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Βριλήσσια 31 Μαρτίου 2021 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΒΩΤΟΥ #006# 

 

 

Αγαπητά Μέλη της Κιβωτού 

 

Στη συνέχεια της υπ’ αριθμ. #03# Ανακοίνωσης της Κιβωτού και στο 
πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ), σας γνωρίζουμε ότι 
λόγω των συνθηκών της πανδημίας, η ΕΓΣ θα διεξαχθεί ηλεκτρο-
νικά με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

 

Επισημαίνουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στην ΕΓΣ έχουν τα ταμεια-
κώς τακτοποιημένα μέλη. 

 

Κατόπιν τούτου σας διαβιβάζουμε συνημμένα: 

• Χαιρετισμό του Προέδρου της Κιβωτού 

• Απολογισμό Πεπραγμένων έτους 2020 και Προγραμματισμό 
Έργου και Δραστηριοτήτων έτους 2021 

• Οικονομικό Απολογισμό & Ισολογισμό έτους 2020 και Προϋ-
πολογισμό Εσόδων & Εξόδων έτους 2021 

• Αιτιολογικές Σκέψεις των τροποποιήσεων του Καταστατικού 

• Σχέδιο προτεινόμενου Νέου Καταστατικού Κιβωτού (με κόκ-
κινα γράμματα οι προτεινόμενες διαγραφές και με μπλε γράμ-
ματα οι προτεινόμενες προσθήκες) 

• Έντυπο ψηφοφορίας 
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Το έντυπο της ψηφοφορίας περιλαμβάνει ερωτήματα για τα οποία 
οφείλουμε ως ΕΓΣ να ψηφίσουμε. 

Επιπλέον, με το υπόψη έντυπο, διεξάγεται και η ψηφοφορία για την 
εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της ΕΓΣ, οργάνων προβλεπομέ-
νων από το Καταστατικό, προκειμένου να επιμεληθούν τη σύνταξη 
και επικύρωση των Πρακτικών, δεδομένου μάλιστα ότι λόγω της 
προτεινόμενης τροποποίησης του Καταστατικού, τα Πρακτικά θα υ-
ποβληθούν στο αρμόδιο Πρωτοδικείο. Στο πλαίσιο αυτό, προτεί-
νουμε ως: 

• Πρόεδρο της ΕΓΣ τον Ταξχο εα Νικολόπουλο Βασίλειο και 
• Γραμματέα της ΕΓΣ τον Αντγο εα Πιτσόλη Νικόλαο 

 

Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, θα ενημερώσουμε τα μέλη 
μας για τα αποτελέσματα και εφόσον κάποιο μέλος επιθυμεί, για την 
ονομαστική ψηφοφορία. 

 

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε όπως μας στείλετε τις απα-
ντήσεις σας, μέχρι 08/04/2021 ανυπερθέτως: 

• Είτε με συμπλήρωση του εντύπου ψηφοφορίας και αποστολή 
σε μορφή (.doc) ή (.pdf), στο kivotos.mhe@gmail.com 

 

• Είτε με απάντηση στο kivotos.mhe@gmail.com, με τη μορφή: 
 

1. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

2. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

3. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

4. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

5. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

6. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

7. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

8. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

9. Επώνυμο – Όνομα – Όνομα πατέρα (λόγω συνωνυμιών). 

Διευκρινίζουμε ότι οι ψηφοφορίες στην ΕΓΣ είναι φανερές (ανάταση 
χειρών) και όχι μυστικές. 

 

mailto:kivotos.mhe@gmail.com
mailto:kivotos.mhe@gmail.com


 

[3] 
 

Όπου 

 

1. Επιλογή Προέδρου ΕΓΣ 

2. Επιλογή Γραμματέα ΕΓΣ 

3. Έγκριση Απολογισμού Πεπραγμένων έτους 2020 

4. Έγκριση Προγραμματισμού Έργου και Δραστηριοτήτων έ-
τους 2021 

5. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 

2020 

6. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων έτους 

2021 

7. Έγκριση απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε 
άλλη ευθύνη σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Κι-
βωτού κατά την ελεγχθείσα περίοδο 

8. Έγκριση προτεινόμενου Καταστατικού της Κιβωτού 

 

Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενδυναμώ-
σουμε τον πνευματικό αγώνα που καθημερινά δίνουμε και που δυ-
στυχώς εξελίσσεται κάτω από καινοφανείς συνθήκες. 

 

Νίκος Πιτσόλης        Δημήτρης Μπάκας 

        ΓΓ Κιβωτού                Πρόεδρος Κιβωτού 
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Χαιρετισμός Προέδρου Κιβωτού 
 

Αγαπητά Μέλη της Κιβωτού 

 Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται έξι (6) 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, όμορφο. Είναι μακρύς 
ο δρόμος και  αντιμετωπίσαμε τους «Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας», αλλά 
γίναμε έμπειροι όλοι μας. 

 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 πα-
ρέχεται πάντοτε με καλή διάθεση. 

 Δεν θα επιχειρήσουμε αναλυτικό απολογισμό πνευματικού έργου, γιατί  η 
τελευταία ετήσια χρονική περίοδος ταυτίζεται με την επιδημία του κορωνοϊού.  Ε-
πιγραμματικά, 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 Ιδιω-
τικά 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 ο-
ριστικά. 

Παρά ταύτα όμως το πνευματικό έργο της Κιβωτού συνεχίστηκε διαδι-
κτυακά 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 ά-
μεσο Μέλλον, ευελπιστώντας να τιθασευτεί η επιδημία σύντομα. 

 Σύμφωνα με την μέχρι τώρα εμπειρία λειτουργίας της Κιβωτού και με  
σκοπό την βελτίωσή της προτείνουμε μερικές λειτουργικές τροποποιήσεις του 
Καταστατικού. 

 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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Απολογισμός Πεπραγμένων έτους 2020 και 

Προγραμματισμός Έργου και Δραστηριοτήτων έτους 2021 

 

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 7 μέλη της, τους αείμνηστους Γεδεών Δημήτριο, Πα-
παπαναγιώτου Ευθύμιο, Σούφρα Γεώργιο, Σωπασή Ιωάννη, Φύτρα 
Ελευθέριο, Αντιστράτηγο Σπυρίδωνα Δημήτριο και τον Κοσμήτορα 
της Κιβωτού Γρηγόρη Βελουδάκη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
τους σκεπάζει. Ιδιαίτερα οι δύο τελευταίοι, αποτέλεσαν πυλώνες στο 
έργο που πραγματοποιήσαμε μέχρι σήμερα. 

Τα τελευταία χρόνια η Κιβωτός θα τολμούσα να πω ότι έχει κάνει 
άλματα. 

Ξεκινήσαμε δειλά το 2015 μια ομάδα τολμηρών πνευματικών σκα-
πανέων και σήμερα κατορθώσαμε να έχουμε μια πιστή και συγκρο-
τημένη ομάδα 300 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 μο-
ναδικό γνώμονα ένα καλύτερο αύριο για την Πατρίδα μας, ένα κα-
λύτερο αύριο για τα παιδιά μας και να επισημάνω εδώ ότι θεωρούμε 
όλη την Ελληνική Νεολαία παιδιά μας. 
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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 κληροδοτή-
σουμε ένα υγιή και καλύτερο τρόπο σκέψης. 

Ο τελευταίος χρόνος δυστυχώς, προκάλεσε παγκόσμια κατάρ-
ρευση. Ήταν δυνατό να αφήσει αλώβητη την Κιβωτό μας; 

Ολόκληρος ο σχεδιασμός ανεστάλη και όλα τα σε εξέλιξη προγράμ-
ματά μας αναβλήθηκαν. Δεν αναβλήθηκαν ωστόσο μόνο τα προ-
γράμματα της Κιβωτού, αλλά και όλων των φορέων, με τους οποί-
ους 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». Συνεχί-
σαμε 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 σχε-
δόν και μάλιστα υψηλού επιπέδου αναρτήσεις, που καλύπτουν με-
γάλο φάσμα ενδιαφέροντος, γεγονός που αποδεικνύει η συνεχής 
αύξηση της επισκεψιμότητάς της. 

Εξακολουθήσαμε να έχουμε «μηδενικό» σχεδόν κόστος λειτουρ-
γίας, το οποίο καλύψαμε με τις συνδρομές των μελών και χορηγίες, 
όπως θα επεξηγηθεί αναλυτικά στο αντίστοιχο τμήμα. 

Ολοκληρώσαμε την επισκευή και μετεγκατάστασή μας σε γραφείο 
που μας διέθεσε το αγαπητό μέλος της Κιβωτού, ο Υπουργός κ. Τσι-
πλάκος. 

Η Κιβωτός συμμετείχε στους εορτασμούς των 200 ετών από την Ελ-
ληνική Επανάσταση, με την ανάρτηση μεγάλου αριθμού πονημάτων 
εκλεκτών συναδέλφων. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζουμε την εκπό-
νηση του επίτομου συλλογικού πνευματικού πονήματος με θέμα: 
«ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». 

Επιδίωξή μας αποτελεί η ενίσχυση των συνεργασιών με το ΥΠΕΘΑ 
και ιδιαίτερα με τον ΥΦΕΘΑ, επίτιμο Α/ΓΕΣ Στρατηγό Στεφανή Αλ-
κιβιάδη, το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία. 
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Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με επιστημονικούς φορείς, με 
τους οποίους θα επιχειρήσουμε Δημιουργικό Διάλογο, σε μια προ-
σπάθεια να εισφέρουμε τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις λύ-
σεων, σε θέματα τα οποία θα εκτιμήσουμε ότι προσφέρονται προς 
τον σκοπό αυτό. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες αβεβαιότητας, θα αποτελούσε υπερφί-
αλη 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! 

         Δημήτρης Μπάκας 

                         Πρόεδρος Κιβωτού 
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Οικονομικός Απολογισμός & Ισολογισμός έτους 2020 & 

Προϋπολογισμός Εσόδων & Εξόδων έτους 2021 

 

 

 

Οικονομικός Απολογισμός & Ισολογισμός έτους 2020 

 
Περιγραφή ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) 
Εγγραφές – Συνδρομές 2020  385,00  

   

Ιστοσελίδα 

 

216,81 

Συντήρηση – Ανακατασκευή Γραφείων Το κόστος καλύφθηκε εξ 
ολοκλήρου από χορη-
γίες 

Επίπλωση – Εξοπλισμός Γραφείων 

Κοινόχρηστα, ΔΕΗ κ.λπ Γραφείων 

   

ΣΥΝΟΛΟ 385,00 216,81 

   

Χρήματα στην ΕΤΕ 1.570,71  

   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 1.570,71  
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Δημήτρης Μπάκας 

                          Πρόεδρος Κιβωτού 

 

 

Προϋπολογισμός Εσόδων & Εξόδων έτους 2021 

 

Περιγραφή ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) 
Εγγραφές – Συνδρομές 2021 450,00  

   

Ιστοσελίδα 

 

216,81 

Επίπλωση – Εξοπλισμός Γραφείων Το κόστος θα καλυφθεί 
εξ ολοκλήρου από χορη-

γίες Κοινόχρηστα, ΔΕΗ κ.λπ Γραφείων 

Γραφικά 

 

100,00 

Εθιμοτυπία 200,00 

Συνδρομές 100,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ 450,00 616,81 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ 

 

Αγαπητά Μέλη της Κιβωτού 

 

Συμπληρώνονται φέτος 6 χρόνια από τη μέρα που ξεκινήσαμε το Ταξίδι 
μας για την Ιθάκη του Πολιτισμού, για την Ιθάκη της Παιδείας, για την Ιθάκη 
μας!!! 

Φάρος μας σε αυτό το ταξίδι, ήταν βέβαια οι ιδέες και πρωτοβουλίες ό-
λων των Μελών μας, οι οποίες ωστόσο βρίσκονταν πάντοτε κάτω από το 
πνεύμα του Καταστατικού μας. 

Ένα Καταστατικό, το πρώτο και ιδρυτικό της Κιβωτού, το οποίο ακολου-
θήσαμε πιστά, προκειμένου να φθάσουμε στον προορισμό μας. 

Το Καταστατικό αυτό μας έδωσε κατευθύνσεις, αλλά και λύσεις σε όποια 
προβλήματα αντιμετωπίσαμε. 

Η δυναμική ωστόσο των εξελίξεων, των απαιτήσεων, της τεχνολογίας, 
αλλά και των τυχόν αδυναμιών που εντοπίσαμε, μας επιβάλλει να επιχειρή-
σουμε αφενός τον εκσυγχρονισμό και προσαρμογή στις σύγχρονες και μελλο-
ντικές απαιτήσεις και αφετέρου τη θεραπεία των λειτουργικών αδυναμιών. 

Το πνεύμα του Καταστατικού παραμένει ισχυρά σταθερό στις ιδέες ό-
σων οραματίσθηκαν την Κιβωτό. Η Κιβωτός παραμένει «Κιβωτός Ολιστικής 
Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων». Οι όποιες προτάσεις τροποποιήσεων, πέρα-
σαν από τη βάσανο του έντονου προβληματισμού, από τη σκοπιμότητα και τα 
αναμενόμενα οφέλη, αλλά και από τη βάσανο του νομικού μας συμβούλου. 

 

Κύρια σημεία των προτεινομένων τροποποιήσεων 

• Κατάργηση της «κατηγοριοποίησης» των Μελών, ώστε μέσα σε ένα 
πραγματικά εκσυγχρονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, το σύνολο των μελών 
να είναι πραγματικά και ουσιαστικά ισότιμο. 

• Κατάργηση της ποσόστωσης της σύνθεσης του ΔΣ ανά κατηγορία, ώστε 
τα Μέλη να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες για την 
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εκλογή του ΔΣ, αυτές/αυτούς που θα μπορούν να ανταποκριθούν πραγ-
ματικά και ουσιαστικά, τόσο στις σύγχρονες, όσο και στις μελλοντικές 
απαιτήσεις της Κιβωτού, χωρίς δεσμεύσεις μη συμβατές κατ’ ανάγκη με 
τις επιλογές τους.  

• Απλοποίηση της εκλογικής διαδικασίας, ώστε οι «πρώτοι σε ψήφο» στις 
αρχαιρεσίες, να αποτελούν το ΔΣ, χωρίς αλγόριθμους ή άλλες δεσμεύ-
σεις. 

• Κατάργηση του περιορισμού αριθμού θητειών στο ΔΣ, επειδή η Κιβωτός 
αποτελείται από εκλεκτά μεν, λίγα δε μέλη, τα οποία είναι στο σύνολό 
τους απαραίτητα και αναγκαία για την εκπλήρωση των στόχων της. 

• Εκσυγχρονισμός τέλος της λειτουργίας της Κιβωτού, με πρόβλεψη της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τόσο στις καθημερινές λειτουργίες (αρχείο 
μελών, συνδρομές κ.λπ), όσο και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είτε 
του ΔΣ, είτε της ΓΣ. Ειδικά στη λήψη αποφάσεων και στις ψηφοφορίες, 
προχωράμε στην πλήρη υιοθέτηση και θεσμική εφαρμογή προηγούμε-
νης απόφασης έκτακτης ΓΣ για ηλεκτρονική ή επιστολική ψήφο.  

 

Το ΔΣ έχει την πεποίθηση ότι το προτεινόμενο νέο Καταστατικό θα συνει-
σφέρει θετικά στη συνολική λειτουργία και στο έργο της Κιβωτού και προτείνει 
την ψήφιση και αποδοχή του από τα Μέλη της ΤΓΣ. 

 

     Νίκος Πιτσόλης         Δημήτρης Μπάκας 

        ΓΓ Κιβωτού                 Πρόεδρος Κιβωτού 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
«ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ 
 
Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΙΒΩΤΟΣ 

ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΚΙΒΩΤΟΣ» και 
διεθνή τίτλο «KIVOTOS of MILLITARY HOLISTIC EDUCATION».  

 Έδρα της ΚΙΒΩΤΟΥ ορίζεται η Αθήνα, οδός Μάρκου Ευγενικού και Ασκληπιού 
124, Αθήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την αλλαγή 
της έδρας του Σωματείου, όταν αυτό απαιτηθεί και εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφέρειας Αττικής. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της δύναται, να ιδρύει 
Παραρτήματα σε πόλεις της Ελλάδας, της Κύπρου και περιοχών απόδημου 
Ελληνισμού, καθώς και Τοπικά Συμβούλια, όπου απαιτηθεί για διευκόλυνση του έργου 
της, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ –ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Η δημιουργία ενός πνευματικού πολυχώρου ανάδειξης της σφαιρικής και 

Ολιστικής παιδείας των μελών της ΚΙΒΩΤΟΥ, στην οποία να κατατίθενται ποικίλες 
απόψεις, ώστε με γόνιμο διάλογο να αναδύονται νέες ιδέες για το γενικότερο καλό της 
Πατρίδας μας, ως πρότυπο ανάλογης και προσαρμοσμένης, κατά περίπτωση, 
παιδείας για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.  

 
ΣΤΟΧΟΙ 
Οι στόχοι της ΚΙΒΩΤΟΥ είναι:  
➢ Η ανάδειξη του έργου και δραστηριοτήτων των μελών της ΚΙΒΩΤΟΥ σε θέματα 

ευρύτατου φάσματος, όπως είναι τα Στρατιωτικά, Κοινωνικά, Οικονομικά, Πολιτικά 
(επιστημονικού χαρακτήρα), Τεχνών αλλά και Γενικής Παιδείας και Ανδραγωγίας, για 
τη γονιμοποίηση υγιούς πατριωτικού φρονήματος, κυρίως των νέων. 

➢ Η δημιουργία ενός χώρου σκέψης και ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και δράσης, 
για την παραγωγή πολύπλευρης και δια βίου γνώσης και ολιστικής παιδείας που είναι 
απαραίτητα και χρήσιμα για την ελληνική κοινωνία.  

➢ Η διαμόρφωση ενός μοχλού στήριξης και προώθησης του πολιτιστικού, 
πολιτισμικού έργου και των τεχνών, των μελών της ΚΙΒΩΤΟΥ.  

➢ Η συνεργασία με τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας για θέματα που εμπίπτουν στο καταστατικό της ΚΙΒΩΤΟΥ, με έμφαση στην 
προαγωγή της Ολιστική παιδείας των Στελεχών των ΕΔ προς όφελος της Εθνικής 
Άμυνας, αλλά και της κοινωνίας μας γενικότερα. 
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➢ Η καταγραφή και η προστασία της πολιτισμικής, αρχιτεκτονικής και 
επιστημονικής κληρονομιάς, με έμφαση σε θέματα που άπτονται του ευρύτερου 
στρατιωτικού πλαισίου. 

➢ Η σύσφιξη των σχέσεων, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και η γόνιμη συμμετοχή 
στην προάσπιση των ηθικών, και πνευματικών, οικονομικών, εργασιακών και 
κοινωνικών εν γένει δικαιωμάτων των Μελών της. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 
  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. 

➢ Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας επί διαφόρων θεμάτων ή/και ίδρυση 
Παραρτημάτων κατά περίπτωση. 

➢ Τη διοργάνωση και διεξαγωγή ομιλιών, διαλέξεων, ημερίδων, συμποσίων, 
επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών-φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και παρουσιάσεων 
του πολιτισμικού, επιστημονικού και καλλιτεχνικού έργου των Μελών της. 

➢ Την έκδοση ενημερωτικού εντύπου, εξειδικευμένων φυλλαδίων, συγγραμμάτων 
και λοιπών οπτικοακουστικών προϊόντων και τη διακίνησή τους, 
συμπεριλαμβανομένων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). 

➢ Τη δημιουργία Βιβλιοθήκης, Ηλεκτρονικού Αρχείου και Ιστότοπου Ιστοσελίδας. 
➢ Τη σύνταξη και δημοσιοποίηση μελετών, σχεδίων, προγραμμάτων και 

αναλύσεων, με προτάσεις για θέματα ενδιαφέροντος των Μελών της ΚΙΒΩΤΟΥ και της 
κοινωνίας γενικότερα. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ 
 
 Ως βασικές λειτουργικές αρχές της ΚΙΒΩΤΟΥ καθορίζονται οι εξής: 
➢ Ο ανεξάρτητος, αυτοοργανούμενος και αυτοεξελισσόμενος χαρακτήρας της. 
➢ Η κατάθεση κάθε είδους προτάσεων, χωρίς προσπάθεια επιβολής τους, ώστε 

κατόπιν γόνιμου διαλόγου να επιτυγχάνεται η αρμονική ενότητα μέσα στην 
πολυμορφία και την πολυποικιλότητα. 

➢ Ο διάλογος με αυθεντικότητα, καλή διάθεση και υπευθυνότητα. 
➢ Η αποχή της ΚΙΒΩΤΟΥ από κάθε κομματική ανάμιξη και επιρροή, αμέσως ή 

εμμέσως.  
➢ 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. 
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ 

 
Η ΚΙΒΩΤΟΣ δομείται σε Γενική Συνέλευση (ΓΣ), Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ), 

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), Γενική Γραμματεία (ΓΓ), Ακαδημαϊκός Πολυχώρος (ΑΠ), τα 
Διοικητικά Συμβούλια Παραρτημάτων (ΔΣΠ) και τα Τοπικά Συμβούλια (ΤΣ). 

 
Την ΚΙΒΩΤΟ διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από έντεκα (11) 

Τακτικά Μέλη.  
 
Η Γενική Γραμματεία αποτελείται από τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες και δράσεις 

της ΚΙΒΩΤΟΥ. Βασικά τμήματα είναι η Γραμματεία, το Τμήμα Πληροφορικής, και το 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων – Ενημέρωσης. Της Γενικής Γραμματείας προΐσταται ο Γεν. 
Γραμματέας. 

 
 Ο Ακαδημαϊκός Πολυχώρος, τον οποίο συντονίζει ο Κοσμήτορας της 

ΚΙΒΩΤΟΥ, αποτελείται από τους παρακάτω τομείς: 
• ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

• ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

• ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

• ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ 

• ΤΟΜΕΑΣ (ανθρώπινου, ελληνικού, θρησκευτικού) ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ 

• ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ 

• Άλλα τμήματα δημιουργούνται με εισήγηση του ΔΣ και απόφαση της ΓΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΜΕΛΗ 

 
Τα Μέλη διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα και θα πρέπει να έχουν 

συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών. 
 
  α) Τακτικά 
Τακτικό Μέλος της ΚΙΒΩΤΟΥ μπορεί να είναι κάθε Έλληνας ή Ελληνίδα (του 

Ελλαδικού ή Κυπριακού Κράτους), της Ελληνικής ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
άνδρας ή γυναίκα, που έχει υπηρετήσει ή υπηρετεί στις Ελληνικές ή/και Κυπριακές 
Ένοπλες Δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού Προσωπικού και των Μελών 
των Οικογενειών αυτών, α’ και β’ βαθμού συγγενείας, και των συζύγων τους, οι οποίοι 
έχουν πάσης φύσεως πολιτισμικές ή επιστημονικές δραστηριότητες. Τα τακτικά μέλη 
κατανέμονται σε πέντε (5) κατηγορίες ανάλογα προελεύσεως: 

Μόνιμα στελέχη Στρατού Ξηράς (ΣΞ) 
Μόνιμα στελέχη Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) 
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Μόνιμα στελέχη Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) 
Μέλη οικογένειας 
Πολιτικό προσωπικό, έφεδροι Αξιωματικοί και στρατεύσιμοι. 
Η εγγραφή ως Τακτικού Μέλους γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει επί της αίτησης. Εφόσον 
απαιτηθεί, το ΔΣ δύναται να ζητήσει την προσκόμιση στοιχείων για πιστοποίηση των 
προϋποθέσεων εγγραφής τακτικού μέλους πχ απολυτήριο Στρατού. Για λόγους 
ευχερέστερης λειτουργίας, με απόφαση του ΔΣ είναι δυνατόν να εξουσιοδοτούνται ο 
Πρόεδρος και ο ΓΓ για την έγκριση των νέων μελών. 

 
β) Αρωγά 
Αρωγά Μέλη γίνονται άτομα που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, αλλά 

επιθυμούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ΚΙΒΩΤΟΥ καθώς και των 
Παραρτημάτων της. Πρόταση για ανάδειξη Αρωγών Μελών μπορούν να εισάγουν 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δύο (2) Τακτικά Μέλη ή τα ΔΣΠ.  

 
γ) Επίτιμα 
Ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στην Πατρίδα ή στην προσπάθεια 
επίτευξης των σκοπών της ΚΙΒΩΤΟΥ. Πρόταση για ανακήρυξη Επιτίμων Μελών 
μπορεί να εισάγουν προς το ΔΣ τουλάχιστον τρία (3) δύο (2) Τακτικά Μέλη ή 
τα Διοικητικά Συμβούλια των Παραρτημάτων. 

 
Για κάθε κατηγορία Μελών τα Μέλη τηρείται Μητρώο Μελών σε ειδικό βιβλίο ή 

ηλεκτρονικό αρχείο, αριθμημένο και νόμιμα θεωρημένο από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο περιέχει το όνομα του κάθε Μέλους, διεύθυνση, 
ημερομηνία έτος εγγραφής και διαγραφής και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα 
καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Μητρώο Μελών μπορεί να τηρείται και 
ηλεκτρονικά.  

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
Τα Μέλη της ΚΙΒΩΤΟΥ υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις και να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, στις αποφάσεις 
των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων. Τα Μέλη επίσης 
υποχρεούνται να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν τη γνώμη 
τους, να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς, ουδέποτε δε να γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή 
υλικής ζημίας της ΚΙΒΩΤΟΥ. 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
Άπαντα τα Μέλη της ΚΙΒΩΤΟΥ, ανεξαρτήτως κατηγορίας, θεωρούνται ισότιμα στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, με δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις. 
Επίσης έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των 
υποθέσεων της ΚΙΒΩΤΟΥ και των πεπραγμένων της διοίκησης και είναι ισότιμα 
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μεταξύ τους στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, ανάλογα όμως με την κατηγορία 
τους. 

