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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

----------------------------------------- 
 

Μετά την πρόσκληση που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη του Συνδέσμου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα, συνήλθαν στη Ετήσια Γενική και Καταστατική Συνέλευση 
τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, που πραγματοποιήθηκε 
στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία στις 9.30π.μ.  
 
Η Ετήσια, Γενική και Καταστατική Συνέλευση είχε προβληθεί ταυτόχρονα και 
διαδικτυακά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft teams. Στην συνέλευση 
συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης: 
 

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. 
2. Έκθεση πεπραγμένων 2020 - 2021 από τον Πρόεδρο κο Σάββα Χριστοδούλου  
3. Κατάθεση ελεγμένης ταμειακής κατάστασης για το έτος 2020 από την Ταμία κα 

Μαίρη Μακρίδου 
4. Εισήγηση όπως στο άρθρο 5. – Μέσα για Επίτευξη των Σκοπών προστεθεί το 

άρθρο 5.10 "Διεξαγωγή και διενέργεια παγκύπριων εράνων για την 
επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου, λαμβάνοντας την απαιτούμενη άδεια 
από την κατά νόμο αρμόδια αρχή" 

5. Επαναδιορισμός Ελεγκτών  
6. Οποιαδήποτε άλλη εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε Γενική Συνέλευση. 

 
Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης 
 
Η Ετήσια, Γενική και Καταστατική Συνέλευση ξεκίνησε με την έγκριση πρακτικών της 
προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου 2020, τα οποία 
εγκρίθηκαν ομόφωνα και υπογράφηκαν.  
 
Έκθεση πεπραγμένων  για το έτος 2020 – 2021 από τον Πρόεδρο  
 
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Σάββας Χριστοδούλου παρουσίασε τον απολογισμό  
του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του έτους 2020 – 2021. (Ο 
απολογισμός επισυνάπτεται). 
 
Λογοδοσία από την Ταμία 
 
Η Ταμίας του Συνδέσμου κα Μαίρη Μακρίδου παρουσίασε την λογοδοσία και την 
ελεγμένη οικονομική κατάσταση για το έτος 2020 καθώς επίσης ανέλυσε τον 
προϋπολογισμό για το έτος 2021 (Η λογοδοσία επισυνάπτεται). 
 
Εισήγηση για προσθήκη στο αρθρο 5. 10 του Καταστατικού του Συνδέσμου 
 
Εισήγηση όπως στο άρθρο 5. – Μέσα για Επίτευξη των Σκοπών προστεθεί το άρθρο 
5.10 "Διεξαγωγή και διενέργεια παγκύπριων εράνων για την επίτευξη των 
στόχων του Συνδέσμου, λαμβάνοντας την απαιτούμενη άδεια από την κατά νόμο 
αρμόδια αρχή ".  
 
 Με την προσθήκη αυτή, ο Σύνδεσμος θα μπορεί να διεξάγει εράνους με σκοπό την 
οικονομική ενίσχυση του.  
 
Η εισήγηση εγκρίθηκε ομόφωνα.  
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Επαναπροσδιορισμός Ελεγκτών 
 
Τέλος εγκρίθηκε ομόφωνα ο επαναδιορισμός των ελεγκτών Ernst & Young. 
 
 
Λήξη Ετήσιας Γενικής και Καταστατικής Συνέλευσης  
 
Η λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής και Καταστατικής Συνέλευσης κηρύχθηκε 
στις 10.30π.μ. 
 
 
 
........................................................... 
Σάββας Χριστοδούλου 
Πρόεδρος ΔΣ 
 
 
 
........................................................... 
Φίλιππος Παπαμιχαήλ 
Γραμματέας ΔΣ 


