου να βελτιώσουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποφασίσαμε να προτείνουμε την αναστολή της αυτόνομης λειτουργίας της
Κιβωτού Βορείου Ελλάδας.
Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
τους, να μάς συνδράμουν, με την ελάχιστη οικονομική υποχρέωσή τους
αλλά κατά βάση με το πνευματικό τους έργο, ώστε να συνεχίσουμε το
πνευματικό ταξίδι της Κιβωτού μας, συμβάλλοντας στο καλό της Πατρίδας
όλοι μαζί.
Με τους πιο θερμούς χαιρετισμούς και την ευχή μας να ξεπεραστεί
ομαλά το πρόβλημα του κορωνοϊού ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και πάλι ομαλά.
Δημήτρης Κ. Μπάκας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ

Απολογισμός Πεπραγμένων έτους 2021 και
Προγραμματισμός Έργου και Δραστηριοτήτων έτους 2022

Αγαπητά Μέλη της Κιβωτού
Πριν ξεκινήσω τον απολογισμό, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε αυτούς που πλέον δεν είναι μαζί μας, αυτούς τους οποίους ο Θεός αποφάσισε να τους πάρει κοντά Του. Από το 2018 μέχρι σήμερα, η Κιβωτός
πενθεί 14 μέλη της, με πιο πρόσφατη απώλεια, αυτή του αείμνηστου
στρατηγού Ιωάννη Ασλανίδη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.
Ξεκινήσαμε δειλά το 2015 μια ομάδα τολμηρών πνευματικών σκαπανέων
και σήμερα κατορθώσαμε να έχουμε μια πιστή και συγκροτημένη ομάδα
170 περίπου ατόμων, στρατιωτικών και μη, που όλοι μας έχουμε «κλείσει
στην ψυχή μας την Ελλάδα».
Αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε για την επόμενη μέρα της Πατρίδας μας,
μακριά από πολιτικές αγκυλώσεις και προκαταλήψεις, με μοναδικό γνώμονα ένα καλύτερο αύριο για την Πατρίδα μας, ένα καλύτερο αύριο για τα
παιδιά μας και να επισημάνω εδώ ότι θεωρούμε όλη την Ελληνική Νεολαία παιδιά μας.
Προσπαθούμε με την συνεχή ανταλλαγή «πνευματικής τροφής», σε όλες
τις εκφάνσεις της, φιλοσοφία, ιστορία, ζωγραφική, ποίηση κ.λπ, να τροφοδοτήσουμε το ακροατήριό μας και να κληροδοτήσουμε ένα υγιή και καλύτερο τρόπο σκέψης.
Τα τελευταία 2 χρόνια δυστυχώς, προκάλεσαν παγκόσμια κατάρρευση.
Ήταν δυνατό να αφήσει αλώβητη την Κιβωτό μας;
Ολόκληρος ο σχεδιασμός ανεστάλη και όλα τα σε εξέλιξη προγράμματά
μας αναβλήθηκαν. Δεν αναβλήθηκαν ωστόσο μόνο τα προγράμματα της
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Κιβωτού, αλλά και όλων των φορέων, με τους οποίους θα μπορούσαμε
να έλθουμε σε επαφή και να συνεργασθούμε.
Πέτυχαμε με τη χρήση της τεχνολογίας και την άοκνη προσπάθεια μελών
μας να διατηρήσουμε τη «φυσιογνωμία της μάχης». Συνεχίσαμε να μελετάμε, συνεχίσαμε να βρισκόμαστε σε «Δημιουργικό Διάλογο» και σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα.
Καταφέραμε να αναβαθμίσουμε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και ιδιαίτερα την ιστοσελίδα μας, η οποία παρουσιάζει καθημερινές σχεδόν και
μάλιστα υψηλού επιπέδου αναρτήσεις, που καλύπτουν μεγάλο φάσμα
ενδιαφέροντος, γεγονός που αποδεικνύει η συνεχής αύξηση της επισκεψιμότητάς της.
Ψηφίσαμε νέο σύγχρονο Καταστατικό, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το
Πρωτοδικείο και έχει τεθεί σε ισχύ.
Προκειμένου να βελτιώσουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποφασίσαμε να προτείνουμε την αναστολή της αυτόνομης λειτουργίας της Κιβωτού Βορείου Ελλάδας.
Εξακολουθήσαμε να έχουμε «μηδενικό» σχεδόν κόστος λειτουργίας, το
οποίο καλύψαμε με τις συνδρομές των μελών και χορηγίες, όπως θα επεξηγηθεί αναλυτικά στο αντίστοιχο τμήμα.
Η Κιβωτός συμμετείχε στους εορτασμούς των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, με την ανάρτηση μεγάλου αριθμού πονημάτων εκλεκτών συναδέλφων.
Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με επιστημονικούς φορείς, με τους
οποίους θα επιχειρήσουμε Δημιουργικό Διάλογο, σε μια προσπάθεια να
εισφέρουμε τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις λύσεων, σε θέματα τα
οποία θα εκτιμήσουμε ότι προσφέρονται προς τον σκοπό αυτό.
Υπό τις παρούσες συνθήκες αβεβαιότητας, θα αποτελούσε υπερφίαλη
προσέγγιση να επιχειρήσουμε να αναδείξουμε είτε υπερβάλλον παραχθέν έργο, είτε μελλοντικά σχεδιαζόμενο.
Ελπίζουμε οι υγειονομικές συνθήκες να επιτρέψουν σταδιακά την επιστροφή στην «κανονικότητα» και τότε με χαρά και πρωτίστως με την προϋπόθεση της Υγείας όλων, θα επανέλθουμε και θα δούμε το Αύριο!
Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος

Νικόλαος Πιτσόλης

Δημήτρης Μπάκας
[6]

1ο Καταστατικό
Υπογράφεται από

20/05/2015
133 Μέλη

Έναρξη λειτουργίας

Μάρτιος 2016

1ο Διοικητικό
Συμβούλιο

2016

1η Επίσημη εκδήλωση

Ακαδημία Αθηνών

2ο Διοικητικό
Συμβούλιο
1η Τροποποίηση
Καταστατικού
Ψηφίζεται από

22/10/2016

2019

08/04/2021
51 Μέλη

Γενικές Συνελεύσεις
Έκτακτες
Συνελεύσεις

5 (όχι το 2020,
λόγω κορωνοϊού)

3
•
•
•

Φορολογικό
Εθνική Άμυνα – Στρατιωτική Θητεία
Ελληνισμός – Χριστιανισμός &
Σύγχρονος κόσμος

Αποφάνσεις

3

Εκθέσεις Δραστηριότητες

10

Έναρξη λειτουργίας
Ιστοσελίδας

Φεβρουάριος 2017

Επισκέψεις
Ιστοσελίδας

10.795

1η τροποποίηση
Ιστοσελίδας

Σεπτέμβριος 2018

2η τροποποίηση
Ιστοσελίδας

Δεκέμβριος 2020

Αναρτήσεις
Ιστοσελίδας

955

Αναρτήσεις Έργων
Ζωγραφικής

202

Μέλη
Από τα οποία επίτιμα
Ο Θεός πήρε
κοντά Του

168
15
14 Μέλη
(πέραν των 168)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ

Οικονομικός Απολογισμός & Ισολογισμός έτους 2021
Περιγραφή
Υπόλοιπο Ταμείου
Εγγραφές – Συνδρομές
Ενίσχυση από ΠΟΣ
Λογιστική τακτοποίηση

ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€)
1.570,71
1.040,00
300,00
3,02

Ιστοσελίδα
Τροποποίηση Καταστατικού
Προμήθεια ΕΤΕ
Εγγραφή – Συνδρομή ΠΟΣ
ΔΕΗ Γραφείων

216,81
524,71
2,00
120,00
937,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.913,73

1.800,52

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

1.113,21

Χρήματα μετρητά
Χρήματα στην ΕΤΕ

0,00
1.113,21

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

1.113,21

Ταμίας

Πρόεδρος

Σοφία Μποτσιβάλη

Δημήτρης Μπάκας
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Προϋπολογισμός Εσόδων & Εξόδων έτους 2022
Περιγραφή
Εγγραφές – Συνδρομές 2022

ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€)
750,00

Ιστοσελίδα
Επίπλωση – Εξοπλισμός Γραφείων
Κοινόχρηστα, ΔΕΗ κ.λπ Γραφείων
Γραφικά
Εθιμοτυπία
Συνδρομή ΠΟΣ

216,81

Το κόστος θα καλυφθεί
εξ ολοκλήρου από χορηγίες

100,00
200,00
20,00

ΣΥΝΟΛΟ

750,00

536,81

Ταμίας

Πρόεδρος

Σοφία Μποτσιβάλη

Δημήτρης Μπάκας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
Σήμερα την 18 Μαρτίου 2022, συνήλθε, στα Γραφεία του Σωματείου «Κιβωτός
Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων», στην Αθήνα και επί της οδού Μάρκου Ευγενικού και Ασκληπιού 124, η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους:
Αντγο εα Νικολοδήμο Αθανάσιο, ως Πρόεδρο
Αντγο εα Αθανασόπουλο Νικόλαο ως Γραμματέα και
Αντγο εα Καρακώστα Αθανάσιο ως Μέλος
η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της και διενήργησε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του Σωματείου «Κιβωτός Ολιστικής
Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων» σύμφωνα με το Καταστατικό, για τη χρήση του
οικονομικού έτους 2021 (από 01/01/2021 έως 31/12/2021) και διαπίστωσε ότι
όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες αποδείξεις
και οι πράξεις του ταμείου έχουν καλώς, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις
ΔΣ ή ΓΣ.
Όλες οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη
τάξη στο Βιβλίο Ταμείου.
Η διαχειριστική χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021 παρουσιάζεται
ως εξής:
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Εισπράξεις από 01/01/2021 μέχρι 31/12/2021 (€)
• Υπόλοιπο Ταμείου
• Εγγραφές – Συνδρομές 2021
• Ενίσχυση από ΠΟΣ
• Λογιστική τακτοποίηση
Σύνολο
Πληρωμές από 01/01/2021 μέχρι 31/12/2021 (€)
• Ιστοσελίδα
• Τροποποίηση Καταστατικού
• Προμήθεια ΕΤΕ
• Εγγραφή – Συνδρομή ΠΟΣ
• ΔΕΗ Γραφείων
Σύνολο
Υπόλοιπο Ταμείου

1.570,71
1.040,00
300,00
3,02
2.913,73
216,81
524,71
2,00
120,00
937,00
1.800,52
1.113,21

Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε στην ΓΣ την απαλλαγή του Ταμία και του
Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Αθαν. Καρακώστας
Μέλος

Νικ. Αθανασόπουλος
Γραμματέας
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Αθαν. Νικολοδήμος
Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
28ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΚΙΒΩΤΟΥ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του
Σωματείου με την επωνυμία «ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», σήμερα στην Αθήνα, την 28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
μέχρι 19:30, τα Μέλη του προαναφερόμενου Σωματείου, ψήφισαν ηλεκτρονικά για
την εκλογή Διοικήσεως και των λοιπών Οργάνων, σύμφωνα με το Καταστατικό του
και με την παρουσία των Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
Αμέσως μετά η Εφορευτική Επιτροπή παράλαβε από την Διοίκηση του Συλλόγου τα αντίγραφα Μητρώου με τα Μέλη που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν,
σύμφωνα με το Καταστατικό, καθώς και το εκλογικό υλικό (Ενιαία ψηφοδέλτια εκλογής Μελών Δ.Σ. και Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής, κλπ), κήρυξε δε την έναρξη της
ψηφοφορίας,
Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά και ολοκληρώθηκε την προκαθορισμένη
ώρα (19:30), οπότε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, η
Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε την λήξη της.
Κατόπιν καταμετρήθηκαν τα ενιαία ψηφοδέλτια και στην συνέχεια έγινε η διαλογή αυτών από την Εφορευτική Επιτροπή.
Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή Οργάνων
Διοικήσεως και Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψήφισαν 66 Μέλη.
Τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και έλαβε ο καθείς για το αντίστοιχο αξίωμα ψήφους, όπως αναγράφεται ακολούθως:

1. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Αριθμός Ψήφων
27
19
24
09
35
65
44
58
45
35
22
62
36

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

18
40
54
11

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

