ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ Α/ΝΔ ΣΗ 20-ΜΑΡΣΙΟΤ-2010
ΕΣΗΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.. ΣΟΤ Α/ΝΔ, ΕΣΟΤ 2009
Θύξηνη ζπλάδειθνη, κέιε ηνπ ΠΑ/ΠΛΓ,
Δθ κέξνπο ηνπ Γ.Π. ζαο θαισζνξίδσ ζηε ζεκεξηλή Ραθηηθή Γ.Π. ηνπ Ππλδέζκνπ
καο θαη ζαο επραξηζηώ γηα ηελ παξνπζία ζαο, ε νπνία απνηειεί έκπξαθηε απόδεημε ηνπ
ελδηαθέξνληόο ζαο θαη ζηήξημεο πξνο ην Γ.Π.
Ρν Γ.Π. επραξηζηεί, επίζεο, όια ηα κέιε πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθδειώζεηο ηνπ
Ππλδέζκνπ καο όπσο επραξηζηεί θαη όζνπο ζπλέδξακαλ ηνλ Πύλδεζκν κε δηάθνξεο δσξεέο
ή θαη πξνζθνξέο ην ρξόλν πνπ πέξαζε, όπσο ζα αλαθεξζεί θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ
απνινγηζκνύ ηνπ ΓΠ γηα ηελ πεξίνδν από 1-1-2009 κέρξη θαη 20-3-2010, πνπ ζα
αθνινπζήζεη.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
Ππλδέζκνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία, δηόηη έηζη δηαηεξείηαη ν Πύλδεζκνο ελεξγόο θαη ηα κέιε
ζπλαληώληαη, ζπδεηνύλ, γλσξίδνληαη θαιύηεξα. Έηζη θαη εκείο, νη ηνπ ΓΠ, βνεζνύκεζα ζην
έξγν καο γηα ηελ επόδσζε ησλ ζηόρσλ ηνπ Ππλδέζκνπ.
Ρν ΓΠ επραξηζηεί γηα κία αθόκε θνξά ηνλ Γήκαξρν Ξαπάγνπ θαη κέινο ηνπ
Ππλδέζκνπ καο, πνλαύαξρν (.α.) Βαο. Μύδε Ξ.Λ. γηα ηε δηάζεζε ηνπ Ξνιηηηζηηθνύ
Θέληξνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γ.Π.
Πην ηέινο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο, ν Ξξόεδξνο ηεο ΔΑΑΛ παξαθαιείηαη λα καο
ελεκεξώζεη γηα ζέκαηα ελδηαθέξνληόο καο.
Κεηά ηε ζύληνκε απηή εηζαγσγή θαη δεδνκέλνπ όηη ππάξρεη απαξηία ζύκθσλα κε
ην Θαηαζηαηηθό, παξαθαιείζζε γηα ηελ εθινγή Ξξνέδξνπ θαη Γξακκαηέσο ηεο Γ.Π.
[ Αθνινύζεζε ε εθινγή Ξξνέδξνπ (Αντιναύαρτος Θ.Μανωλόποσλος) θαη Γξακκαηέσο
(Αντιναύαρτος Α.Δημόποσλος) κε θαλεξή ςεθνθνξία ]
ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΞΟΑΓΚΔΛΩΛ Γ.Π. ΑΞΝ 1-1-2009 ΚΔΣΟΗ 20-3-2010
Γξαζηεξηόηεηεο 2009
1. Ρν Πάββαην 24 Ηαλνπαξίνπ 2009 έγηλε ε θνπή ηεο πίηαο ηνπ Ππλδέζκνπ ζηε κεγάιε
αίζνπζα δεμηώζεσλ ηεο ΠΛΓ. Ξαξεπξέζεζαλ κέιε ηνπ Ππλδέζκνπ κεηά ζπδύγσλ,
πεξί ηα 200 άηνκα.
2. Ρν ΓΠ παξεπξέζε ζηελ ηειεηή παξάδνζεο-παξαιαβήο θαζεθόλησλ Γηνηθεηώλ ΠΛΓ,
ηελ Ξαξαζθεπή 6 Καξηίνπ 2009.
3. Ρν Πάββαην 14 Καξηίνπ 2009 έγηλε ζην ρώξν απηό ε εηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ
Ππλδέζκνπ θαη αξραηξεζίεο, όπνπ εμειέγε λέν Γ.Π.
4. Ρελ Ρεηάξηε 13 Καΐνπ 2009 παξαβξεζήθακε ζε ηειεηή ζηε Πρνιή Λαπηηθώλ
