Αζήλα 24 Μαΐνπ 2018
Αξ.Πξση.:1459

ΠΡΟ: Όια ηα Ταθηηθά Μέιε ηεο Δ.Κ.Δ

ΠΡΟΚΛΖΖ
Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ & ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ
Αγαπεηνί Σπλάδειθνη,
Α) Σαο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 12,13 θαη 14 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Κ.Δ
ζπγθαιείηαη ζηα Γξαθεία ηεο Διιεληθήο Κηεληαηξηθήο Δηαηξείαο Αίζνπζα Γηαιέμεσλ ,
Παηεζίσλ 158, 7νο όξνθνο (πιεζίνλ Πιαηείαο Ακεξηθήο) ζηηο 24/06/2018 εκέξα Κπξηαθή θαη
ώξα 10 π.κ Σ.Γ. & Αξραηξεζίεο ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Δ.Κ.Δ, κε ηα εμήο ζέκαηα εκεξεζίαο
δηαηάμεσο:
1. Δθινγή Πξνέδξνπ & Γξακκαηέα Γ.Σ
2. Γηνηθεηηθόο & Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο 2017
3. Πξνϋπνινγηζκόο έηνπο 2018
4. Έγθξηζε Απνινγηζκώλ θαη Πξνϋπνινγηζκνύ
5. Δθινγή ηξηκεινύο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο
6. Αξραηξεζίεο
Ζ παξαπάλσ εκεξνκελία 24/06/2018 είλαη ε ΣΔΛΗΚΖ εκεξνκελία (ε πξώηε είλαη
17/06/2018) πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Τ.Γ.Σ θαη είλαη ζε απαξηία αλεμαξηήησο αξηζκνύ παξόλησλ.
Μεηά ηε ιήμε ηεο Γ.Σ ζα αθνινπζήζνπλ ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ γηα ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ νξγάλσλ
Γηνηθήζεσο ηεο Δ.Κ.Δ .
Πέρας ψηφοφορίας ώρα 16:00
Αθνινπζείηαη ε αλσηέξσ παξαπάλσ δηαδηθαζία γηα λα απνθεπρζεί θάζε άζθνπε κεηαθίλεζε θαη
δαπάλε ησλ κειώλ.
Β) Γηα ηηο αξραηξεζίεο παξέρνληαη νη εμήο νδεγίεο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ

θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Κ.Δ :

Η Γ.Σ απαξηίδεηαη από ηα ηαθηηθά κέιε πνπ είλαη ηακεηαθώο εληάμεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπο έηνπο ζπγθιίζεσο ηεο Γ.Σ, δειαδή ην 2018 θαη νη νπνίνη
έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ.

Η εθινγή ηνπ Γ.Σ, ηεο Δ.Δ θαη ησλ Γ.Δ ησλ θιάδσλ γίλεηαη κόλν από ηνπο
ππνςήθηνπο ησλ ςεθνδειηίσλ .

Κάζε ηαθηηθό κέινο κπνξεί λα βάιεη:
- κέρξη έμη (6) ζηαπξνύο ζηνπο ππνςεθίνπο γηα ην Γ..
- κέρξη ηξείο (3) ζηαπξνύο ζηνπο ππνςεθίνπο γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή/Δ.Δ.
- κέρξη πέληε (5) ζηαπξνύο ζηνπο ππνςεθίνπο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο Γ.Δ.
ηνπ Κιάδνπ Εώσλ πληξνθηάο θαη κέρξη ηξεηο (3) ζηαπξνύο γηα ηνπο
ππνςεθίνπο ησλ Κιάδσλ Παξαγσγηθώλ Εώσλ θαη Γεκ. Τγείαο- Σξνθίκσλ
( Πξνζνρή ! κόλν όζνη είλαη θαη κέιε Κιάδσλ).



Η παξάζεζε ηνπ ζηαπξνύ γίλεηαη κε κπιε ή καύξν ζηπιό ζην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ
ρξεζηκνπνίεζε άιινπ ρξώκαηνο θαζηζηά ην ςεθνδέιηην άθπξν.



Με απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο ΔΚΔ ηα ςεθνδέιηηα ζα ζηαινύλ ειεθηξνληθά ζηα ηαθηηθά κέιε
ηεο ΔΚΔ, πξνζσπηθά ζε θάζε κέινο (ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ επίζεκα έρεη
δειώζεη κε ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ εηαηξεία), αλάινγα κε ην πνπ είλαη εγγεγξακκέλν (
Γ.Σ. ή θαη Κιάδ-ν/νπο). Δπίζεο ζην ίδην κήλπκα ζα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ νθεηιή ηεο
ζπλδξνκήο ή ησλ ζπλδξνκώλ ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ε νθεηιή έρεη ήδε εμνθιεζεί, ην
κήλπκα λα αγλνείηαη.



