Βριλήσσια 04 Μαρτίου 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΒΩΤΟΥ #002#
Αγαπητά Μέλη της Κιβωτού,
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού
της Κιβωτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε εντός του Μαρτίου 2022, την Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ), με θέματα:
•

Έγκριση Απολογισμού Πεπραγμένων έτους 2021.

•

Έγκριση Προγραμματισμού Έργου και Δραστηριοτήτων έτους
2022.

•

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού & Ισολογισμού έτους 2021.

•

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων έτους 2022.

•

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

•

Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την επόμενη 3ετία.

Λόγω της έκτακτης συνθήκης του κορωνοϊού, της απαγόρευσης συγχρωτισμού και σε εφαρμογή του σχετικού με το θέμα θεσμικού πλαισίου, θα πραγματοποιήσουμε τη ΓΣ στις 28/03/2022 και ώρα
18:00, με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και
ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως πλέον προβλέπει το νέο μας Καταστατικό.
Επισημαίνουμε ότι η 28/03/2022 αποτελεί την ημερομηνία πέρατος της ψηφοφορίας.
Παρακαλούμε για την ευρεία συμμετοχή σας, προκειμένου το νέο
ΔΣ, εκλεγμένο από μεγάλο αριθμό μελών, να έχει τη δυνατότητα να
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προωθήσει περαιτέρω το πνευματικό έργο της Κιβωτού και να ενεργήσει για την ενδυνάμωσή της.
Προϋπόθεση βέβαια για τη συμμετοχή στη ΓΣ αποτελεί η οικονομική
τακτοποίησή σας, με την καταβολή των 10€ ετησίως, για την οποία
υπενθυμίζουμε τον λογαριασμό της Κιβωτού στην Εθνική Τράπεζα
(ΕΤΕ), με ΙΒΑΝ: GR6101100510000005100155554.
Θα ακολουθήσει στη συνέχεια αλληλογραφία με το απαραίτητο υλικό,
τόσο για τον απολογισμό, δράσεις και προϋπολογισμό, όσο και για την
εκλογική διαδικασία και ιδιαίτερα για την ημερομηνία έναρξης της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Παρακαλούμε επίσης όπως όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα,
να υποβάλουν την αίτησή τους με e-mail, μέχρι 15/03/2022.
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για καλύτερη προπαρασκευή της
ΓΣ, την εξοικείωσή σας, καθώς και τη δοκιμή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, έχουμε ήδη αποστείλει δοκιμαστικό ψηφοδέλτιο, το οποίο
παρακαλούμε θερμά όπως δοκιμάσετε από τώρα, προκειμένου να μας
μεταφέρετε τυχόν σχόλια ή προτάσεις.

Νίκος Πιτσόλης
ΓΓ Κιβωτού

Δημήτρης Μπάκας
Πρόεδρος Κιβωτού
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