Γνθίκσλ, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Λαπηηθνύ, επ’ επθαηξία ηεο
«Δπεηείνπ ιήμεο ηνπ Β' Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ» θαη ηνπ ενξηαζκνύ ηεο "Ζκέξαο
Ρηκήο ησλ Βεηεξάλσλ".
5. Ξξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία από 22-25 Καΐνπ 2009 εθδξνκή ηνπ Ππλδέζκνπ
ζηε Εάθπλζν. Ππκκεηείραλ πεξί ηα 90 άηνκα.
6. Ρελ Ξέκπηε 18 Ηνπλίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεηή πνπ νξγαλώζεθε από ην
ΓΔΛ ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.ΔΞ.Λ. ζην ζπγθξόηεκα Λ.Ν.Βνηαληθνύ (θηίξην
πξώελ Γ/ΒΝΡ) πξνο ηηκήλ ησλ δηαηειεζάλησλ Γεληθώλ Δπηζεσξεηώλ Ξ.Λ., ζηελ
νπνία παξεπξέζεζαλ κέιε ηνπ Γ.Π.
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7. Από 23-27 Ηνπλίνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηέηαξηε εθδξνκή καο ζην εμσηεξηθό.
Ξξννξηζκόο Κόλαρν-Πάιηζκπνπξγθ-Νκπεξακεξγθάνπ-Λπξεκβέξγε. Δζηέθζε από
κεγάιε επηηπρία θαη νη πεξί ηνπο 40 ζπκκεηέρνληεο έκεηλαλ απόιπηα
επραξηζηεκέλνη.
8. Αθνινύζεζε ηελ Ξαξαζθεπή 3 Ηνπιίνπ 2009 ε ζεξηλή καο ρνξνεζπεξίδα, ζην ΛΝΔ.
Θαη’ απηήλ εδόζεζαλ ηηκεηηθέο πιαθέηεο ηνπ Ππλδέζκνπ ζηνπο Λαύαξρν Ι.
Ξαιενγηώξγν θαη Αληηλαύαξρν Ξ. Ξήρα, πνπ κε απόθαζε ηνπ ΓΠ (ηεο 17-6-2009)
είραλ αλαθεξπρζεί επίηηκνο Ξξόεδξνο θαη επίηηκν κέινο ηνπ Ππλδέζκνπ,
αληηζηνίρσο.
9. Ρε Γεπηέξα 6-7-2009, ν Ξξόεδξνο ηνπ ΓΠ παξεπξέζε ζηελ νξθσκνζία ησλ λέσλ
Πεκαηνθόξσλ ηεο ΠΛΓ.
10. Ν Αληηλαύαξρνο Θ. Θαηαγάο, κέινο ηνπ Ππλδέζκνπ, εθπξνζώπεζε ην Πύλδεζκν ηελ
4ε Πεπηεκβξίνπ 2009 ζηελ εθδήισζε γηα ηε λαπκαρία ηνπ Γέξνληα, ζηελ Θάιπκλν,
όπνπ θαηέζεζε ζηέθαλν θαη εθθώλεζε ηνλ παλεγπξηθό ηεο εκέξαο.
11. Ρν ΓΠ ζπκκεηείρε ζην Δηήζην Κλεκόζπλν γηα ηνπο πεζόληεο ππέξ παηξίδνο, πνπ
έγηλε ηελ Ρξίηε 15 Νθησβξίνπ 2009 ζηε Λαπηηθή Βάζε ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ, θαζώο
θαη ζην εηήζην κλεκόζπλν ησλ πεζόλησλ αλδξώλ ησλ /Β, πνπ νξγαλώλεη ν
Πύλδεζκνο Διιεληθώλ /Β.
12. Πηηο 22 θαη 23 Νθησβξίνπ 2009, ν Πύλδεζκνο δηνξγάλσζε ζεηξά επηζθέςεσλ κε
μελάγεζε ζην Λέν Κνπζείν ηεο Αθξόπνιεο γηα ηα κέιε (κε έμνδα ηνπ Ππλδέζκνπ).
Ζ ζπκκεηνρή ππήξμε κεγάιε.
13. Ρνλ επόκελν κήλα έγηλε ηξηήκεξε εθδξνκή (6-8 Λνεκβξίνπ) κε δύν πνύικαλ, ζηε
Ιίκλε Ξιαζηήξα-Ξύιε-Διάηε-Ξεξηνύιη-Λεξατδνρώξη θαη ηα Κεηέσξα.
14. Ρελ Θπξηαθή 6 Γεθεκβξίνπ 2009, ην ΓΠ ζπκκεηείρε ζηνλ ενξηαζκό ζηε ΠΛΓ ηνπ
Αγίνπ Ληθνιάνπ θαη ησλ Λαπκαρηώλ Έιιεο θαη Ιήκλνπ.