Όλα τα Μέλη δικαιούνται να επιζητούν την προστασία και την παρέμβαση της 
ΚΙΒΩΤΟΥ για την υποστήριξη και προάσπιση των συμφερόντων τους. 

 
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι διατηρούν μόνον τα Τακτικά Μέλη. 
 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
Μέλη, τα οποία αποδεδειγμένα προβαίνουν σε ενέργειες που αντίκεινται στις 

προβλέψεις του Καταστατικού της ΚΙΒΩΤΟΥ ή επιδεικνύουν διαγωγή ανάρμοστη προς 
την ιδιότητά τους ως μελών ή συκοφαντούν άλλα Μέλη, διαγράφοντα μετά από 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.  

Μέλος το όποιο οποίο καταδικάσθηκε αμετάκλητα και στερήθηκε των πολιτικών 
του δικαιωμάτων ή καταδικάσθηκε αμετάκλητα για εγκλήματα κατά των ηθών ή για 
προδοσία, ανθρωποκτονία, κλοπή, υπεξαίρεση, δωροδοκία ή δωροληψία, 
πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, διαγράφεται με απόφαση του ΔΣ.  

Κάθε πρόταση για διαγραφή Μέλους πρέπει να υπογράφεται από πέντε (5) 
τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη και να περιέρχεται έγκαιρα στο 
ΔΣ της ΚΙΒΩΤΟΥ, για εισαγωγή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης για λήψη απόφασης.  

 
ΛΟΙΠΑ 
Ένα Μέλος μπορεί με έγγραφη αίτησή του να αποχωρήσει από την ΚΙΒΩΤΟ 

οποτεδήποτε, αφού καταβάλλει την εισφορά του τρέχοντος έτους. Δεν έχει δικαίωμα 
στην περιουσία της ΚΙΒΩΤΟΥ, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών.  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
Κάθε Μέλος Τακτικό ή Αρωγό υποχρεούται να καταβάλει εφ' άπαξ, ως δικαίωμα 

εγγραφής, πέντε (5) ευρώ και ετήσια συνδρομή, δέκα (10) ευρώ. Τα ποσά αυτά 
μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του ΔΣ και θα χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας της ΚΙΒΩΤΟΥ. Μέλη που καθυστερούν τη 
συνδρομή του τρέχοντος έτους, δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και δεν δύνανται 
να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.  

Τα Επίτιμα μέλη εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώματος 
εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
 Ανώτατο όργανο της ΚΙΒΩΤΟΥ είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των Μελών της. Η 

ΓΣ καθορίζει τα πλαίσια δράσης του ΔΣ, των ΔΣΤΠ, εκλέγει το ΔΣ και την 
Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ), εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της 
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νέας χρήσης, τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει περί της διάλυσης της 
ΚΙΒΩΤΟΥ. 

 
Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μελών διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. 
 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ 
Η Τακτική ΓΣ συνέρχεται κατά τον μήνα Μάρτιο: 
α. Ανά τρία (3) χρόνια για εκλογή νέου ΔΣ και νέας ΕΕ. 
β. Ανά έτος για την έγκριση της οικονομικής διαχείρισης και τον προϋπολογισμό 

της νέας χρήσεως και πιθανώς άλλων διοικητικών θεμάτων, που εκφεύγουν της 
αρμοδιότητας του ΔΣ ή παραπέμπονται για εξέταση στη ΓΣ. 

 
Η πρόσκληση αποφασίζεται από το ΔΣ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 

τον Γεν. Γραμματέα, με φροντίδα του οποίου αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με fax ή με 
e-mail ή με μήνυμα μέσω κινητών τηλεφώνων (SMS) ή επιδίδεται ιδιοχείρως προς το 
κάθε Μέλος, ένα (1) μήνα το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα 
που ορίστηκε για συνεδρίαση της ΓΣ. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται στο Γραφείο της 
ΚΙΒΩΤΟΥ και των Παραρτημάτων της και δυνατόν να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα 
και να αναμεταδοθεί από τα ΜΜΕ. 

Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο, τον χρόνο της συνεδρίασης και 
τα θέματα που θα συζητηθούν. Θέματα προς συζήτηση μπορούν να υποβάλουν και 
τα Μέλη μέχρι και τη συνεδρίαση του ΔΣ, που θα αποφασίσει τη σύγκληση της ΓΣ, 
προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. 

 
Η ΓΣ θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον παρίσταται σε αυτήν το 1/3 

τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών 
Μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα με τα ίδια θέματα προς συζήτηση, 
μετά παρέλευση 7 ημερών και θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των παρισταμένων Μελών. Τα Μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις 
εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. 

 
Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ μέχρι να 

διαπιστωθεί απαρτία. Στη συνέχεια η ΓΣ εκλέγει με ανάταση χειρός επιτροπή 
(Πρόεδρο και Γραμματέα), η οποία διευθύνει τις εργασίες και τηρεί τα Πρακτικά.  

 
Είναι δυνατόν η ΓΣ να διεξάγεται ταυτόχρονα με φυσική παρουσία και 

διαδικτυακά ή αποκλειστικά διαδικτυακά. 
 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ 
Έκτακτη ΓΣ συγκαλείται ύστερα από απόφαση του ΔΣ ή κατόπιν γραπτής 

αίτησης τουλάχιστον είκοσι (20) ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών Μελών της 
ΚΙΒΩΤΟΥ, οπότε το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες την 
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έκτακτη ΓΣ. Στην απόφαση ή στην αίτηση αναγράφονται απαραιτήτως τα θέματα και 
η αιτιολογία, για τα οποία ζητείται η έκτακτη σύγκληση της ΓΣ. 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ 
Η ΓΣ συζητά και αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι 

αποφάσεις στη ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών. 
Επιτρέπεται η εκπροσώπηση από αντιπρόσωπο για ένα μόνο Τακτικό Μέλος με 
αντίστοιχη εξουσιοδότηση. 

 
Για τις αρχαιρεσίες, θέματα «επί προσωπικού» και περιπτώσεις «ψήφου 

εμπιστοσύνης» προς το ΔΣ ενεργείται μυστική ψηφοφορία. 
Για κάθε άλλο θέμα οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός ή με 

ονομαστική κλήση. και ΟΥΔΕΠΟΤΕ δια βοής. 
 
Κατά την Τακτική ΓΣ, το ΔΣ διά του Προέδρου του προβαίνει στον απολογισμό 

των πεπραγμένων του προηγούμενου χρόνου, διαβάζεται από τον Ταμία ο 
απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και κοινοποιείται από τον 
Πρόεδρο ή αντικαταστάτη του η έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε από την ΕΕ. Στη 
συνέχεια, η Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή όχι της διαχείρισης. Κατά τη ΓΣ 
εγκρίνεται ο προγραμματισμός δράσεων και ο προϋπολογισμός των εσόδων και 
εξόδων της αρχομένης επόμενης χρήσης, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει και 
παρουσιάζει το ΔΣ. 

 
Η εγκριτική απόφαση της ΓΣ για τα πεπραγμένα του ΔΣ με σαφήνεια αναφέρει 

ότι "απαλλάσσει το ΔΣ από κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την οικονομική διαχείριση 
της ΚΙΒΩΤΟΥ κατά την ελεγχθείσα περίοδο". 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 
 Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ενδεκαμελούς (11μελούς) ΔΣ και της 

τριμελούς (3μελούς) ΕΕ, των οποίων η θητεία είναι τριετής, γίνεται από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση και από τα κατά τόπους Παραρτήματα. Δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Η 
οικονομική τακτοποίηση πρέπει να έχει γίνει μέχρι πριν την έναρξη της ΓΣ. 

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του ΔΣ και της ΕΕ υποβάλλουν προς το ΔΣ 
γραπτές αιτήσεις υποψηφιότητας τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τις 
αρχαιρεσίες. Στις αιτήσεις αυτές οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν ότι είναι Τακτικά 
Μέλη ταμειακώς τακτοποιημένα. Το ΔΣ αφού επιβεβαιώσει το δικαίωμα συμμετοχής 
των υποψηφίων (ταμειακώς κ.λπ), συντάσσει τα ψηφοδέλτια, των οποίων υπόδειγμα 
αποστέλλει στα Παραρτήματα, στα οποία θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες. Τα ΔΣΠ 
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αναπαράγουν τον απαιτούμενο αριθμό ψηφοδελτίων και τον παραδίδουν στην 
Εφορευτική Επιτροπή του Παραρτήματός τους την ημέρα των αρχαιρεσιών. Ο 
Πρόεδρος της ΓΣ ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στη Συνέλευση και 
αναρτά πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα αρχαιρεσιών, πριν από την έναρξη της 
ψηφοφορίας, στον οποίο αναφέρονται χωριστά οι υποψήφιοι για το ΔΣ και την ΕΕ. 

Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ή αδυναμίας 
συγκροτήσεως ψηφοδελτίου, επανασυγκαλείται ΓΣ και επαναπροκηρύσσονται 
αρχαιρεσίες μέσα σε δύο (2) μήνες, με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή νέου ΔΣ και 
νέας ΕΕ. Μέχρι τότε, η διοίκηση ασκείται κανονικά από το προηγούμενο ΔΣ σε όλες 
τις αρμοδιότητες. 

Η ψηφοφορία διεξάγεται με ένα κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται κατ’ 
αλφαβητική σειρά σε δύο στήλες, τα ονόματα των υποψηφίων για το ΔΣ στην 
αριστερή στήλη και τα ονόματα των υποψηφίων για την ΕΕ στη δεξιά. Τα ονόματα 
για το ΔΣ χωρίζονται ανά κατηγορία προέλευσης (ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ- μέλη οικογένειας - 

Πολιτικό προσωπικό & έφεδροι / στρατεύσιμοι). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
κατά τις αρχαιρεσίες υποψήφιοι από κάποια κατηγορία, αναγράφεται η κατηγορία και 
παραμένουν τα κενά. Τα ψηφοδέλτια είναι από άσπρο χαρτί χωρίς διαγραμμίσεις, 
αναλόγων διαστάσεων, όλα ισομεγέθη και της αυτής αποχρώσεως και ποιότητας 
χαρτιού. 

Ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει υποχρεωτικά έναν (1) μέχρι εννέα (9) υποψηφίους 
για το ΔΣ και έναν (1) μέχρι δύο (2) για την ΕΕ, θέτοντας σταυρό με μαύρο ή μπλε 
στυλό, μπροστά από τα ονόματα της προτίμησής του. 

Το ψηφοδέλτιο είναι ΑΚΥΡΟ, όταν δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ σταυρό προτίμησης ή 
περισσότερους από το μέγιστο των οριζομένων, όταν έχει μουτζούρες, σβησίματα, 
διαγραφές, που σαφώς δυσχεραίνουν τη διαλογή και την καταμέτρηση ή ευλόγως 
υποδηλώνουν δόλο. 

Για την εκλογή των 11 μελών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο αριθμός των ψηφισάντων διαιρείται με τον 

αριθμό 11 για να καθορισθεί το μέτρο εκλογής ( πχ εάν ψήφισαν 185, έχουμε 
185:11=16,8 οπότε το μέτρο είναι ο αριθμός 16,8). Από κάθε κατηγορία εκλέγεται ο 
ακέραιος αριθμός που προκύπτει από τη σχέση ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ/ΜΕΤΡΟ 
(πχ κατηγορία ΠΝ: ψηφίσαντες 36:16,8(μέτρο)=2,14, άρα εκλέγει δύο μέλη για το ΔΣ).  

Αν με την 1η κατανομή έχουν καλυφθεί όλες οι κατηγορίες, αλλά όχι ο αριθμός 
των 11 μελών, με τη 2η κατανομή εκλέγονται κατά σειρά από την κατηγορία με το 
μεγαλύτερο δεκαδικό μέρος. 

Αν με την 1η κατανομή δεν έχουν καλυφθεί όλες οι κατηγορίες ούτε και ο 
αριθμός των προβλεπομένων 11 μελών, τότε δίνεται προτεραιότητα εκπροσώπησης 
(πχ αν με βάση το μέτρο δεν έχει εκλεγεί μέλος από την κατηγορία «Μέλη 
οικογενειών», ο πλειονοψηφήσας της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνει μια θέση). Αν 
μετά την 1η ή 2η κατανομή δεν εκπροσωπείται στο ΔΣ κάποια κατηγορία, η οποία είχε 
υποψήφιο, τότε εκλέγεται ο πλειονοψηφήσας της κατηγορίας αυτής σε βάρος της 
κατηγορίας που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εκλεγέντων, αποκλειομένου του 
τελευταίου κατά σειρά ψήφων εκλεγέντος, της υπόψη κατηγορίας. Προϋπόθεση 
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εκλογής των περιπτώσεων αυτής της παραγράφου είναι να καλύπτεται το μέτρο σε 
ποσοστό 50% (πχ για μέτρο 16,8 να έχουν ψηφίσει από την υπόψη κατηγορία 
16,8:2=8,4 ήτοι τουλάχιστον 8 άτομα).  

Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ θα πρέπει να έχει απαραίτητα τουλάχιστον επτά 
(7) μέλη από τις κατηγορίες των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ) σε συνδυασμό με τις παραπάνω ρυθμίσεις για εκπροσώπηση από 
όλες τις κατηγορίες. 

 
Σύνολο ένδεκα (11) και ένας αναπληρωματικός ανά κατηγορία. Για την ΕΕ οι 

τρεις (3) πλειονοψηφήσαντες και οι επόμενοι δύο (2) ως αναπληρωματικά μέλη 
αντίστοιχα, ανεξαρτήτως κατηγορίας προέλευσης. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι 
θεωρούνται επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, για την ανάδειξη του 
εκλεγέντος διεξάγεται κλήρωση μεταξύ ισοψηφησάντων της ίδιας κατηγορίας. 

 
Τα 11 Μέλη του ΔΣ και τα 3 της ΕΕ εκλέγονται κατά την πλειονοψηφική σειρά του 

αριθμού των ψήφων που έλαβαν. 
 
Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΠ), 

που εκλέγεται από τη Συνέλευση, και διεξάγονται ως εξής: 
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει με 

πρόταση καθενός των μελών της και μεταξύ τους τον Πρόεδρο και στη συνέχεια 
αναλαμβάνει τα καθήκοντά της. Ο Πρόεδρος της ΕΠ επεξηγεί τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας και τοποθετεί πάνω σε τραπέζι την ψηφοδόχο. Διανέμει προς όλα τα 
Μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου, από ένα ψηφοδέλτιο και τους προσκαλεί να 
ψηφίσουν. Για κάθε Κάθε ψηφοφόρος που προσέρχεται γίνεται εξακρίβωση της 
ταυτότητάς του (με ταυτότητα αστυνομική/στρατιωτική/ενώσεων αποστράτων 
αξιωματικών ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης) και αν έχει δικαίωμα ψήφου, ρίχνει το 
ψηφοδέλτιό του στην ψηφοδόχο, αφού προηγουμένως αναγραφεί στον πίνακα 
ψηφισάντων, που τηρείται ονομαστικά. Ταυτόχρονα ψηφίζουν όσοι έχουν σχετική 
εξουσιοδότηση, την οποία καταθέτουν στην Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική 
Επιτροπή καταχωρεί τον ψηφίσαντα και τον εξουσιοδοτούντα για τον οποίο ψήφισε. 

Οι αρχαιρεσίες για ΔΣ και ΕΕ διεξάγονται ταυτόχρονα με τη ΓΣ και στα 
Παραρτήματα. Το ΔΣΠ ορίζει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που διεξάγει τις 
αρχαιρεσίες, κατ’ αντιστοιχία, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Μετά το πέρας της 
ψηφοφορίας όλων όσων έχουν δικαίωμα ψήφου, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει 
στη διαλογή των ψήφων και ενημερώνει με φαξ ή ηλεκτρονικά την Εφορευτική 
Επιτροπή της ΓΣ. 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας όλων όσων έχουν δικαίωμα ψήφου, η 
Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων όσων συμμετείχαν στη ΓΣ 
και ταυτόχρονα παραλαμβάνει τα αποτελέσματα των Παραρτημάτων, τηρώντας για 
αυτό πίνακα διαλογής.  

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά 
σειρά επιτυχίας, τόσο για το ΔΣ όσο και για την ΕΕ, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τη 
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σειρά των αναπληρωματικών και των επιλαχόντων, ανάλογα με τον αριθμό των 
ψήφων που έλαβε ο καθένας.  

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό για την εκλογή των υποψηφίων και 
την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ και 
της ΕΕ και για τον καθορισμό της σειράς των επιλαχόντων, που υπογράφεται από τα 
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.  

Στη συνέχεια παραδίδεται μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα της εκλογής (φαξ, 
ψηφοδέλτια κλπ) στον Πρόεδρο του ΔΣ με απόδειξη παραλαβής, για να τηρηθεί στο 
Αρχείο. 

