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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Έχουμε την τιμή και τη χαρά να ανακοινώσουμε ότι την 06 Μαρ 2019, ημέρα Τε-

τάρτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα επί της οδού Κέκροπος # 10, Πλάκα Αθήνα, την οποία 

λίαν ευγενώς μας διαθέτει ο Σύλλογος των Αθηναίων, θα λάβει χώρα η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕ-

ΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Κιβωτού σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

• Γενική ενημέρωση για την πορεία του έργου της Κιβωτού 

• Απολογισμός πνευματικού έργου μέχρι 28 Φεβ 2019 

• Απόδοση Ιστότοπου Κιβωτού (αναρτήσεις-επισκέψεις) 

• Συνεργασίες με άλλους Φορείς 

• Οικονομικός απολογισμός Κιβωτού 

• Πεπραγμένα του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας 

• Προγραμματισμός για επόμενη χρονική περίοδο 

• Προβλήματα και δυσχέρειες - Γενικά Συμπεράσματα  

• Προοπτικές 

• Απαλλαγή του νυν Διοικητικού Συμβουλίου 

• Αρχαιρεσίες και εκλογή Μελών του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ). 

 

Η όλη διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα Άρθρα #6 και #7 του Καταστατι-

κού της Κιβωτού. 

Την ίδια μέρα και ώρα θα λάβει χώρα η διαδικασία αρχαιρεσιών και στο Παράρ-

τημα Κιβωτού Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Θα εφαρμοσθεί, συμπληρωματικά, και για διευκόλυνση των Μελών μας που δεν δια-

μένουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής ή και όσων δεν δύνανται να προσέλθουν, η ηλεκτρονική 

/ επιστολική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας ανακοινωθούν έγκαιρα στο 

προσεχές χρονικό διάστημα. 

Παρακαλούμε: 

• Για την έγκαιρη οικονομική τους τακτοποίηση, όσους ήδη δεν το έχουν πράξει, ώστε 

να μπορέσουν να συμμετάσχουν νομότυπα στις αρχαιρεσίες. 

• Και την υποβολή υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο #7, για το ΔΣ και ΕΕ, 

το αργότερο μέχρι 26 Φεβ. 2019. 

Παρακαλούμε, ωσαύτως, για τη δημιουργική συμμετοχή όλων, ει δυνατόν, των Με-

λών μας, τόσο στις Αρχαιρεσίες όπως και σε όλες τις συλλογικές δραστηριότητές μας με 

προτάσεις, νέες σκέψεις και θέματα προς συζήτηση, ώστε να προσεγγίσουμε συνθετικά και 

ολιστικά το πνευματικό έργο μας και να ξεκινήσουμε με τις πιο ευνοϊκές συνθήκες τη δεύ-

τερη τριετία της λειτουργίας και προσφοράς της Κιβωτού μας.  

                                                          Δημήτριος Κ. Μπάκας 

                                                              Αντιστράτηγος εα 


