
 

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου – έτος ίδρυσης 2019 

 
   ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.) 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένη ένωση με την υπ’ αριθμ. 28 / 2019 

Διαταγή του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, καταχωρημένη στο 

αναγνωρισθέντων Βιβλίων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με αύξοντα 

αριθμό μητρώου 1403 / 2019. 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση::  https://www.espeeles.gr 
Email:          info@espeeles.gr  espeeles@gmail.com 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4 /2019 

 

                                                                                                 Μυτιλήνη, 16 Ιουλίου 19 

 
ΠΡΟΣ  :    Μέλη «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» 
                                                                                           
ΚΟΙΝ   :    Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ 

 

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση Ιδρυτικών Μελών «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» σε Γενική Συνέλευση 

ΣΧΕΤ   :    α. Ν. 4407/2016 

                 β. Καταστατικό «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» 

                 γ. 01/2019 Πρακτικό Δ.Σ. «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» της 16ης Ιουλίου 2019 

               

            Αξιότιμα μέλη της «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» 

  

            1. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με (α), (β) και (γ) σχετικά, το προσωρινό 

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» καλεί τα Ιδρυτικά μέλη της σε Γενική 

Συνέλευση (Γ.Σ) την 04 Αυγούστου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα από 11:30 έως 17:00 σε 

χώρο που θα σας ανακοινωθεί μετέπειτα, με σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών για την 

ανάδειξη των Μελών: 

  α. Του Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.). 

  β. Της Εξελεγκτικής επιτροπής (Ε.Ε.). 

                   γ. Των Αντιπροσώπων του Πανελλήνιου Συνεδρίου (Π.Σ) της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ενώσεως Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ). 

 2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τα (α) και (β) σχετικά 

απαρτία (1/3 των μελών) για την έγκυρη Συνέλευση, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς 

νεότερη ενημέρωση, Ά επαναληπτική Γενική Συνέλευση και ψηφοφορία, την 11 Αυγούστου 

2019, ημέρα Κυριακή και ώρα από 11:30 έως 17:00, στον ίδιο χώρο. 

 3. Κάθε μέλος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και 

ψηφοφορία οφείλει να ολοκληρώσει τις οικονομικές του οφειλές έως και μία (1) ημέρα πριν 

την ημερομηνία διεξαγωγής της. 

 4.  Κατά τη Γενική Συνέλευση απόντα μέλη, μπορούν να αντιπροσωπευθούν από 

παρόντα. Η αντιπροσώπευση γίνεται με την αναλογία ένα (1) προς ένα (1) μέλος, με 

υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται από το κωλυόμενο μέλος, στην οποία αναφέρεται το 

μέλος που θα το αντιπροσωπεύσει και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από το 

διοικητή της Μονάδας ή το νόμιμο προς τούτο όργανο. Η δήλωση κατατίθεται πριν από τη  
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συνεδρίαση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται μέλος να κάνει 

χρήση ψήφου άλλου μέλους κατ’ εξουσιοδότηση, για την ανάδειξη των μελών των 

Αντιπροσώπων. 

 5. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, να ενημερώσουν το 

Προσωρινό Δ.Σ. της «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» έως και 15 ημέρες πριν την ημερομηνία της έκτακτης 

Γ.Σ. (έως και τις 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 23:59), υποβάλλοντας σχετικό αίτημα είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (espeeles@gmail.com), είτε αυτοπροσώπως, επισημαίνοντας σε 

ποια εκ των ομάδων της §1 επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι. Επισημαίνεται ότι η 

ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. δεν είναι ασυμβίβαστη με αυτή του αντιπροσώπου του σωματείου 

για το Π.Σ. των αντιπροσώπων της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.. 

 6. Οι διαδικασίες διεξαγωγής εκλογών θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με (β) 

σχετικό και θα αναλυθούν πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Επισημαίνεται ότι η Εφορευτική 

Επιτροπή θα Προεδρεύετε από Δικαστικό Αντιπρόσωπο. 

 

 

Με εκτίμηση 

 

Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο: 

 

 

          Χαραλαμπέλλης Ευστράτιος                                       Κατσαμπής Σταμάτιος 
                     Υπλγός (ΤΔ)                                                          Ανθσγός (ΤΕΑ) 
                            6984892582                                                             6983506392 
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