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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ε.Πο.Ν.Α., 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποντιακής Νεολαίας Αττικής (Ε.Πο.Ν.Α.) 
σάς ενημερώνει ότι η διεξαγωγή  της τακτικής Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζεται 
την Κυριακή 06 Μαρτίου 2022, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Ποντίων 
Νίκαιας – Κορυδαλλού (Κιλικίας 51 & Καισαρείας, Νίκαια, Αττική, 18450), ενώ σε 
περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη Κυριακή 13 Μαρτίου 
2022, στον ίδιο χώρο.  

Παρόλο που το καταστατικό της Ένωσης ορίζει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση 
είθισται να πραγματοποιείται εντός του πρώτου διμήνου τους έτους, οφείλουμε να 
αποσαφηνίσουμε τους λόγους που οδήγησαν στη μη διεξαγωγή της κατά το σύνηθες.  

Εν πρώτοις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προβεί στην επιλογή των 
άνωθεν ημερομηνιών με σκοπό να παρίσταται ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Ιωάννης 
Ραπτόπουλος, ο οποίος την παρούσα χρονική περίοδο εκπληρώνει τη στρατιωτική του 
θητεία και θα ήταν επισφαλής η δέσμευσή του να παρευρεθεί εντός των 
προηγουμένων εβδομάδων. Παράλληλα, κατόπιν επικοινωνίας και με το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ένωσης Ποντίων Νίκαιας – Κορυδαλλού, διαπιστώθηκε ότι οι δυνατές 
ημερομηνίες διάθεσης του χώρου διεξαγωγής συνέπιπταν το εν λόγω διάστημα, 
δεδομένου ότι νωρίτερα δεν μπορούσε να βρεθεί αμοιβαίως αποδεκτή ημερομηνία, 
ακόμα και εάν διασφαλιζόταν η παρουσία του προέδρου. Συνεπώς, με αφορμή αυτό 
και με γνώμονα να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στο 
σημαντικότερο όργανο ενός σωματείου το οποία συνιστά η Γενική Συνέλευση, το 
Διοικητικό μας Συμβούλιο απεφάνθη ομοφώνως ότι αυτή η μικρή παράταση είναι 
αναγκαία.  

 
 
 



 
             Κλείνοντας, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι για την παρουσία σας στο χώρο 
είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά της COVID-19 ή 
νόσησης. Εναλλακτικά, είναι υποχρεωτική η διενέργεια μοριακού ή rapid test, έως και 
48 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση, και η επίδειξη του αρνητικού αποτελέσματος κατά 
την είσοδό σας. Θέτοντας πάντα ως πρώτη προτεραιότητα την Δημόσια Υγεία, θα 
τηρηθούν αυστηρώς όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης διασποράς του 
κορονοϊού.  
 
 
Σας περιμένουμε!  

 
 
                                                                  Με εκτίμηση, 

Το Δ.Σ. 
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  Ιωάννης Ραπτόπουλος                                                  Ελίνα Μυστακίδου 

 


