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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής
και Αισθητικής Χειρουργικής, καλεί σε Γενική Συνέλευση όλα τα Τακτικά
Μέλη της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 στις
12.00 στα γραφεία της Εταιρείας.
Σε περίπτωση µη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το
Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Εταιρείας (Λ.
Κηφισίας 32, Μαρούσι, Μέγαρο ΑΤΡΙΝΑ, Κτήριο Β. 2Ος όροφος).
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα πραγµατοποιηθεί η κοπή
της πίτας της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.
Κατά την Γενική Συνέλευση της 16-12-2017 αποφασίστηκε η προκήρυξη
υποψηφιοτήτων για την κάλυψη των δύο κενών θέσεων
αναπληρωµατικών µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου και της µίας
κενής θέσης µέλους του Τµήµατος Συγγενών Ανωµαλιών και Παίδων,
προκειµένου να διενεργηθούν συµπληρωµατικές εκλογές κατά τη
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Βάσει του άρθρου 18 του καταστατικού και της απόφασης του ∆.Σ., τα µέλη
που επιθυµούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την κάλυψη των 2 κενών
θέσεων αναπληρωµατικών µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου και της 1
κενής θέσης µέλους του Τµήµατος Συγγενών Ανωµαλιών και Παίδων θα
πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητα τους στον Πρόεδρο του
∆.Σ. από σήµερα µέχρι και τις 22.2.2018 και ώρα 15.00 µέσω e-mail στα
info@hespras.gr ή plastiki@otenet.gr
Για να είναι έγκυρη η υποψηφιότητά του µέλους θα πρέπει να λάβουν
επιβεβαιωτικό e-mail.
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•

∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα Μέλη που είναι
οικονοµικά ενήµερα µέχρι και το έτος 2018.

•

Να σηµειωθεί ότι βάσει του άρθρου 28 τα µέλη του Πειθαρχικού
Συµβουλίου θα πρέπει να είναι από δεκαετίας τουλάχιστον
εγγεγραµµένα στην Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.

Για τυχόν απορίες για τις οικονοµικές εκκρεµότητες µπορείτε να επικοινωνείτε
στα γραφεία της εταιρείας τηλ. 210-7710116 ∆ευτέρα –Παρασκευή 9.0015.00. (Τράπεζα Πειραιώς, Αρ. Λογ. 5045-074152-076 , IBAN GR 15 0172
0450 0050 4507 4152 076 BIC: PIRBGRAA ∆ικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ).
Βάσει του άρθρου 14(γ) του καταστατικού, το Μέλος που κωλύεται να
παραστεί, µπορεί να αντιπροσωπευτεί από ένα άλλο Μέλος που
εξουσιοδοτείται, µε έγγραφο και επικυρωµένη την υπογραφή, είτε από τον
γραµµατεία του Νοσοκοµείου, είτε από επίσηµη Κρατική Αρχή, είτε από τον
Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής. Έκαστο τακτικό Μέλος µπορεί να
εκπροσωπήσει µόνο ένα άλλο Τακτικό Μέλος µε εξουσιοδότηση.
•

Επίσης, τα Μέλη που κωλύονται να παραστούν στην Γενική
Συνέλευση, µπορούν να ψηφίσουν δια αλληλογραφίας µε
συστηµένη επιστολή, η οποία το αργότερο την παραµονή των εκλογών
(13.3.2018) και ώρα 15.00 πρέπει να έχει παραληφθεί από τον
Πρόεδρο της Εταιρείας (άρθρο 19δ).

Σε περίπτωση που επιθυµείτε να ψηφίσετε δι’ αλληλογραφίας
παρακαλούµε όπως σηµειώσετε στο ψηφοδέλτιο που θα σας αποσταλεί
ηλεκτρονικά τις επιλογές σας. Τα ψηφοδέλτια βρίσκονται µέσα στον καλά
σφραγισµένο φάκελο, που και αυτός θα βρίσκεται µέσα στην συστηµένη
επιστολή του Μέλους που ψηφίζει.
Βάσει του καταστατικού (Άρθρο 14δ) τα Τακτικά Μέλη έχουν τη δυνατότητα
να συµµετέχουν στην ψηφοφορία, και µε ηλεκτρονική ψήφο εφόσον το
δηλώσουν εγγράφως αποστέλλοντας e-mail στο info@hespras.gr ή στο
plastiki@otenet.gr έως την 27.2.2018 και ώρα 15.00 προκειµένου να
χορηγηθούν έγκαιρα κωδικοί που θα χρησιµοποιηθούν για την
ηλεκτρονική ψηφοφορία που θα λάβει χώρα την 12.3.2018 και 13.3.2018
(λεπτοµέρειες για τον τρόπο ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα αποσταλούν
µόνο σε όσους εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να ψηφίσουν
ηλεκτρονικά)
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Παρακαλούµε όπως τηρηθούν τα ανωτέρω για την εύρυθµη διεξαγωγή των
εκλογών.
Σας επισυνάπτουµε έγγραφο εξουσιοδότησης, δήλωση υποψηφιότητας,
καθώς και δείγµα δήλωσης για συµµετοχή µε ηλεκτρονική ψήφο.
Τις δηλώσεις υποψηφιότητας µπορείτε να τις αποστείλετε µέσω e-mail
(scanned document) στο info@hespras.gr ή plastiki@otenet.gr. Μετά τη
λήψη της δήλωσης υποψηφιότητάς σας θα λάβετε ηλεκτρονική
επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαίωση
επικοινωνήστε άµεσα µε τη γραµµατεία στο τηλ 210-7710116.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Αναγκαιότητα δηµιουργίας Εθνικού Μητρώου Ενθεµάτων
2. Νέοι κανονισµοί για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα
3. Νοµοσχέδιο ΕΣΥ-ΚΕΣΥ
4. Εκλογές για τη κάλυψη των δύο κενών θέσεων αναπληρωµατικών
µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου και της µίας κενής θέσης µέλους
του Τµήµατος Συγγενών Ανωµαλιών και Παίδων
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,

Πρόεδρος

Μιχαήλ Ταραµπέ

Γενικός Γραµµατέας

Ηλίας Αθανασόπουλος
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