Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2019
Αρ. Πρωτ. 3910

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΚΛΟΓΙΚΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ)

Με την παρούσα και σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 του Καταστατικού της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., σας καλούμε στην
Γενική Συνέλευση (Εκλογική – Απολογιστική) που θα πραγματοποιηθεί στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας
«Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου», Ηπείρου 41, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 15.00 – 17.00
(Γενική Συνέλευση) και 17.00 – 19.00 (εκλογές) .
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης (Εκλογική – Απολογιστική) της ΠΕΨΑΕΕ περιλαμβάνει:
1. Απολογισμός δραστηριοτήτων ΠΕΨΑΕΕ για την περίοδο 2017-2019
2. Οικονομικός απολογισμός για την περίοδο 2017-2019
3. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού καλούνται τα μέλη της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. που επιθυμούν να
δηλώσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, καλούνται να υποβάλλουν
σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 και ώρα
14:00.
Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου σε αυτή ότι
«δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ
πλημμέλημα που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο καταστατικό».
Η αίτηση υποψηφιότητας και η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως
συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019και ώρα
14:00, ή να υποβληθούν με τους παρακάτω τρόπους:
 Ταχυδρομικά στην Διεύθυνση: Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Ηπείρου 41-Αθήνα, Τ.Κ. 10439 (να έχουν παραλειφθεί έως
01/11/2019)
 Μέσω fax : 2105245302
 Μέσω email στο: info@pepsaee.gr
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την συμμετοχή των μελών της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. στην
Γενική Συνέλευση όσο και για την υποβολή υποψηφιότητας για το Δ.Σ. ή την ελεγκτική επιτροπή είναι η
τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων προς την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. για το 2018-2019. Προθεσμία για την
πληρωμή της συνδρομής ορίστηκε μέχρι και την ημέρα των εκλογών.
Τα μέλη της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. μπορούν να προσέλθουν στην ψηφοφορία για την ανάδειξη Δ.Σ. ή ελεγκτικής
επιτροπής είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος κατά την προσέλευσή του πρέπει να
είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση).
Τα έντυπα της αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης μπορούν να σας αποσταλούν ηλεκτρονικά κατόπιν
αιτήματός σας ή να τα παραλάβετε από τα γραφεία της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε επί της οδού Ηπείρου 41 στην Αθήνα. Για
πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Μ. Αγγελίδου, Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-16.00, στο τηλ.
επικοινωνίας 210 88818646.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος

