Αθήνα 02/03/2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ #001#
1. Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση και ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), με θέμα την εγγραφή της Κιβωτού στην ΠΟΣ.
2. Το σύνολο των μελών του ΔΣ ενημερώθηκε με ηλεκτρονική αλληλογραφία την 20/02/2021, λόγω των συνθηκών του κορωνοϊού και δόθηκε προθεσμία
απάντησης μέχρι 18:00 της 26/02/2021.
α.

Πρόεδρος

Μπάκας Δημήτριος

β.

Α΄ Αντιπρόεδρος

Μάρκος Γρηγόριος

γ.

Β΄ Αντιπρόεδρος

Πολίτης Στυλιανός

δ.

Γεν. Γραμματέας

Πιτσόλης Νικόλαος

ε.

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Ιωάννου Λουκάς

στ. Κοσμήτορας

Πατινιώτης Ιωάννης

ζ.

Αναπληρωτής Κοσμήτορας

Καστραντάς Στυλιανός

η.

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Νικολόπουλος Βασίλειος

θ.

Αναπληρωτής Δημοσίων Σχέσεων Ασημακοπούλου Μαργαρίτα

ι.

Ταμίας

Μποτσιβάλη Σοφία

ια.

Αναπληρωτής Ταμίας

Μάντης Αργύρης

3. Εισήγηση προς τα Μέλη του ΔΣ της Κιβωτού
Μετά από τη διαπιστωμένη ανάγκη της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της
Κιβωτού, αλλά και την αδήριτη ανάγκη της εξεύρεσης πόρων, καταλήξαμε στην
πρόταση όπως η Κιβωτός καταστεί μέλος της ΠΟΣ.
Αυτό είναι εφικτό υπό τις προϋποθέσεις των προβλεπομένων στο Καταστατικό
της ΠΟΣ, καθώς και στο Καταστατικό της Κιβωτού.
α. Καταστατικό της ΠΟΣ
Το άρθρο 3, προβλέπει στην 11η παράγραφο τού υπό την επικεφαλίδα «(ii)
Στόχοι» Τμήματος:
«Η συνεργασία με πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς που
δραστηριοποιούνται κυρίως στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων,
καθώς και με ανώτατα πνευματικά ιδρύματα της Χώρας και την Ακαδημία Αθηνών.»
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Το άρθρο 5, προβλέπει ότι:
«Τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας δύνανται να γίνουν όλοι οι Σύνδεσμοι (Όπλων- Σωμάτων - Αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών - Αποφοίτων ΣΕΘΑ-Οικογενειών εκλιπόντων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών), Λέσχες (Αεροπορίας Στρατού- Καταδρομών), Ενώσεις (Αξιωματικών- Υπαξιωματικών- ΕΠΟΠ), καθώς και Σύνδεσμοι, Λέσχες ή Ενώσεις, στις οποίες συμμετέχουν Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (που όλα για συντομία θα αναφέρονται ως Σωματεία), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί
στο αντίστοιχο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου της έδρας τους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του
παρόντος καταστατικού».
Το ίδιο άρθρο 5, προβλέπει τη δυνατότητα εγγραφής στην ΠΟΣ, ενός Σωματείου ως Τακτικού Μέλους, υπό την προϋπόθεση της:
•
•
•
•

Υποβολής αίτησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι η Κιβωτός αποδέχεται το Καταστατικό της ΠΟΣ.
Κατάθεσης αντιγράφου της σχετικής απόφασης του ΔΣ του Κιβωτού.
Υποβολής κατάστασης των μελών του ΔΣ της Κιβωτού, καθώς
και των καθηκόντων τους.
Κατάθεσης δικαιώματος εγγραφής 100 €.

β. Καταστατικό της Κιβωτού
Το άρθρο 2, προβλέπει στην ακροτελεύτια παράγραφο τού υπό την επικεφαλίδα «Στόχοι» Τμήματος:
«Η σύσφιξη των σχέσεων, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και η γόνιμη συμμετοχή στην προάσπιση των ηθικών και πνευματικών εν
γένει δικαιωμάτων των Μελών της.»
Το ίδιο άρθρο 2, προβλέπει στην 1η παράγραφο τού υπό την επικεφαλίδα
«Τρόποι και Μέσα Επίτευξης (Στόχων)» Τμήματος:
«Η ΚΙΒΩΤΟΣ επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με
κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως με:
➢ Την επικοινωνία, συνεργασία και ανάπτυξη δράσεων με εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, ιδρύματα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα αλλά και κρατικές Αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».
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Το άρθρο 3, προβλέπει στην 5η παράγραφο τού υπό την επικεφαλίδα «Λειτουργία της Κιβωτού» Τμήματος:
«Ως βασικές λειτουργικές αρχές της ΚΙΒΩΤΟΥ καθορίζονται οι
εξής:
➢ Η κατά περίπτωση συνεργασία με άλλους συναφείς φορείς (Ακαδημίες, Πολιτιστικούς ή Επιστημονικούς) ή φορείς Στρατιωτικών (ΝΠΔΔ, Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Ιδρύματα, Συνδέσμους κ.λπ),
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που λειτουργούν νόμιμα, με σκοπό πάντα την ανάπτυξη σχέσεων για την περαιτέρω προώθηση του σκοπού,
των στόχων και των επιδιώξεών της».
Το άρθρο 8, προβλέπει στην 1η παράγραφο ότι:
«Η ΚΙΒΩΤΟΣ διοικείται από ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό
Συμβούλιο, που εκλέγεται από την Τακτική ΓΣ με μυστική ψηφοφορία».
Το ίδιο άρθρο 8, προβλέπει στην 8η παράγραφο ότι:
«Το ΔΣ διοικεί την ΚΙΒΩΤΟ σύμφωνα με τους νόμους, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της ΓΣ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που
αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκονται, διαχειρίζεται την περιουσία της και λαμβάνει όλα τα μέτρα που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση και επίλυση διαφόρων ζητημάτων, που
προκύπτουν.»
γ. Κατόπιν των παραπάνω, θεωρούμε ότι το ΔΣ έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει την εγγραφή της ΚΙΒΩΤΟΥ στην ΠΟΣ ως Τακτικού Μέλους και
θέτουμε το θέμα προς ψήφιση στο ΔΣ της Κιβωτού.
4. Τα μέλη του ΔΣ κλήθηκαν να ψηφίσουν και για διευκόλυνση της διαδικασίας έγινε γνωστό ότι σε περίπτωση μη απαντήσεως, θα θεωρηθεί ότι
υπάρχει σύμφωνη γνώμη (σιωπηρά διαδικασία).
5. Θετικά απάντησαν οι Μπάκας, Μάρκος, Πολίτης, Νικολόπουλος, Μποτσιβάλη και Πιτσόλης (6 από τους 11).
6. Οι υπόλοιποι 5 δεν απάντησαν και σύμφωνα με την παράγραφο 4, θεωρήθηκε ότι συμφωνούν.
7. Το ΔΣ ενέκρινε παμψηφεί την εγγραφή της Κιβωτού στην ΠΟΣ ως Συνεργαζόμενο Σωματείο.
Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Νικ. Πιτσόλης
Αντγος ε.α.
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Δημ. Μπάκας
Αντγος ε.α.
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