ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION
Αθήνα 15/4/2011
Αρ. Πρωτ. 1199
Αγαπητέ Συνάδελφε,
Σε συνέχεια της επιστολής µας της 10 Μαρτίου 2011 θα θέλαµε να σας
ενηµερώσουµε για τη διαδικασία των εκλογών για ανάδειξη του νέου ∆.Σ. της
Εταιρείας µας, που θα πραγµατοποιηθούν στη διάρκεια του 21ου Πανελληνίου
Συνεδρίου της Ψυχιατρικής το Σάββατο 7 Μαΐου 2011 και ώρα 07.30 π.µ. Σε
περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα
πραγµατοποιηθούν το Σάββατο 7 Μαΐου 2011 και ώρα 08.30 π.µ. στην Αίθουσα Α΄
του Ξενοδοχείου HILTON στην Αθήνα. ∆ικαίωµα ψήφου θα έχει κάθε τακτικό µέλος
της Εταιρείας, το οποίο θα έχει τακτοποιήσει τις ταµειακές του υποχρεώσεις έως και
την ηµέρα της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης µε καταληκτική ώρα την
08.30 π.µ.
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος µπορεί να γίνει α) αυτοπροσώπως (που είναι
προτιµότερο σύµφωνα µε το καταστατικό) και β) µε συστηµένη επιστολή, που
περιέχει την ψήφο του, η οποία θα πρέπει να έχει φθάσει στα χέρια της Επιτροπής
Εκλογών µέχρι την ώρα έναρξης της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.
Για τους συναδέλφους που δεν θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση και θέλουν να
ψηφίσουν µε συστηµένη επιστολή, σας αποστέλλεται το καταρτισθέν ψηφοδέλτιο µε
τα ονόµατα των υποψηφίων µαζί µε τον αντίστοιχο φάκελο.
Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά οι υποψηφιότητες για κάθε
αξίωµα, όπως αυτές διαµορφώθηκαν µετά τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τα
µέλη της Εταιρείας. Η Ψήφος θεωρείται έγκυρη αν το ψηφοδέλτιο και ο φάκελος που
το εσωκλείει δεν φέρουν κανένα διακριτικό σηµείο εκτός από το σταυρό προτίµησης
µε µπλε ή µαύρο στυλό. Ο φάκελος φέρει τη σφραγίδα της ΕΨΕ και στις δύο όψεις.

Ισχύει µονοσταυρία για κάθε αξίωµα, εκτός από αυτό των Μελών του ∆.Σ. όπου
µπορούν να τεθούν µέχρι τρεις (3) σταυροί.
Υ.Γ. Εσωκλείεται ψηφοδέλτιο και φάκελος
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
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