Το χρονικό διάστημα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας καθορίζεται από το ΔΣ 
με την προκήρυξη των εκλογών και είναι κοινό για όλα τα σημεία που διεξάγονται 
αρχαιρεσίες. 

 
Υποψήφιος για το ΔΣ και για την ΕΕ δεν συμμετέχει σε Εφορευτικές Επιτροπές. 
Τυχόν ενστάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων) εξετάζονται 

από την Εφορευτική Επιτροπή της ΓΣ, η οποία αποφαίνεται τελεσίδικα. 
 
Αρχαιρεσίες, εφόσον αποφασιστεί από ΓΣ και καθοριστεί αφού εγκριθεί από το 

ΔΣ σχετική διαδικασία που θα διασφαλίζει το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας 
(πχ ηλεκτρονική ψηφοφορία ΖΕΥΣ/GRNET), δύνανται να διεξάγονται και με 
ηλεκτρονικό τρόπο ή επιστολική ψήφο. , αρχής γενομένης από τις πρώτες 
αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν μετά τη σχετική απόφαση της ΓΣ. 

Ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για ΔΣ και ΕΕ, διεξάγονται στα Παραρτήματα 
αρχαιρεσίες και για την εκλογή ΔΣΠ. Ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία με 
Εφορευτική Επιτροπή την ορισθείσα από το απερχόμενο ΔΣΠ, ξεχωριστό 
ψηφοδέλτιο που έχει ετοιμάσει το τοπικό ΔΣΠ και το υπογράφει επί τόπου ο 
Πρόεδρος της υπόψη Εφορευτικής Επιτροπής. Ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει 
υποχρεωτικά έναν (1) μέχρι τρεις (3) υποψηφίους για το ΔΣΠ. Εκλέγονται πέντε (5) 
και ένας (1) αναπληρωματικός κατά σειρά αριθμού ψήφων ο πρώτος 
πλειονοψηφήσας ανεξαρτήτως κατηγορίας προέλευσης και από τους υπόλοιπους 
ένας (1) πλειονοψηφήσας κατά σειρά ανά κατηγορία προέλευσης (ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ- 
οικογένειες). Σύνολο πέντε (5) και ένας αναπληρωματικός ανά κατηγορία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Η ΚΙΒΩΤΟΣ διοικείται από ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, που 

εκλέγεται από την Τακτική ΓΣ με μυστική ψηφοφορία. Το ΔΣ που εκλέχθηκε με τον 
τρόπο αυτό συνέρχεται σε συνεδρίαση, με φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος μέλους, 
μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από της εκλογής του. Κατά τη συνεδρίαση αυτή εκλέγει 
μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, 
τον Κοσμήτορα, τον Ταμία, τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και τέσσερα (4) μέλη 
με καθήκοντα αναπληρωτών Γενικού Γραμματέα, Κοσμήτορα, Ταμία και Δημοσίων 
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Σχέσεων. Εφόσον κωλύεται το πλειονοψηφήσαν μέλος, η διαδικασία συγκροτήσεως 
του ΔΣ γίνεται με φροντίδα του δεύτερου κατά σειρά πλειοψηφίας μέλους. 

 
Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής. 
 
Τα μέλη του ΔΣ είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στην ΚΙΒΩΤΟ για τις ζημίες 

που τυχόν θα προκαλέσουν σ' αυτήν από αμέλεια ή παραδρομή, μπορούν δε να 
ανακληθούν από τη ΓΣ με απόφασή της. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 
απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, της απουσίας 
βεβαιωμένης μόνο από τη σημείωσή της την αντίστοιχη εγγραφή στο βιβλίο Πρακτικών 
αυτού, χάνει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται 
από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.  

Με απόφαση του ΔΣ μπορούν να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα, ανάλογα με τις 
ανάγκες της ΚΙΒΩΤΟΥ, τόσο σε μέλη του ΔΣ όσο και σε άλλα κατάλληλα Μέλη. 

 
Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά, μια (1) φορά ανά δύο (2) μήνες, μετά από πρόσκληση 

του Πρόεδρου, ή εκτάκτως όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί 
τουλάχιστον από τρία (3) μέλη του με προφορική ή γραπτή αίτηση, στην οποία να 
αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.  

Η πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ κοινοποιείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες 
πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης ή λιγότερο εφόσον σοβαροί λόγοι επιβάλλουν 
επίσπευση. 

 
Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται έξι (6) 

τουλάχιστον μέλη και οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ένας εκ των Αντιπροέδρων. Ως 
παρών θεωρείται μέλος ΔΣ που συμμετέχει με ηλεκτρονικό τρόπο (πχ SKYPE, 
τηλεδιάσκεψη κλπ). Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος. 

Το ΔΣ δύναται να λαμβάνει αποφάσεις με ηλεκτρονικό τρόπο, με ανταλλαγή e-
mail μεταξύ των μελών του 

Τα Πρακτικά του ΔΣ είναι δυνατό να αναρτώνται για λόγους διαφάνειας στην 
ιστοσελίδα της ΚΙΒΩΤΟΥ. 

 
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.  

Το ΔΣ δύναται ν’ αναθέσει έργο σε σύμβουλο, προκειμένου να καλυφθούν 
ανάγκες ή απαιτήσεις της, που δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τα Μέλη της. 

Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο (2) 
συνεχόμενων Τακτικών ΓΣ. Για την ίδια χρονική περίοδο συντάσσεται και ο 
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αντίστοιχος απολογισμός πεπραγμένων και ο ισολογισμός του ΔΣ, καθώς και ο 
προϋπολογισμός της επόμενης περιόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί την ΚΙΒΩΤΟ ενώπιον πάσης Αρχής και παντός 

φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον παντός 
Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει μετά από απόφαση 
του ΔΣ πληρεξουσίους Δικηγόρους για την εκπροσώπηση της ΚΙΒΩΤΟΥ στα 
Δικαστήρια, Δημόσιες Αρχές κλπ. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ, γνωστοποιεί τα 
θέματα της ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, 
δίδει το λόγο στα μέλη του οργάνου, αφαιρεί το λόγο όταν πρέπει να τον αφαιρέσει, 
σε περιπτώσεις παρεκτροπών κλπ., θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και 
ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα 
της ΚΙΒΩΤΟΥ, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές συναλλαγματικές και 
γραμμάτια σε διαταγή, στο όνομα της ΚΙΒΩΤΟΥ, για τις πιστώσεις και συναλλαγές, οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, με τη συνυπογραφή του Ταμία του ΔΣ. Εποπτεύει 
επί των εισπράξεων και πληρωμών, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, εκτελεί τις 
αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ. Ασκεί την Διοίκηση της ΚΙΒΩΤΟΥ, ενεργεί παν ό,τι 
επιβάλλει το συμφέρον της, ελέγχει το Ταμείο και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή 
του Καταστατικού. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. 

Εκλεγέν μέλος που ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου για δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες, δεν επιτρέπεται να αναλάβει Πρόεδρος και για τρίτη συνεχόμενη θητεία. 

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας εκ των 
Αντιπροέδρων. 

Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι αιρετοί Πρόεδροι της ΚΙΒΩΤΟΥ θεωρούνται 
αυτοδίκαια Επίτιμα Μέλη του ΔΣ και δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις 
του, άνευ ψήφου.  

 
Β. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνουν κατά σειρά ο Α’ ή ο Β’ 

Αντιπρόεδρος, . Στην ο οποίος στην περίπτωση αυτή έχει όλες τις αρμοδιότητες του 
Προέδρου. Με απόφαση του ΔΣ είναι δυνατό να τους ανατεθεί ο έλεγχος 
συγκεκριμένου τομέα των δραστηριοτήτων της ΚΙΒΩΤΟΥ, όπως Δημοσίων Σχέσεων, 
Βορείου Ελλάδας, συνεργασίας με υπουργεία, κρατικούς φορείς και ΝΠΔΔ κλπ. 

 
Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Προΐσταται της Γεν. Γραμματείας της ΚΙΒΩΤΟΥ, το έργο της οποίας 

παρακολουθεί και συντονίζει. 
Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της ΚΙΒΩΤΟΥ. 
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Τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίας, μητρώο μελών, βιβλία Πρακτικών 
συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ, με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο. 

Μεριμνά για την ημερήσια διάταξη των ΔΣ, ενεργεί τις εγγραφές των μελών, και 
τηρεί το μητρώο αυτών. και στοιχεία της περιουσίας της ΚΙΒΩΤΟΥ. 

 
 Δ. ΤΑΜΙΑΣ 
Ενεργεί τις εισπράξεις κάθε πόρου της ΚΙΒΩΤΟΥ με διπλότυπες αποδείξεις και 

τις πληρωμές βάσει εντάλματος, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία 
και τίθεται σφραγίδα της ΚΙΒΩΤΟΥ. 

 Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα βιβλία που ορίζει ο Νόμος και εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά του και ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα μαζί με τον Πρόεδρο για 
κάθε χρηματική ατασθαλία. 

Τηρεί τα στοιχεία της περιουσίας της ΚΙΒΩΤΟΥ. 
 Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση τον ισολογισμό παρελθούσης και 

τον προϋπολογισμό νέας χρήσης. Ανά δίμηνο υποβάλλει στο ΔΣ συνοπτική 
κατάσταση του Ταμείου. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει, ουδέποτε 
πέραν του μηνός, ο Αναπληρωτής Ταμίας.  

Ο Ταμίας τηρεί για τις τρέχουσες ανάγκες της ΚΙΒΩΤΟΥ χρηματικό ποσό μέχρι 
χιλίων (1.000) ευρώ. 

 
Ε. ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ  
  Συντονίζει το έργο του ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ της ΚΙΒΩΤΟΥ και 

υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στο ΔΣ της ΚΙΒΩΤΟΥ. 
 
ΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ 
Ο υπεύθυνος επί των Δημοσίων Σχέσεων ευθύνεται για τη διατήρηση και 

ανάπτυξη άριστων σχέσεων και δεσμών με κάθε Δημοσία ή Περιφερειακή/Δημοτική ή 
Εκκλησιαστική αρχή. Επίσης μετά των συναφών ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ, ως και λοιπών 
ευυπόληπτων μελών της κοινωνίας. Έχει την ευθύνη και εποπτεία της καλής 
οργανώσεως των υπό της ΚΙΒΩΤΟΥ, πραγματοποιούμενων διαλέξεων, 
πνευματικών, ψυχαγωγικών, επετειακών και λοιπών εκδηλώσεων. Μεριμνά, κατόπιν 
αποφάσεως του ΔΣ, για την αγορά δώρων, αναμνηστικών κ.ά., αποδίδοντας 
λογαριασμό στον Ταμία. Τηρεί βιβλίο επιδόσεως αναμνηστικών, με φυσικό ή 
ηλεκτρονικό τρόπο. Συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα για τις δημόσιες σχέσεις 
και ανταλλαγή ευχών με τους Φορείς που συνεργάζεται ή επικοινωνεί η ΚΙΒΩΤΟΣ . 
Όταν απαιτηθεί ασκεί καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου. 

 
 
 
Ζ. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Όλα τα Μέλη του ΔΣ βοηθούν τον Πρόεδρο στο έργο για την ευόδωση των 

σκοπών της ΚΙΒΩΤΟΥ. Με απόφασή του είναι δυνατό να αναλάβουν ειδικό έργο, 
όπως οργάνωση εκδηλώσεων, τήρηση βιβλιοθήκης, εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις 
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κλπ. Στα τέσσερα (4) υπόλοιπα μέλη, πλην των προαναφερθέντων, μέλη ανατίθενται 
τα καθήκοντα αναπληρωτών Γενικού Γραμματέα, Κοσμήτορα, Ταμία και Δημοσίων 
Σχέσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΕ) 

 
 Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ ανατίθεται σε 

τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ), που εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Καταστατικού. Η θητεία της είναι τριετής. 

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται 
για την εκλογή ΔΣ και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά 
μέλη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται όπως καθορίζεται στο Άρθρο 7. 

 Μετά την εκλογή της, η ΕΕ συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών και συγκροτείται 
σε σώμα, εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 

Η ΕΕ εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις οικονομικής φύσης του ΔΣ και του Ταμία, 
μάλιστα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του 
Καταστατικού και τις αποφάσεις της ΓΣ. Δικαιούται να εξετάσει τα έγγραφα και τα 
βιβλία της ΚΙΒΩΤΟΥ, οικονομικής φύσης και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του 
περιεχομένου του Ταμείου. 

Έλεγχος από την ΕΕ διενεργείται οπωσδήποτε ύστερα από ειδοποίηση του ΔΣ, 
λίγες ημέρες πριν από τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής ΓΣ. Η ΕΕ μετά τον έλεγχο 
συντάσσει έκθεση, την οποία υποβάλλει και διαβάζει στη ΓΣ, σε επήκοο όλων των 
μελών της ΓΣ. Η έκθεση αυτή επισυνάπτεται στο βιβλίο Πρακτικών της ΓΣ και 
τηρείται στο αρχείο της ΚΙΒΩΤΟΥ με μέριμνα του ΔΣ, με φυσικό ή ηλεκτρονικό 
τρόπο. 

Κάθε μέλος του ΔΣ δικαιούται να βρίσκεται στις συνεδριάσεις της ΕΕ. 
Η ΕΕ βρίσκεται σε απαρτία όταν συνεδριάζουν τουλάχιστον 2 μέλη της, ενώ σε 

περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει κατά σειρά η ψήφος του Πρόεδρου ή του 
Γραμματέα, ανάλογα με τους παρόντες. 

Προϋπόθεση για την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε οικονομική και διαχειριστική 
ευθύνη είναι η έγκριση από τη ΓΣ της Έκθεσης της ΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

 
Δύνανται να δημιουργηθούν Παραρτήματα της ΚΙΒΩΤΟΥ, υπό την προϋπόθεση 

ύπαρξης ικανού αριθμού Τακτικών, Επιτίμων και Αρωγών Μελών και λοιπών 
λεπτομερειών που θα καθορίζεται καθορίζονται από το ΔΣ. Το Παράρτημα διοικείται 
από 5μελές ΔΣ που εκλέγεται από τα Μέλη του και είναι οι πλειονοψηφήσαντες κατά 
τις αρχαιρεσίες. κατηγορία και σειρά κατηγορίας από Μόνιμα στελέχη Ε.Σ.- Π.Ν.- 
Π.Α.- μέλη Οικογενειών - Πολιτικό προσωπικό & έφεδροι / στρατεύσιμοι). Το ΔΣ 
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αποτελείται από τα πέντε (5) εκλεγέντα κατά τις τοπικές αρχαιρεσίες μέλη με 
καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία, Μέλους. Συγκροτείται με 
διαδικασίες αντίστοιχες της συγκρότησης του ΔΣ της ΚΙΒΩΤΟΥ (άρθρο 8). Δεν 
υπάρχει ασυμβίβαστο για Μέλος που θα εκλεγεί στο ΔΣ και σε ΔΣΠ. Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες αιτούνται πρώτα από ΔΣ και στη συνέχεια πραγματοποιούνται. Τα 
δικαιολογητικά (τιμολόγια κ.λπ) αποστέλλονται εντός τριμήνου στο ΔΣ, πλην της 
περίπτωσης πραγματοποίησης ΓΣ, οπότε αποστέλλονται άμεσα. Τα πάσης φύσεως 
δικαιολογητικά των δαπανών, καταχωρούνται και στο πρόχειρο οικονομικό βιβλίο του 
Ταμία του Παραρτήματος. Η εγγραφή και η συνδρομή των Μελών πραγματοποιείται 
με την έκδοση αποδείξεως σε μπλοκ αποδείξεων ειδικής σειράς, θεωρημένων με 
σφραγίδα της ΚΙΒΩΤΟΥ. 

 
Τοπικά Συμβούλια ιδρύονται κατόπιν έγκρισης του ΔΣ σε πόλεις όπου 

διαμένουν τουλάχιστον τρία (3) τακτικά Μέλη της ΚΙΒΩΤΟΥ. Σκοπός τους είναι η 
διάδοση των αρχών και η εκπροσώπηση της ΚΙΒΩΤΟΥ, η εγγραφή νέων μελών και 
λοιπές ενέργειες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Η διαχείριση των οικονομικών της ΚΙΒΩΤΟΥ ενεργείται βάσει του 

προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, που έχει εγκριθεί από τη ΓΣ της ΚΙΒΩΤΟΥ. Για 
απαιτούμενες δαπάνες, που δεν έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό και μέχρι 
του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ, επιτρέπεται η πραγματοποίησή τους, κατόπιν 
έγκρισης του ΔΣ της ΚΙΒΩΤΟΥ. Σε έκτακτη περίπτωση και για ποσό μέχρι 
πεντακοσίων (500) ευρώ, μπορεί να πραγματοποιηθεί δαπάνη από τον Ταμία, 
κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της ΚΙΒΩΤΟΥ, οπότε ενημερώνεται το ΔΣ στην 
επόμενη συνεδρίαση και καταχωρείται στα πρακτικά. 

Απαγορεύεται η επένδυση του αποθεματικών του ταμείου, χωρίς προηγούμενη 
έγκριση της ΓΣ της ΚΙΒΩΤΟΥ. Επιτρέπεται η τήρησή τους τήρηση των αποθεματικών 
μόνο σε καταθετικούς τοκιζόμενους λογαριασμούς. 

