
 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΙΙ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

24η Ετήσια Απολογιστική Γενική 
Συνέλευση 

 των Τακτικών μελών του Συνδέσμου μας 
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014, ώρα 9:30 π.μ.  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλαδικού Συνδέσμου 
Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, σύμφωνα με ομόφωνη 
απόφασή του και τις καταστατικές του υποχρεώσεις 
 

Σας προσκαλεί 
 

Να συμμετέχετε ενεργά στην 24η ετήσια Απολογιστική Γενική 
Συνέλευση των μελών του, που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014 και ώρα 9:30’ έως 14:00’, στην 
αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Συνδέσμου μας, 
Δημητσάνης 3 – 5, στο Μοσχάτο, στον 1ο όροφο, τηλ.210-
48.32.564, Fax: 210-48.33.555. 
 

Η Γενική Συνέλευση, αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο 
όργανο του Συνδέσμου μας, οι δε αποφάσεις που παίρνονται 
στη Γενική Συνέλευση αφορούν όλα τα μέλη και κατευθύνουν 
τη δράση του φορέα μας. 
 

Είναι φανερό ότι η μαζική συμμετοχή των μελών μας στις 
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, είναι αναγκαία, ώστε όλοι 
μαζί να χαράξουμε την πορεία του Συνδέσμου μας, για τον 
επόμενο χρόνο. 
 

Το πρόγραμμα των εργασιών της Γ.Σ. και η Ημερήσια Διάταξη, 
σύμφωνα με το άρθρο 37 του καταστατικού μας έχει ως 
ακολούθως: 
 

➢ Ώρα 9:30’ π.μ. : Εγγραφές, Ταμειακή Ενημέρωση 
➢ Ώρα 10:00’ – 12:00’: Ανάδειξη προεδρείου και έναρξη 
εργασιών Γενικής Συνέλευσης με θέματα: 
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για την όλη δράση 

του, κατά το διαρρεύσαν έτος και ψηφοφορία των 
πεπραγμένων του. 

2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την οικονομική 
διαχείριση από 1-1-2013, έως 31-12-2013 και ψηφοφορία 
για την έγκριση αυτής. 

3. Κατάθεση οικονομικού απολογισμού για το έτος 2013 και 
ψηφοφορία για την έγκριση αυτού. 
4. Κατάθεση οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2014 
και ψηφοφορία για την έγκριση αυτού. 
5. Προτάσεις μελών. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ. θα 
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 6 Απριλίου 2014, στον ίδιο 
τόπο, την ίδια ώρα και με αυτά τα θέματα. 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Στο κάλεσμα αυτό του Συνδέσμου μας, πρέπει να είμαστε 
όλοι παρόντες. Κανείς δεν περισσεύει. Άλλωστε, τίποτα δεν 
πρέπει να γίνεται για μας, χωρίς εμάς, δηλαδή τη δική μας 
συμμετοχή! 
 


