
   

 

Αθήνα, 11.11.2014 
Αρ. Πρωτ. 516/2014 

 
ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 

 
Αγαπθτά μζλθ, 
 
Στα πλαίςια των δραςτθριοτιτων του, ο Πανελλινιοσ Σφλλογοσ Προςταςίασ Ενθμζρωςθσ & Βοικειασ 
Καρδιοπακών Παιδιών «Η Καρδιά του Παιδιοφ», ςασ προςκαλεί ςτθν Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ που κα 
πραγματοποιθκεί τθν Δευτζρα 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 μμ, ςτα γραφεία μασ, ςτθν οδό Αιόλου 
104 Ακινα, 2οσ όροφοσ, γραφείο 215, με τα εξισ κζματα: 
 

 Απολογιςμόσ διαχειριςτικισ περιόδου 2013 
 Ενθμζρωςθ για τα πεπραγμζνα του Δ.Σ. 

 
ΣΟΝΙΖΟΤΜΕ  ότι ,  ςε περίπτωςθ μθ απαρτίασ, θ Ετιςια Γενικι υνζλευςθ κα  
επαναλθφκεί χωρίσ περαιτζρω ειδοποίθςθ τθ Σετάρτθ 26 Νοεμβρίου  2014 και 
ώρα 15:00μμ, ςτα γραφεία μασ. Επειδι ςυνικωσ θ 1 θ  θμερομθνία αγνοείται ,  κα 
ιςχφςει θ 2 θ  θμερομθνία, δθλαδι  θ  Σετάρτθ 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 
15:00μμ .  
 
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο παρακαλεί όλα τα μζλθ του να προςζλκουν προκειμζνου να διεξαχκεί θ Γενικι 
Συνζλευςθ με επιτυχία. Υπενκυμίηουμε ότι «Η Καρδιά του Παιδιοφ» είναι Σωματείο Ιδιωτικοφ Δικαίου Μθ 
Κερδοςκοπικοφ Χαρακτιρα και θ καταβολι τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ ςασ, μασ δίνει τθ δυνατότθτα να 
βοθκάμε τα παιδιά και τουσ ενιλικεσ με Συγγενείσ Καρδιοπάκειεσ. Σε περίπτωςθ που δε δφναςκε να 
καταβάλλετε το ποςό των οφειλόμενων ςυνδρομών, θ οποιαδιποτε ζςτω και μικρι ςυνειςφορά ςασ 
ςτουσ δφςκολουσ καιροφσ που διανφουμε, είναι πολφτιμθ για το ζργο μασ. Διαφορετικά, κάκε ζκτακτθ 
ενίςχυςθ-δωρεά πλζον των ςυνδρομών, είναι ευπρόςδεκτθ. Σασ παρακαλοφμε πολφ, για τθν αποςτολι 
χρθμάτων ι τθν καταβολι τθσ ςυνδρομισ ςασ μζςω ΕΛΤΑ, να φυλάςςετε απαραιτιτωσ το απόκομμα του 
ταχυδρομείου, μζχρι τθν παραλαβι τθσ απόδειξθσ πλθρωμισ. Ακόμθ τονίηουμε ότι, ςε καμία περίπτωςθ 
δεν πρζπει να διενεργείται ταχυδρόμθςθ χρθμάτων μζςα ςε φάκελο, διότι είναι πικανό να χακοφν. 
 
Όςον αφορά τα τελευταία νζα του Πανελλινιου Συλλόγου, μπορείτε να επιςκζπτεςτε τθν ιςτοςελίδα μασ 
www.kardiapaidiou.gr, ι τθ ςελίδα μασ ςτο facebook «Η Καρδιά του Παιδιοφ».  
 
ασ ευχαριςτοφμε κερμά και μθν ξεχνάτε ότι ςασ χρειαηόμαςτε κοντά μασ.  
 
Με εκτίμθςθ, 

Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο, 
 

 Η Πρόεδροσ Η Γεν. Γραμματζασ 
 
 
Α. Βαρζλα-Κολτςιδοποφλου  Π. Παπαγεωργάκθ 

 
Επίτιμα μζλθ: Λιδωρίκθ Ζωηώ & Σθφαλάκθσ Γεώργιοσ 

http://www.kardiapaidiou.gr/