Ισολογισμός – απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της ΕΕ, 
υποβάλλονται για έγκριση στη ΓΣ. 

Όλα τα μέλη του ΔΣ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί. Δεν δικαιούνται 
έξοδα παραστάσεως. Κατ' εξαίρεση, ο Πρόεδρος ή ο εκπροσωπών τον Πρόεδρο του 
ΔΣ δικαιούται έξοδα παραστάσεως και οδοιπορικών, κάθε φορά που παρίσταται 
ανάγκη να μεταβεί εκτός της έδρας, για την εκπλήρωση των σκοπών της ΚΙΒΩΤΟΥ 
και πάντοτε με μετά από απόφαση του ΔΣ. 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΜΒΛΗΜΑ – ΛΑΒΑΡΟ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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Το έμβλημα της ΚΙΒΩΤΟΥ συνίσταται σε σφαίρα (ολισμός) με συμβολισμό το 
Έθνος (Ελλάδα), που τη σηκώνουν δύο χέρια (η πνευματική ύψωση του Έθνους 
μας). Περιμετρικά αναγράφεται ο τίτλος «ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - 2015» και το λογότυπο «……ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ». 

Το Λάβαρο του Συνδέσμου είναι υφασμάτινη σημαία συνδυασμού χρωμάτων 
που θα καθορισθεί με απόφαση του ΔΣ και στο κέντρο απεικονίζεται το έμβλημα της 
ΚΙΒΩΤΟΥ.  

Η ΚΙΒΩΤΟΣ έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στο κέντρο το έμβλημα της 
ΚΙΒΩΤΟΥ και το έτος ίδρυσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 
Με απόφαση του ΔΣ, μετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε (5) μελών, η 

ΚΙΒΩΤΟΣ απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
πρόσφεραν σοβαρή και εξόχως σημαντική οικονομική – υλική ενίσχυση ή υπηρεσία 
για την προώθηση ή επιτυχία των σκοπών της. 

Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις υλοποιούνται με απονομή ειδικού διπλώματος ή 
πλακέτας ή του τίτλου του Δωρητού ή του Ευεργέτου της ΚΙΒΩΤΟΥ, ανάλογα με την 
περίπτωση και τα κριτήρια που καθορίζει το ΔΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΠΟΡΟΙ 

 
Πόροι της ΚΙΒΩΤΟΥ ΕΔ είναι οι: 
α. Εγγραφές και ετήσιες συνδρομές. 
β. Επιχορηγήσεις από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. 
γ. Χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη πρόσοδος και 

επιδότηση που είναι νόμιμη υπέρ της Κιβωτού ΕΔ. 
δ. Τόκοι που προέρχονται από τραπεζικές καταθέσεις χρημάτων της Κιβωτού.  

 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 
Η Κιβωτός τηρεί τα εξής βιβλία, με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο: 
α. Μητρώου Μελών 
β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. 
γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 
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δ. Θεματικοί Φάκελοι 
ε. Εσόδων-Εξόδων 
στ. Περιουσιακών Στοιχείων 
ζ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 
η. Κάθε άλλο βοήθημα που κατά την κρίση του ΔΣ θα διευκολύνει τους σκοπούς 

της. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Με απόφαση του ΔΣ της ΚΙΒΩΤΟΥ, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη ΓΣ. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
λειτουργίας καθορίζονται αρμοδιότητες, υποχρεώσεις, διαδικασίες και κάθε άλλο 
σχετικό με τη λειτουργία της ΚΙΒΩΤΟΥ, που δεν καλύπτεται από τους νόμους και το 
Καταστατικό της.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται σύμφωνα 

με τους ορισμούς του νόμου. Η τροποποίηση ή συμπλήρωση γίνεται μόνο με 
απόφαση της ΓΣ, παρουσία τουλάχιστον του ½ των τακτοποιημένων ταμειακώς 
Τακτικών Μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ 

 
 Η ΚΙΒΩΤΟΣ διαλύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που τα Μέλη της γίνουν 

λιγότερα από τριάντα πέντε (35). Σε διαφορετική περίπτωση, για τη διάλυσή της 
απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης, παρουσία των 3/5 των τακτοποιημένων 
ταμειακώς Τακτικών Μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των 
παρισταμένων. 

Με τη διάλυση της ΚΙΒΩΤΟΥ γίνεται εκκαθάριση, σύμφωνα με τον Νόμο, η δε 
εναπομένουσα περιουσία της παραχωρείται στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ή σε 
κοινωφελείς κοινωνικούς σκοπούς, ανάλογα με την απόφαση της ΓΣ. Σε ουδεμία 
περίπτωση διανέμεται μεταξύ των Μελών. 
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ΑΡΘΡΟ 20 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 Για ό,τι δεν ορίζεται με το παρόν Καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, 

σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία. 
 Μέχρι την έγκριση του παρόντος και τις αρχαιρεσίες, η Διοίκηση της ΚΙΒΩΤΟΥ 

ασκείται προσωρινά από το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίσθηκε από 
τα Ιδρυτικά Μέλη και το οποίο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στις δέουσες ενέργειες για 
τη δικαστική αναγνώριση της συγκροτούμενης ΚΙΒΩΤΟΥ και τη διενέργεια 
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών ΔΣ και ΕΕ, εντός έξι(6) μηνών από εγκρίσεως 
του παρόντος. 

Επίσης εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης περί της ίδρυσής 
της, εγγραφής νέων Μελών, καθώς και σε παρεμβάσεις που χαρακτηρίζονται 
επείγουσες και σημαντικές, εντός των αρμοδιοτήτων της και των οριζομένων από το 
παρόν Καταστατικό, προς όφελος των Μελών της. 

  
Το παρόν Καταστατικό περιέχει 20 άρθρα, εγκρίθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό 

του από τα παρακάτω Ιδρυτικά Μέλη: 
 
 
 
Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 
 
 
 

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ 
 

Α
/
Α 

ΕΠΙΘΕΤΟ 
ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥ
ΝΣΗ 

ΥΠΟΓ
ΡΑΦΗ 
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Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) Κιβωτού 08/04/2021 

 

Α/Α Αντικείμενο Ψηφοφορίας ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΕΥΚΟ 

1 
Πρόεδρος της ΕΓΣ ο Ταξχος εα Νικολόπου-
λος Βασίλειος 

   

2 
Γραμματέας της ΕΓΣ ο Αντγος εα Πιτσόλης 
Νικόλαος 

   

3 
Έγκριση Απολογισμού Πεπραγμένων προη-
γουμένου έτους 

   

4 
Έγκριση Προγραμματισμού Έργου και Δρα-
στηριοτήτων επομένου έτους 

   

5 
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού & Ισολο-
γισμού προηγουμένου έτους 

   

6 
Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων & Εξό-
δων επομένου έτους 

   

7 

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από 
κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την οικονομική 
διαχείριση της Κιβωτού κατά την ελεγχθείσα 
περίοδο 

   

8 
Έγκριση προτεινόμενου Νέου Καταστατικού 
της Κιβωτού 

   

9 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα Πατέρα  

 

  



[2] 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

• Παρακαλούμε όπως μας στείλετε τις απαντήσεις σας, μέχρι 
08/04/2021 ανυπερθέτως. 

 

• Είτε με συμπλήρωση του εντύπου ψηφοφορίας και αποστολή 
σε μορφή (.doc) ή (.pdf), στο kivotos.mhe@gmail.com 

 

• Είτε με απάντηση στο kivotos.mhe@gmail.com, με τη μορφή: 
 

1. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

2. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

3. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

4. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

5. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

6. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

7. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

8. ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ 

9. Επώνυμο – Όνομα – Όνομα πατέρα (λόγω συνωνυμιών). 

Διευκρινίζουμε ότι οι ψηφοφορίες στην ΕΓΣ είναι φανερές (ανάταση 
χειρών) και όχι μυστικές. 

 

Όπου 

1. Επιλογή Προέδρου ΕΓΣ 

2. Επιλογή Γραμματέα ΕΓΣ 

3. Έγκριση Απολογισμού Πεπραγμένων προηγουμένου έ-
τους 

4. Έγκριση Προγραμματισμού Έργου και Δραστηριοτήτων ε-
πομένου έτους 

5. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού & Ισολογισμού προη-
γουμένου έτους 

6. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων επομένου έ-
τους 

7. Έγκριση απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε 
άλλη ευθύνη σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Κι-
βωτού κατά την ελεγχθείσα περίοδο 

8. Έγκριση προτεινόμενου νέου Καταστατικού της Κιβωτού 

mailto:kivotos.mhe@gmail.com
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