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Ακινα, 13/10/2017 

Αρ. Πρωτ.:  198 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

 Σε Εκλογοαπολογιςτικι Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ και αρχαιρεςίεσ για 

νζο Δ.Σ. - νζα Εξελεγκτικι Επιτροπι, και Συμβοφλιο Δεοντολογίασ 

 Για υποβολι υποψθφιοτιτων για Δ.Σ. και Εξελεγκτικι Επιτροπι 

 Για υποβολι υποψθφιοτιτων για το Συμβοφλιο Δεοντολογίασ 

 

Αγαπθτοί Συνάδελφοι, Μζλθ τθσ Π.Ε.Ε.-ΕΝΩ.ΨΥ.Π.Ε,  

Με τθ λιξθ τθσ τρζχουςασ κθτείασ του Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ, ςασ προςκαλοφμε ςε 

Εκλογοαπολογιςτικι Σακτικι Γενικι υνζλευςθ, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 

2017 εφόςον κα υπάρχει απαρτία και οριςτικά το άββατο 2 Δεκεμβρίου 

2017 και ϊρα 11:00 ζωσ 13:00, ςτο αμφικζατρο του Νοςοκομείου Παίδων "Η 

Αγία οφία". (Νοςοκομείο Παίδων "Θ Αγία Σοφία", Θθβϊν & 

Παπαδιαμαντοποφλου, 115 27, Γουδι, Ακινα, http://www.paidon-agiasofia.gr). 

Σθν ίδια θμζρα, και ϊρα 13:00-15:30, κα διεξαχκοφν οι αρχαιρεςίεσ για τθν 

ανάδειξθ νζου Δ.., νζασ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ, κακϊσ και νζου 

υμβουλίου Δεοντολογίασ τθσ Εταιρείασ.  

 

Σφμφωνα με το καταςτατικό (άρκρο 18), τα μζλθ που ζχουν το δικαίωμα του 

εκλζγεςκαι και επικυμοφν να είναι υποψιφιοι, τόςο για το Δ.Σ. όςο και για τθν 

Εξελεγκτικι Επιτροπι, και το Συμβοφλιο Δεοντολογίασ, μποροφν να υποβάλλουν 

την υποψηφιότητά τουσ εγγράφωσ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσ το Δ.Σ. 

είκοςι (20) τουλάχιςτον ημζρεσ πριν από την ημζρα των εκλογϊν, ϊςτε να 

ετοιμαςτεί ζγκαιρα και να αποςταλεί ταχυδρομικά το εκλογικό υλικό.  

Τα εκτόσ Αττικισ μζλθ μποροφν να ψθφίςουν με ςυςτθμζνθ επιςτολι 

αποςτζλλοντασ τον ειδικό φάκελο με το ψθφοδζλτιο (που κα ζχουν παραλάβει 

δζκα θμζρεσ πριν από τθν ψθφοφορία) ςτθν Εφορευτικι Επιτροπι και θ ψιφοσ 

τουσ κα καταγραφεί, εφόςον θ επιςτολι αυτι φτάςει ςτα γραφεία του Συλλόγου 
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ζωσ τθν Παραςκευι 1 Δεκεμβρίου 2017 και ϊρα 14.00. 

Επίςθσ, κα εκλεγεί Συμβοφλιο Δεοντολογίασ με 5 τακτικά και 3 αναπλθρωματικά 

μζλθ, για τζςςερα (4) ζτθ. Δικαίωμα υποψθφιότθτασ ζχουν όςοι ζχουν λάβει τον 

τίτλο ειδικότθτασ τουλάχιςτον προ 15 ετϊν.  

Θυμίηουμε ότι εκλζγονται τρία (3) μζλθ για τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι και επτά (7) 

για το Δ.Σ.  

Δικαίωμα υποψθφιότθτασ ζχουν τα τακτικά μζλθ και ψθφίηονται ζωσ και τρεισ (3) 

υποψιφιοι για το Δ.Σ. , δφο (2) για τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι και δφο (2) για το 

Συμβοφλιο Δεοντολογίασ. Οι υποψιφιοι και όςοι κα προςζλκουν να ψθφίςουν 

κα πρζπει να είναι ταμειακϊσ τακτοποιθμζνοι, δθλαδι να ζχουν πλθρϊςει και 

τθ ςυνδρομι του ζτουσ 2016. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, ορίηεται ωσ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν 

υποβολι υποψθφιοτιτων η Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 14:00 το 

μεσημέρι. Οι υποψθφιότθτεσ κα υποβάλλονται με υπογεγραμμζνθ αίτθςθ ςτο 

email τθσ Εταιρείασ: info@hscap.gr με κζμα «Τποψθφιότθτα για Δ.. ι 

Εξελεγκτικι Επιτροπι ι υμβοφλιο  Δεοντολογίασ», ι ςτο φαξ τθσ Εταιρείασ (210 

7215082), υπόψθ του Δ.. τθσ Π.Ε.Ε.-ΕΝΩ.ΨΤ.Π.Ε. ι μζςω ΕΛΣΑ (απαραίτθτθ και 

ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ τθλεφωνικι επιβεβαίωςθ τθσ υποβολισ υποψθφιότθτασ 

– επικοινωνία με τθ Γραμματεία ςτα τθλζφωνα 6956332399 και 2155601205). 

Είμαςτε υποχρεωμζνοι να τθριςουμε απόλυτα τισ θμερομθνίεσ, ϊςτε να 

ετοιμαςτεί και να αποςταλεί ζγκαιρα ςτα μζλθ το εκλογικό υλικό. 

Τα δόκιμα μζλθ μποροφν να παρευρεκοφν ςτθν Γ.Σ., αλλά ςφμφωνα με το 

καταςτατικό δεν ζχουν δικαίωμα ψιφου. 

Με τιμι, 

Για το Δ.Σ. τθσ Παιδοψυχιατρικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ-Ζνωςθσ Ψυχιάτρων Παιδιϊν & 

Εφιβων 
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