15. Ν Πύλδεζκνο δηνξγάλσζε επίζθεςε ην Πάββαην 12 Γεθεκβξίνπ 2009 ζην Λαπηηθό
Κνπζείν Διιάδνο, ζηελ έθζεζε πηλάθσλ (ζαιαζζνγξαθηώλ) ηνπ Θσλζηαληίλνπ
Βνιαλάθε.
16. Ζ Σξηζηνπγελληάηηθε ρνξνεζπεξίδα καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λ.Ν.Δ. ην Πάββαην
19 Γεθεκβξίνπ 2009, κε κεγάιε ζπκκεηνρή.
17. Ρν Πάββαην 23 Ηαλνπαξίνπ 2010 έγηλε ε θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ηνπ
Ππλδέζκνπ ζην κεζόδνκν ηνπ Βαζζαλείνπ, ζηε ΠΛΓ. Ρα παξεπξεζέληα κέιε καο
κεηά ζπδύγσλ ππεξέβεζαλ ηα 150 άηνκα.
18. Ν Ξξόεδξνο θαη κέιε ηνπ ΓΠ παξεπξέζεζαλ θαηά πεξίπησζε ζηηο ενξηαζηηθέο
ηειεηέο θνπήο πίηαο ηνπ ΞΛ, ηεο ΔΑΑΛ, ησλ Ππλδέζκσλ Διιεληθώλ /Β,
Αεξνπνξίαο Λαπηηθνύ θαη ΠΑ/ΠΚΛ, θαζώο επίζεο θαη ζηηο ρνξνεζπεξίδεο ησλ σο
άλσ.
19. Π.Π. Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. εθπξνζώπεζε ην Πύλδεζκν ζηηο ηειεηέο παξαδόζεσοπαξαιαβήο θαζεθόλησλ, κεηά ηηο θεηηλέο θξίζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο αλσηάησλ.
20. Ρέινο, όπσο θάζε ρξόλν, εθηππώζακε εκεξνιόγηα ηζέπεο γηα ην 2010, ηα νπνία
δηαηέζεθαλ δσξεάλ ζηα κέιε καο.
Γξαθείν Ππλδέζκνπ
Ρν Γξαθείν ηνπ Ππλδέζκνπ επξίζθεηαη ζην θηίξην ηεο ΓΓΚΛ ζηελ Ξιαηεία
Θιαπζκώλνο (Γξαθείν 301) θαη ιεηηνπξγεί θάζε Ρεηάξηε από 10:30 έσο 13:00, θαζώο θαη
εθηάθησο όηαλ απαηηείηαη, νπόηε γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε καο.
Δληεπθηήξην
Κέρξη λα καο δηαηεζεί από θάπνην ρνξεγό θαηάιιεινο ρώξνο γηα Δληεπθηήξην, νη
αλάγθεο ησλ κειώλ καο κπνξνύλ λα θαιύπηνληαη από: Ιέζρε ΔΑΑΛ, όπνπ αξθεηνί ηελ
επηζθέπηνληαη. Ιέζρε ΙΑΔΓ. Πηελ πεξηνρή Φαιήξνπ, όπνπ καο έρεη δηαηεζεί ν Λ.Ν.Δ. θαη
ν Ξ.Ν.Η.Α.Θ., θαηόπηλ απνθάζεσλ ησλ πξνέδξσλ ηνπο από παιηά.
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Αληηιακβάλεζζε όηη ε ελνηθίαζε εηδηθνύ ρώξνπ γηα εληεπθηήξην δελ είλαη
νηθνλνκηθώο ζπκθέξνπζα θαη παξνπζηάδνληαη θαη εγγελείο δπζθνιίεο γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο.
Αξηζκόο Κειώλ
Ρα κέρξη ζήκεξα εγγξαθέληα κέιε ηνπ Ππλδέζκνπ αλέξρνληαη ζε 438. Ν αξηζκόο
ζα κπνξνύζε θαη έπξεπε λα είλαη κεγαιύηεξνο, γη’ απηό ν θαζέλαο εμ εκώλ κπνξεί λα
γλσζηνπνηεί ηελ ύπαξμε ηνπ Ππλδέζκνπ ζε θίινπο ζπλαδέιθνπο, δηόηη ππάξρνπλ θαη
ζπλάδειθνη πνπ δελ ηνλ γλσξίδνπλ. Ρν ΓΠ πξνηίζεηαη λα απεπζπλζεί κε επηζηνιέο ή δη’
άιινπ ηξόπνπ πξνο ηνπο απνζηξαηεπζέληεο ηα ηειεπηαία ρξόληα Αμησκαηηθνύο,
γλσξίδνληάο ηνπο γηα ην Πύλδεζκν.
Ρε ρξνληά πνπ καο πέξαζε, δπζηπρώο έθπγαλ γηα πάληα από θνληά καο ηα κέιε:
Αληηπινίαξρνο Θ. Ρζαθόγηαλλεο, Αξρηπινίαξρνο Α. Παθειιαξίδεο, πνλαύαξρνο Η.
Ιαθνγηάλλεο, πνλαύαξρνο Κ. Ξαπαζαλαζίνπ, Αξρηπινίαξρνο Γ. Ρδσξηδάθεο,
πνλαύαξρνο Θ. Θαξάκπακπαο, πνλαύαξρνο Γ. Θαξακήηζνο, πνλαύαξρνο Η.
Θαξαζαλάζεο, Αξρηπινίαξρνο Δπακ. Θαξαβάο, Αξρηπινίαξρνο Αζαλ. Θενράξεο,
Αξρηπινίαξρνο Γ. Βόγθιεο, Αληηλαύαξρνο Σξ. Γνπδίλαο, Αληηλαύαξρνο Η. Θνληνγηάλλεο,
Αξρηπινίαξρνο Λ. Ξαπαιηάθνο
Δθέηνο ελεγξάθεζαλ 7 λέα κέιε.
Από ηα εγγεγξακκέλα ζην Πύλδεζκν κέιε, ην πνζνζηό ησλ κέρξη ζήκεξα
ηακεηαθώο ελ ηάμεη αλέξρεηαη ζην 27% πεξίπνπ. Πρεηηθέο ππνκλήζεηο έρνπλ γίλεη δη’
επηζηνιήο ζηα κε ηακεηαθώο ελ ηάμεη κέιε.
Ρν ρξόλν πνπ καο πέξαζε ην ΓΠ επεζθέθζε ηνλ θ. Α/ΓΔΛ θαη ηνπ εμέζεζε ην ζέκα
ηεο εγγξαθήο ζην Πύλδεζκν ελ ελεξγεία Αμησκαηηθώλ. Ν Α/ΓΔΛ δηαβεβαίσζε ην ΓΠ όηη
δελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα γηα λα είλαη κέιε νη ελ ελεξγεία Αμησκαηηθνί. Ζ δηαδηθαζία
είλαη όπσο νξίδεη ην Λ.Γ.1400 θαη εθαξκόδεηαη θαη γηα άιινπο ζπιιόγνπο.
Ωο εθ ηνύηνπ, θαιόλ είλαη λα ην γλσζηνπνηήζνπκε ζε θίινπο ελ ελεξγεία, δηόηη
ζεσξνύκε όηη απηνδηθαίσο όινη πξέπεη λα είκεζα κέιε ηνπ Ππλδέζκνπ, αθνύ πξνεξρόκεζα
από ηε Π.Λ.Γ. Ρν Γ.Π. πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαρώξεζε ζρεηηθώλ ελεκεξώζεσλ ζηα
πεξηνδηθά ηνπ ΞΛ, εθ’ όζνλ θξηζεί αλαγθαίν.
Ρν Γ.Π., ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 1εο Καξηίνπ 2010, απνθάζηζε νη Βεηεξάλνη ηνπ Β’
Ξ.Ξ. απόθνηηνη ηεο Πρνιήο Λ. Γνθίκσλ, λα είλαη κέιε ηνπ Ππλδέζκνπ καο, άλεπ
ζπλδξνκήο, τιμής ένεκεν.
ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΩΠ - ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
Ρα έζνδα ηνπ Ππλδέζκνπ πξνήιζαλ από ηα δηθαηώκαηα εγγξαθήο θαη ηηο
ζπλδξνκέο ησλ κειώλ, από ηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο, από ηε δηάζεζε αλακλεζηηθώλ, από
νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο θαη από ηνπο ηόθνπο ησλ θαηαζέζεσλ.
Ζ θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ Ππλδέζκνπ ηελ 20-3-2010 θαζώο θαη ε
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε γηα ηελ πεξίνδν από 15-3-2009 κέρξη 20-3-2010, έρνπλ σο
αθνινύζσο:
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ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΩΠ ΠΑ/ΠΛΓ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΣΟΖΠΔΩΠ ΔΡΝΠ 2009
(Ξεξίνδνο από 15-3-2009 κέρξη 20-3-2010)
ΔΠΝΓΑ

