
 
 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2021 

Προς: Τα Τακτικά Μέλη της Ε.Κ.Ε 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Εκλογών της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας- ΠΡΟΣΟΧΗ - Οριστική λήξη προθεσμίας 
κατάθεσης υποψηφιοτήτων 

 

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι, 

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 10ης Μαΐου 2021, το Δ.Σ. αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών στις 27 Ιουνίου 2021. Οι 
εκλογές θα γίνουν σύμφωνα με το καταστατικό. Σύμφωνα με αυτό (άρθρο 13 παρ.11), θα εκλεγούν για το εννεαμελές 
(9) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ), έξι (6) μέλη απευθείας, (3) μέλη θα προέλθουν από τις Δ.Ε. των Κλάδων, όπως 
αναλύεται παρακάτω, και τρία μέλη (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). 

Ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για το Δ.Σ., θα πραγματοποιηθούν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των 
Διοικουσών Επιτροπών (Δ.Ε) για τους τρείς κλάδους της Ε.Κ.Ε. Οι Δ.Ε. των κλάδων σύμφωνα με το καταστατικό 
(άρθρο 14 παρ. 7), είναι πενταμελείς (5) για τον κλάδο Ζώων Συντροφιάς, τριμελείς (3) για τον Κλάδο Παραγωγικών 
Ζώων και τριμελείς (3) για τον Κλάδο Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Τροφίμων, με βάση τον αριθμό ενεργών μελών 
ανά κλάδο. Επισημαίνεται ότι οι Πρόεδροι, ή οι επιλεγμένοι εκπρόσωποι, μέλη των Δ.Ε. των Κλάδων μετέχουν 
αυτοδίκαια στο Δ.Σ. με την ιδιότητα του μέλους (άρθρο 13 παρ.13), εκτός εάν ο πρόεδρος του εκάστοτε επιστημονικού 
Κλάδου έχει εκλεγεί αυτοτελώς και στο Δ.Σ., οπότε ο Κλάδος εκπροσωπείται στο Δ.Σ. από έτερο εκλεγμένο στη Δ.Ε 
πρόσωπο (άρθρο 15 παρ. 6). 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη της Ε.Κ.Ε. που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και για το τρέχον έτος 
2021.  

Δικαίωμα για κατάθεση υποψηφιότητας έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη της Ε.Κ.Ε. που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και 

για το τρέχον έτος 2021 και είναι μέλη της Ε.Κ.Ε. τουλάχιστον για μια τριετία (άρθρο 13 παρ.2).  

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email στο office@hvms.gr) μέχρι και 

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 (άρθρο 13 παρ.4).  

Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά με τη γραμματεία της Ε.Κ.Ε. στο τηλ.: 210 8642284 ή κιν.: 698 

7334789 για επιβεβαίωση παραλαβής της υποψηφιότητάς σας.  

Τελευταία ημερομηνία τακτοποίησης των οφειλών τόσο για τους υποψηφίους όσο και για τα τακτικά μέλη της ΕΚΕ, 

προκειμένου να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες, είναι μέχρι και την Τετάρτη 9 Ιουνίου.  

 

Επικοινωνήστε με την γραμματεία της  ΕΚΕ μέσω του office@hvms.gr για τις οφειλές σας και για να ενημερωθείτε για 

την τρέχουσα ευνοική ρύθμιση. Οι πληρωμές των οφειλών μπορούν να γίνουν με απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό 

λογαριασμό της ΕΚΕ: 

 
Tράπεζα Πειραιώς: 6002- 010881-476 
IBAN: GR 12 0171 0020 0060 0201 0881 476 

 

 

 

 

tel:210%208642284
tel:698%207334789
tel:698%207334789
tel:010881-476
tel:12%200171%200020%200060%200201%200881%20476


 
 

 

Στην αίτηση που θα υποβάλετε, πρέπει να δηλώνετε με σαφήνεια για ποιο/α από τα Όργανα Διοίκησης επιθυμείτε να 
είστε υποψήφιοι, δηλαδή: α) για το Δ.Σ. β) για τη Δ.Ε. Κλάδου γ) για το Δ.Σ. και τη Δ.Ε. Κλάδου και δ) για την Ε.Ε. 

 

Σας επισημαίνουμε ότι, ασυμβίβαστο υπάρχει μόνο για την ταυτόχρονη υποψηφιότητα μεταξύ του Δ.Σ και της Ε.Ε.  

 

Για το Δ.Σ. 

 Η Πρόεδρος                                                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας       

                                                         

 

                                                                                                      

Μαρία Λινού                                                                                     Κωνσταντίνος Χανδράς                                                                 


