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<<Πρόσκληση για τη διενέργεια εκλογών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, 
Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Επισκεπτών Υγείας>> 

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας Ν.Π.Δ.Δ., που πραγματοποιήθηκε  
στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 2020, ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη 
των οργάνων διοίκησης του Π.Σ.Ε.Υ. ορίστηκε η 08/05/2020, τόπος διεξαγωγής 
των εκλογών ορίζεται η έδρα του Συλλόγου, επί της οδού Παπαρρηγοπούλου 15, 
3ος όροφος, στην Αθήνα και ώρες  από 09:00 π.μ έως 18:00 μ.μ  

Επίσης, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για τη διευκόλυνση της 
εκλογικής διαδικασίας δεν θα πραγματοποιούνται εγγραφές 20 ημέρες πριν την 
διενέργεια των εκλογών. 

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. Γ4α/Γ.Π.100714 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3477, 
τ.Β’, 23-12-2014), << Οργάνωση και λειτουργία Πανελλήνιου Συλλόγου 
Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.)>>, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ.αρ.Γ4α/γ.π27466 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1560,τ.Β’, 2-6-2016) πέραν της 
Γενικής Συνέλευσης, τα όργανα διοίκησης του Π.Σ.Ε.Υ.  είναι το εννεαμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο, το πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο και η τριμελής 
Εξελεγκτική Επιτροπή και τα τρία εκλεγέντα όργανα διοίκησης έχουν τριετή 
θητεία. 

Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να καταρτισθεί ενιαίο 
ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη των ανωτέρω οργάνων διοίκησης του Π.Σ.Ε.Υ. Τα 
μέλη που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα παρακαλούνται να 
συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση με το γνήσιο της υπογραφής τους και να 
την καταθέσουν στα γραφεία του Συλλόγου ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά 
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στη διεύθυνση << Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας, Παπαρρηγοπούλου 
15, 10561. Αθήνα>>, έως 03 Μαρτίου  2020. 

Υπόψη των μελών που θα καταθέσουν υποψηφιότητα πρέπει να είναι 
τακτοποιημένα οικονομικά και για το 2020 πριν την αίτηση 
υποψηφιότητας και το γνήσιο της υπογραφής να είναι μέχρι τις 
03/03/2020. 

Σας επισημαίνουμε ότι τα μέλη του Π.Σ.Ε.Υ που θα δηλώσουν υποψηφιότητα για 
μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής , δεν μπορούν  να δηλώσουν υποψηφιότητα 
για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Τα μέλη 
που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα μπορούν να στέλνουν και ένα σύντομο 
βιογραφικό ή επιστολή προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.  

Με τη λήψη της παρούσας επίσης καλούνται τα μέλη που δε διαμένουν στην 
Αττική, να δηλώσουν εάν επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. 
Παρακαλείσθε όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην εκλογική διαδικασία δια 
της επιστολικής ψήφου, να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία 
σας και την ακριβή διεύθυνση που επιθυμείτε να σας αποσταλεί ο φάκελος με το 
ψηφοδέλτιο μέχρι 03 Απριλίου 2020.  

Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση << 
Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας, Παπαρρηγοπούλου 15, 10561 
Αθήνα>>  

Τα μέλη που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα και να συμμετέχουν στην 
εκλογική διαδικασία θα πρέπει να είναι τακτοποιημένα οικονομικά στο 
Σύλλογο ώστε να έχουν και δικαίωμα ψήφου. 

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

Με εκτίμηση, 

 
 


