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                                                                 ΠΡΟ  

                    Σελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ  

     ηεο Λέζρεο Ληκεληθνύ ώκαηνο 

 

       Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

     ύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Λέζρεο καο, ζαο θαιέζακε    

     ζήκεξα ζηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε έηνπο 2020, ε νπνία δελ  

     πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία  02-04-2020 ιόγσ 

     ηεο Παλδεκίαο COVID-19  θαη ησλ θπβεξλεηηθώλ κέηξσλ.                                                                                                                                                                                            

Σν ρξόλν πνπ πέξαζε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνζπάζεζε λα  πξνσζήζεη 

πεξηζζόηεξν ηνπο ζθνπνύο ηεο Λέζρεο,  θαη θπξίσο απηνύο πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ζύζθημε ησλ δεζκώλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλαδειθώζεσο θαη αγάπεο κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο Λέζρεο. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά , ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πνπ 

πέξαζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ. 

      1. πλερίδεηαη ε πξνζπάζεηα αλαγέλλεζεο ηνπ ζσκαηείνπ καο κε εγγξαθέο 18                  

      λέσλ κειώλ, 10 εγγξαθέο λέσλ κειώλ  «Ω ΦΙΛΩΝ » ηεο Λέζρεο Λ, ελώ     

      είρακε  3 δηαγξαθέο κειώλ καο. 

 2.Σελ  03-04-2019  πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε έηνπο 2019. 

 3.Σελ 01 Γεθεκβρίοσ 2019 πξαγκαηνπνηήζεθε ην θαζηεξσκέλν κλεκόζπλν ζηε 

κλήκε ησλ απνζαλόλησλ ζηειερώλ ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο ζηνλ Ι.Ν.Αγ. 

Νηθνιάνπ Πεηξαηά. 

 4. Σελ 22 Ιαλοσαρίοσ 2020 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεηή θνπήο πίηαο   ζηε 

Λέζρε Αμησκαηηθώλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ (ΛΑΔΓ), ε νπνία όπσο γλσξίδεηε είρε 

κεγάιε επηηπρία θαη αληαπόθξηζε ζηελ πξνζέιεπζε παξαγόλησλ θαη ζηειερώλ  

ηεο λαπηηιίαο θαζώο θαη ελ ελεξγεία  θαη  απνζηξαηεία Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ 

ώκαηνο, θαζώο ηηκήζεθαλ: 

Α) Ο λένο Αξρεγόο Ληκεληθνύ ώκαηνο Αληηλαύαξρνο  ΚΛΙΑΡΗ Θεόδσξνο 

κε ηελ απνλνκή ηνπ ζπξενύ  σο κνλίκνπ  κέινπο ηεο Λέζρεο Λ. 

Β) Ο Αηδεζηκνινγηώηαηνο Πξσηνπξεζβύηεξνο  Παηήξ  ΑΝΣΩΝΙΟ  Πξόεδξνο 

Ιδξύκαηνο « ΚΙΒΩΣΟ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ» γηα ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ ζην 

ηεξαπνζηνιηθό θαη θηιαλζξσπηθό  έξγν ηνπ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία. 

Γ) Ο θνο ΗΜΑΝΣΩΝΗ Υαξάιακπνο  Πξόεδξνο Έλσζεο Δθνπιηζηώλ 

Ναπηηιίαο Μηθξώλ Απνζηάζεσλ γηα ηελ πνιύπιεπξε δξαζηεξηόηεηά ηνπ ζε 

ζέκαηα λαπηηιίαο θαη ηε κεγάιε πξνζθνξά ηνπ ζην Αξρεγείν Ληκεληθνύ 

ώκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο. 

 

 

 



Γ) Ο θνο Ισάλλεο ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Γηεπζπληήο Δηαηξείαο Σερληθήο 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ θαη επαηζζεζία ηνπ 

ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ έκπξαθηε αγάπε ηνπ 

ζην Ληκεληθό ώκα θαη ηε Λέζρε Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο.  