πόινηπν πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο

55.297,47€

Δγγξαθέο-Ππλδξνκέο κειώλ
Νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο
Έζνδα από εθδειώζεηο
Ρόθνη θαηαζέζεσλ

7.320,00€
2.000,00€
5.892,00€
419,00€

_________________________________
Πύλνιν εζόδσλ
70.928,47€
Δμίζσζε

70.928,47€

ΔΜΝΓΑ
Γξαθηθά –Ρππνγξαθηθά
1.574,57€
Ραρπδξνκηθά
1.052,88€
Ρειεθσληθά
390,75€
Φσηνγξαθηθά
86,00€
Ζκεξνιόγηα 2010
892,50€
Ρειεηή θνπήο Βαζηιόπηηαο ‘10 2.380,00€
Γηάθνξα έμνδα
4.004,02€
______________________________
Πύλνιν εμόδσλ
10.380,72€
πόινηπν εηο λένλ
60.547,75€
___________
70.928,47€

ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΩΠ ΠΑ/ΠΛΓ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΣΟΖΠΔΩΠ 15-3-2009 ΔΩΠ 20-3-2010
Θαηαζέζεηο
ΑLPHA BANK
Ρξάπεδα Ξεηξαηώο
ύνολα

60.547,75€
20.522,67€
40.025,08€
60.547,75€

Ν Ρακίαο
Αληηλαύαξρνο (Ν) (ε.α.) Α. Γαγθσλάθεο Ξ.Λ.

Θεθάιαην

60.547,75€

60.547,75€
Ν Ξξόεδξνο
Αληηλαύαξρνο (ε.α.) Μ. Καπξνγηάλλεο Ξ.Λ.

