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Με ασυνήθιστη ροή καλών ειδήσεων ξεκινά το 2014 η Ελλάδα, το μέ-

χρι πρότινος προβληματικό παιδί των χαμένων οικονομικών στόχων 
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Παραμένει στο ποσό 

των 100 χιλ. ευρώ το 

γενικό ανώτατο όριο 

κάλυψης του συνόλου 

των καταθέσεων κάθε 

καταθέτη σε πιστωτικό 

ίδρυμα που καλύπτεται 

από το ΤΕΚΕ.  

Το επόμενο διάστημα θα 

κατατεθεί το νομοσχέδιο 

για το «πλαστικό» χρήμα, 

το οποίο θα προβλέπει τι 

θα ισχύει για τις αποδεί-

ξεις και το αφορολόγητο, 

όπως δήλωσε ο Τρύφω-

νας Αλεξιάδης. 

 

Ο αναπληρωτής υ-

πουργός Οικονομικών, 

μιλώντας στον ΣΚΑΪ, 

έκανε ξανά έκκληση σε 

όλους τους φορολο-

γούμενους να ζητούν 

και να κρατούν τις α-

ποδείξεις, ενώ ανέφερε 

ότι για τους μισθωτούς 

και τους συνταξιού-

χους θα υπάρξει διάτα-

ξη που θα συνδέει το 

αφορολόγητο με τη 

χρήση «πλαστικού 

χρήματος». 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
Συνάδελφοι, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε συνεδρίασή του αποφάσισε και 

Κ Α Λ Ε Ι  
τα μέλη του Συλλόγου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον 
Νόμο, το Καταστατικό και με θέματα: 

Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου 

Έγκριση Ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015 

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016 

Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για 
την οικονομική διαχείριση 

Προγραμματισμός δράσης Συλλόγου 

Ανακοινώσεις – Διάφορα 
Η Γενική Συνέλευση (πρώτη) θα γίνει την Πέμπτη 17/3/2016 στις 11.00 π.μ. στα 
γραφεία του Συλλόγου μας και για τη σύγκλησή της είναι αναγκαία η παρουσία 
του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Συλλόγου, δηλαδή 976 μέλη. 
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση (δεύτερη) θα συ-
γκληθεί την Τρίτη 22/3/2016 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, 
με αναγκαία την παρουσία του 1/4 του συνολικού αριθμού των μελών του Συλλό-
γου, δηλαδή 732 μέλη. 
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση 
καθορίζεται η σύγκληση με όσους παρόντες της: 

Τ Ρ Ι Τ Η Σ  Κ Α Ι  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α Σ  
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ 

(Πανεπιστημίου 52 – Αθήνα) 
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016,  ΩΡΑ 10.30  π.μ.  

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου μας και 
για τον λόγο αυτό σας καλούμε όχι μόνο να παρευρεθείτε αλλά να παραμείνε-
τε και μέχρι τέλους της Συνέλευσης συμβάλλοντας έτσι με την πολυάριθμη 
παρουσία σας στην επιτυχία της. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ   ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ 

 