Δπίζες ηηκήζεθαλ ηρία (3)  ζηειέτε ηοσ Ληκεληθού Σώκαηος  πνπ   

δηαθξίζεθαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζε έλδεημε αλαγλώξηζεο 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπο πνπ πξόζθεξαλ ζην Ληκεληθό ώκα θαη ζην θνηλσληθό 

ζύλνιν.  

5. Κπθινθόξεζε ε 3
ε  

θαη 4ε  έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ καο « ΛΙΜΔΝΙΚΗ  ΗΧΩ»   

πνπ εθηόο ησλ άιισλ ζεκάησλ πεξηειάκβαλαλ ηδηαίηεξεο  κλείεο  θαη ταηρεηηζκό 

γηα ηε ζσκπιήρωζε ηωλ 100 τρόλωλ από ηελ ίδρσζε ηοσ Ληκεληθού 

Σώκαηος. 

 6. Η Λέζρε Λ δηνξγάλσζε εθδξνκέο κε κεγάιε επηηπρία θαη ζπκκεηνρή ησλ 

κειώλ καο, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. 

 7. πλερίδεηαη ε έθδνζε ηαπηνηήησλ από ηε Λέζρε Λ ζηα κέιε καο ζε όζνπο 

επηζπκνύλ, ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζή ηνπο. 

 8. Δπίζεο ππελζπκίδνπκε όηη πθίζηαηαη  ηζηοζειίδα  ίληερλεη  ηεο Λέζρεο Λ 

όπνπ θαηαρσξνύληαη όιεο νη εθδειώζεηο θαη αλαθνηλώζεηο καο, κε ηελ επσλπκία 

www.lesxils.gr 

 9. Πξαγκαηνπνηήζεθε απνλνκή ηηκεηηθώλ δηαθξίζεσλ ζε αλώηαηνπο  Α/Ξ  Λ. 

 10. Δπίζεο έγηλαλ επηζθέςεηο ζε ζπλαδέιθνπο αζζελείο πνπ λνζειεύνληαλ ζην 

Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ. 

 11..Σέινο ζα παξαθαινύζακε όζνη δελ έρνπλ πξνκεζεπηεί ηα αμεζνπάξ 

ληπζίκαηνο κε ην έκβιεκα ηεο Λέζρεο Λ ( γξαβαηνπηάζηξεο ,  γξαβάηεο θαη 

καληθεηόθνπκπα ) θαη επηζπκνύλ, κπνξνύλ λα ηα πξνκεζεπηνύλ ακέζσο κεηά ην 

πέξαο ηεο ζπλέιεπζεο. 

  ρεηηθά κε ηελ οηθολοκηθή θαηάζηαζε ηεο Λέζρεο καο, ζαο γλσξίδνπκε όηη 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηόθσλ ησλ νκνιόγσλ θαη ησλ θαηαζέζεσλ θαζώο θαη 

ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πνπ κέρξη 31/12/2019  θαηαηέζεθε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηεο Λέζρεο, ηα έζνδα  θαηά  ην έηος 2019 αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 

23554,45  εσρώ,  ελώ ηα  έμνδα αλήιζαλ ζην πνζό ησλ  εσρώ  26856,53 

Σν ππόινηπν ηνπ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ ηεο Λέζρεο ηελ  31/12/2019 

δηακνξθώζεθε  ζε  39022,01 εσρώ. 

Τέιος λα ελεκερώζοσκε ηα κέιε κας όηη, σπεβιήζεζαλ αλαισηηθά, αθρηβή 

αληίγραθα ηωλ οηθολοκηθώλ πεπραγκέλωλ από ηο έηος 2013 έως 2019 ζηελ 

Γηεύζσλζε Αζιεηηζκού Περηθέρεηας Αηηηθής Πεηραηώς θαη λήζωλ, ποσ κας 

είταλ δεηεζεί κε ζτεηηθό έγγραθο ηες. 

 

                           Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λέζρεο Λ.  
 

            Ο Πξόεδξνο                                                       Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

               

            Αληηλαύαξρνο Λ.                                                   Πινίαξρνο Λ.  ε α      

         ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ  Πει.                                      ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Αζ. 

         Δπίηηκνο Α Τπαξρεγόο 
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