Νη νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε ΔΠΝΓΑ πξνέξρνληαη από
δσξεά ηνπ κέινπο ηνπ Ππλδέζκνπ, Αξρηπινηάξρνπ Ι. Κπάζκπα ΞΛ. Κε ηε δσξεά απηή,
πνπ είλαη ε 10ε θαηά ζεηξά, ν θ, Κπάζκπαο έρεη εληζρύζεη ην Πύλδεζκν κε ην ζπλνιηθό
πνζό ησλ 25.500€. Ρν ΓΠ γηα κηα αθόκα θνξά ηνπ εθθξάδεη ηηο ζεξκέο ηνπ επραξηζηίεο .
Πηελ πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ν Απνινγηζκόο έγηλαλ νη αθόινπζεο πξνζθνξέο
δώξσλ, ηα νπνία καδί κε ηα δώξα πνπ πξνκεζεύηεθε ν Πύλδεζκνο, θιεξώζεθαλ ζε
ιαρεηνθόξνπο αγνξέο ζηηο δύν ρνξνεζπεξίδεο ηνπ 2009, γηα ελίζρπζε ηνπ Ππλδέζκνπ.
Από ηνλ Ξινίαξρν (ε.α) Γ. Γεζπνηόπνπιν, ηξεηο πελζήκεξεο δηακνλέο ζε δίθιηλν
δσκάηην, ζην ζπγθξόηεκα «Villa Γαιάδην», ζην Κπαηζί ηεο Άλδξνπ.
Από ηνλ Ξινίαξρν (ε.α) Β. Σαξιαύηε, κία πελζήκεξε δηακνλή ζε ζνπίηα ζην
μελνδνρείν Gelina Village, ζηελ Αραξάβε Θεξθύξαο.
Από ηνλ πνλαύαξρν (ε.α) Γ. Ονδάθε, πίλαθαο δσγξαθηθήο, έξγν ηνπ ηδίνπ.
Από ηνλ πνλαύαξρν (ε.α) Κ. Ρζνύγθν, ηέζζεξα σξνιόγηα ρεηξόο.
Από ηελ Ξξόεδξν ηνπ Λ.Κ.Δ. θ. Αλαγλσζηνπνύινπ-Ξαινύκπε, δηάθνξεο εθδόζεηο
θαη αλακλεζηηθά.
Από ηελ θ. Καξίλα Εσγξαθάθε, ζύδπγν ηνπ κέινπο καο Αληηλαπάξρνπ (ε.α) Θσλ.
Εσγξαθάθε, πίλαθαο δσγξαθηθήο, έξγν ηεο ηδίαο.
Από ηελ θ. Κάξσ Πηακνύιε, δηάθνξα δώξα.
Από ηελ θ. Ιίια Θαξακαλώιε, ζύδπγν ηνπ κέινπο καο Αληηλαπάξρνπ (ε.α) Ξαλ.
Θαξακαλώιε, δηάθνξα δώξα.
Ρν ΓΠ επραξηζηεί θαη πάιη ζεξκά, ηνπο αλσηέξσ.
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Ξξνγξακκαηηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην 2010.
Γηα ηε θεηηλή ρξνληά, ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Γ.Π. είλαη λα γίλνπλ:
Γύν-ηξεηο εθδξνκέο εζσηεξηθνύ & εμσηεξηθνύ, ηελ άλνημε θαη ην θζηλόπσξν.
Γύν ρνξνεζπεξίδεο, κία ζεξηλή θαη κία ρεηκεξηλή.
Δπίζθεςε ζην λέν, ςεθηαθό Ξιαλεηάξην, ην πην ζύγρξνλν ηεο Δπξώπεο, γηα
παξαθνινύζεζε πξνβνιώλ ελδηαθέξνληόο καο.
Δπίζθεςε ζην Α.Π. ή θαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Ξ.Λ. θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο, γηα
ελεκέξσζε επί ηεο παξνύζεο θαηαζηάζεσο ηνπ Λαπηηθνύ.
Γηαιέμεηο-παξνπζηάζεηο πνπ ζα δηνξγαλώζεη ν Πύλδεζκνο γηα ζέκαηα ελδηαθέξνληόο
καο.
Ππκκεηνρή επηζπκνύλησλ κειώλ ηνπ Ππλδέζκνπ ζε εκεξίδεο, παξνπζηάζεηο,
δηαιέμεηο άιισλ Πσκαηείσλ, πνπ ζα γλσζηνπνηνύληαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ππλδέζκνπ. Δδώ ζα παξαθαινύζα όζνπο επηζπκνύλ απ’ επζείαο ελεκέξσζε γηα
νπνηαδήπνηε από ηηο δξαζηεξηόηεηέο καο θαη δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε email, λα ηε γλσζηνπνηήζνπλ ζηνλ Έθνξν Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ηνπ Ππλδέζκνπ καο.
Ρέινο, πξνηηζέκεζα λα δηαζέζνπκε έλα πνζό εθ ησλ εζόδσλ ηνπ Ππλδέζκνπ καο γηα