Τα ηαθηηθά κέιε ηεο Δ.Κ.Δ ςεθίδνπλ απηνπξνζώπσο ή κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή .
Σεκεηώλεηαη πσο ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εμόθιεζε ηεο/ησλ ζπλδξνκ-ήο/ώλ ζηνλ ηακία
ηεο ΔΚΔ, θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηα γξαθεία ηεο ΔΚΔ ή κε θαηάζεζε ή e-banking
απεπζείαο ζηνπο παξαθάησ ινγαξηαζκνύο ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηηο 20/06/2018 γηα λα
ππάξμεη ε αλάινγε ηξαπεδηθή ελεκέξσζε. Αλ θάπνηνο επηζπκεί λα πιεξώζεη κε
θαηάζεζε ή e-banking κεηά ηηο 20/6 ζα πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ην ζρεηηθό
απνδεηθηηθό θαηάζεζεο.
Tξάπεδα Πεηξαηώο: 6002- 010881-476 IBAN: GR 12 0171 0020 0060 0201 0881 476
Alpha bank: 206002320000518 ΙΒΑΝ: GR 05 0140 2060 2060 0232 0000 518



Τα κέιε ηεο Δ.ΚΔ. πνπ ζα ςεθίζνπλ απηνπξνζώπσο, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα
ςεθνδέιηηα πνπ ηνπο ζηάιζεθαλ γηα δηεπθόιπλζε δηθή ηνπο ή ζα ηα πξνκεζεπηνύλ από
ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο.



Τα ηαθηηθά κέιε πνπ ζα ςεθίζνπλ κε επηζηνιηθή ςήθν ηππώλνπλ ηα ςεθνδέιηηα- κε ηνπο
ππνςεθίνπο ή ην ιεπθό- ηα ζπκπιεξώλνπλ κε ηνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζήο ηνπο θαη ηα
ηνπνζεηνύλ ζε μερσξηζηά θάθεια ρξώκαηνο ιεπθνύ, ζεκεηώλνληαο ηελ έλδεημε : ΓΙΑ
ΤΟ ΓΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΓΟ (αληίζηνηρα πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη). Σηε ζπλέρεηα ηα
ηνπνζεηνύλ όια ζε έλα κεγαιύηεξν θάθειν ιεπθνύ ρξώκαηνο . Ο θάθεινο απηόο
εμσηεξηθά ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε : «ΓΗΑ ΣΗ ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», Post Restante, Αηόινπ 100, ΑΘΖΝΑ, 105 64 θαη ην
νλνκαηεπώλπκν ηνπ ΑΠΟΣΟΛΔΑ. Μέζα ζε απηό ην κεγάιν θάθειν ζα ζηέιλεηαη θαη ε
ηδηόρεηξε δήισζε-εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή, ππόδεηγκα ηεο νπνίαο
επηζπλάπηεηαη.



Σεκεηώλεηαη όηη γηα λα είλαη έγθπξνο ν θάθεινο ζα πξέπεη λα ζηαιεί ρσξηζηά από ην θάζε
έλα κέινο ηεο ΔΚΔ θαη κόλν κε ηα ΔΛΤΑ θαη λα είλαη ρξώκαηνο ιεπθνύ. Φάθεινη κε
νκαδηθή απνζηνιή ή θαηαηηζέκελνη κέζσ ηξίησλ πξνζώπσλ, ή κε courier, δελ ζα γίλνληαη
δεθηνί θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηε ςεθνθνξία.



Οη αλσηέξσ θάθεινη ζα παξαιεθζνύλ από κηα ηξηκειή επηηξνπή απνηεινύκελε από Μέιε
ηνπ Γ.Σ από ηα ΔΛΤΑ ζηηο 22/6/2018 (ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα)πξηλ από ηηο εθινγέο θαη
ζα παξαδνζνύλ ζηηο 24/6/2018 κε πξσηόθνιιν ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία θαη
ζα ηνπο απνζθξαγίζεη κεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο.

Αγαπεηνί πλάδειθνη,
Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε πσο ε παξαπάλσ εθινγηθή δηαδηθαζία επηιέρζεθε από
ην Γ.. κε γλώκνλα ηελ απνθπγή ηνπ κεγάινπ θόζηνπο ηαρπδξόκεζεο ςεθνδειηίσλ,
θαθέισλ θαη άιισλ εληύπσλ ζε όια ηα κέιε ζηα πιαίζηα ηεο απζηεξήο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο πνπ επηβάινπλ νη θαηξνί καο θαη ζαο θαιεί λα αληαπνθξηζείηε ζηελ
εθινγηθή δηαδηθαζία θαη λα ζηεξίμεηε ην πξώην επηζηεκνληθό ζσκαηείν ησλ Διιήλσλ
θηεληάηξσλ πνπ ζε ιίγν ζπκπιεξώλεη έλαλ αηώλα δσήο.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο.
Ο Πξόεδξνο
Νηθόιανο Παπατσάλλνπ

Ο Γελ. Γξακκαηέαο
Κσλζηαληίλνο Υαλδξάο

