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Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2016 

 

 

Προς:  

Σωματεία-μέλη Σ.Πο.Σ. Ν. Ελλάδος & Νήσων 

 

Υ Π Ε Ν Θ Υ Μ Ι Σ Η 
 

Γενική Απολογιστική Συνέλευση & Εκλογές για νέο Δ.Σ.  

στον Σ.Πο.Σ. Ν. Ελλάδος & Νήσων  

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 11π.μ. - Ένωση Ποντίων Νίκαιας-Κορυδαλλού 

Προς αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων και παρερμηνειών και προκειμένου να 

διασφαλιστεί όσο περισσότερο γίνεται η έγκυρη ενημέρωση των μελών μας, 

παραθέτουμε παρακάτω αυτούσια την ανακοίνωση της 30-09-2016, 

με όλες τις λεπτομέρειες και διευκρινίσεις. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 

ΣΤΟΝ Σ.Πο.Σ. Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΝΗΣΩΝ 

 

Σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Καταστατικού της Παμποντιακής Ομοσπονδίας 

Ελλάδος και εναρμονιζόμενοι με σχετική απόφαση της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. της 

Π.Ο.Ε., ορίζεται ως ημερομηνία εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης και αρχαιρεσιών η 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 στις 11.00 το πρωί στην Ένωση Ποντίων Νίκαιας-

Κορυδαλλού. Σε περίπτωση μη απαρτίας (50% + 1 των ταμειακώς εν τάξει σωματείων), η 

διαδικασία θα επαναληφθεί την Κυριακή 23 Οκτωβρίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία-μέλη του Σ.Πο.Σ. Ν. Ελλάδος & Νήσων 

της Π.Ο.Ε. εφ' όσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις 

α). Είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος 

τουλάχιστον 6 μήνες πρίν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

β). Έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (50 ευρώ/έτος) μέχρι και το 

οικονομικό έτος 2016. Θα υπάρχει η δυνατότητα εκπλήρωσης και τακτοποίησης τυχόν 

οφειλών ΚΑΙ την ημέρα των εκλογών, πριν αρχίσει η διαδικασία της εκλογοαπολογιστικής 

συνέλευσης. 

• Κάθε σωματείο-μέλος έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης του με ΔΥΟ (2) εκλέκτορες με 

δικαίωμα λόγου και ψήφου, τα οποία θα πιστοποιούνται με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου 

σωματείου, προκειμένου να θεωρείται νόμιμη η παρουσία τους.  

(Επισυνάπτεται σχετικό δείγμα απόφασης του Δ.Σ.) 

http://www.poe.org.gr/


• Κάθε εκλέκτορας έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το επόμενο Δ.Σ., η οποία 

πρέπει να κατατεθεί εγγράφως στο e-mail του Συνδέσμου (ή με άλλο τρόπο) το αργότερο 

μέχρι την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 στις 12.00μ.μ., προκειμένου να υπάρχει ο χρόνος 

εκτύπωσης των ψηφοδελτίων.  

Σε κάθε περίπτωση ισχύει το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και την Κυριακή 16 

Οκτωβρίου μέχρι το τέλος της διαδικασίας της γενικής εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης. 

Για τυχόν επί πλέον διευκρινίσεις και πληροφορίες, παρακαλούνται τα σωματεία-μέλη 

μας να απευθυνθούν έγκαιρα στο Δ.Σ. του Συνδέσμου μας. 

 

Με εκτίμηση 

για το Δ.Σ. του Σ.Πο.Σ. Νοτίου Ελλάδος & Νήσων 

              Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

   Γεώργιος Βαρυθυμιάδης                                Παναγιώτης Λεσγίδης 

 