εηθνλνγξάθεζε ηνπ Η.Λ. Αγίνπ Ληθνιάνπ ηεο Π.Λ.Γ. Θα είλαη ε δεύηεξε δσξεά γηα ην
ζθνπό απηόλ.
Δδώ πεξαηώλεηαη ν απνινγηζκόο ηνπ Γ.Π. γηα ηελ πεξίνδν από 14-3-2009 κέρξη
θαη ζήκεξα, 20-3-2010.
Ν Γξακκαηεύο ηεο Γ.Π. παξαθαιείηαη λα αλαγλώζεη ηελ Έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο
Δπηηξνπήο, θαη
Ν θ. Ξξόεδξνο ηεο Γ.Π. παξαθαιείηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ απαιιαγή ηνπ ΓΠ από
θάζε δηαρεηξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή επζύλε γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιύπηεη ν απνινγηζκόο.
------------------------------- Ανάγνωζη Έκθεζης Ε.Ε. από ηον Γραμμαηέα ηης Γ.Σ.
- Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε διατειριζηική και οικονομική εσθύνη
------------------------------Θαη ηώξα,
Ν Ξξόεδξνο ηεο ΔΑΑΛ, Αληηλαύαξρνο (ε.α) Ππ. Ξεξβαηλάο, παξαθαιείηαη λα καο
ελεκεξώζεη γηα ζέκαηα ελδηαθέξνληόο καο.
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Αθήνα, 20 Μαρτίοσ 2010
ΔΘΘΔΠΖ ΔΜΔΙΔΓΘΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
Νη ππνγεγξακκέλνη:
Α. πνλαύαξρνο (Ν) ε.α. Κ. ΒΑΚΞΝΟΑΘΖΠ Ξ.Λ.
Β. πνλαύαξρνο ε.α.
ΠΡ. ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ξ.Λ.
Γ. Ξινίαξρνο (Κ) ε.α
Α. ΗΑΘΩΒΑΘΖΠ Ξ.Λ.
απνηεινύληεο ηελ εμειεγθηηθή επηηξνπή ηνπ Ππλδέζκνπ Απνθνίησλ ηεο Πρνιήο Λαπηηθώλ
Γνθίκσλ, πξνέβεκελ ζε έιεγρν ηεο δηαρεηξίζεσο θαη ηακεηαθήο ηάμεσο ηνπ Ππλδέζκνπ,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 15.03.2009 έσο
θαη 20.03.2010.
Ζιέγρζεζαλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά εζόδσλ θαη εμόδσλ γηα ην
αλαθεξόκελν δηάζηεκα, ήηνη βηβιία ηακείνπ, πξαθηηθά Γ.Π., απνδείμεηο εηζπξάμεσλ θαη
πιεξσκώλ, ηηκνιόγηα δαπαλώλ, βηβιηάξηα ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ θαη ό,ηη άιιν έγγξαθν
ή δηθαηνινγεηηθό εθξίζε απαξαίηεην.
Από ηνλ έιεγρν δηεπηζηώζε όηη ε όιε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε εγέλεην λνκόηππα θαη
θαλνληθά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ θαη ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο
νηθνλνκηθήο ηάμεσο, ρσξίο ηελ παξακηθξή αηαμία ή νηαλδήπνηε αηέιεηα.
Ζ ζπλνπηηθή εηθόλα ηεο δηαρεηξίζεσο ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ππό
έιεγρν παξνπζηάδεηαη ζηνλ «Απνινγηζκό Γηαρεηξίζεσο», ε πεξηνπζηαθή δε θαηάζηαζε ηνπ
Ππλδέζκνπ θαηά ηελ 20.03.2010 απνηππώλεηαη ζηνλ ζρεηηθό ισολογισμό.
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

πνλαύαξρνο (Ν) ε.α.
Κηραήι ΒΑΚΞΝΟΑΘΖΠ Ξ.Λ.

πνλαύαξρνο ε.α.
Πηαύξνο ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ξ.Λ.
Ξινίαξρνο (Κ) ε.α.
Αληώληνο ΗΑΘΩΒΑΘΖΠ Ξ.Λ.
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