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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 11.11.2018
Ώρα 11:00 π.µ., στα Γραφεία τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
Προς: Τα µέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και
 Κατόχους κατά Νόµον Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλµατος Ψυχολόγου, µε την πρόσκληση να προσέλθουν στην Τακτική
Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν Αίτηση Εγγραφής και δικαιολογητικά εγγραφής στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο
(Επικυρωµένο αντίγραφο της Άδειας, αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. - ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), και να
παρακολουθήσουν τις εργασίες τής Γενικής Συνέλευσης, µετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως θα
προταθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Καλούνται τα µέλη τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11
Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.µ. στα Γραφεία τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
[Αυτά τα οποία καθορίζονται από το Καταστατικό τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Παρατίθεται το σχετικό απόσπασµα του Καταστατικού, Άρθρο 19, Β, παράγραφος 4]:

4. Τα Θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης πάντοτε περιλαµβάνουν κατά σειρά:

«
α) Την συζήτηση επί τού Τακτικού Απολογισµού τού ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
β) Την συζήτηση επί τού Οικονοµικού Απολογισµού.
γ) Την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Την ψηφοφορία επί τού Τακτικού ∆ιοικητικού Απολογισµού και του
Οικονοµικού Απολογισµού, ως ξεχωριστά θέµατα.

ε) Την συζήτηση επί τού Προγραµµατισµού ∆ράσης τού ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
στ) Την συζήτηση επί τού Οικονοµικού Προϋπολογισµού για το επόµενο
∆ιαχειριστικό Έτος.
ζ) Την ψηφοφορία επί τού Προγραµµατισµού ∆ράσης τού ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και επί τού Οικονοµικού Προϋπολογισµού για το επόµενο
∆ιαχειριστικό Έτος, ως ξεχωριστά θέµατα»,

η) Αρχαιρεσίες του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου
«Τα θέµατα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητούνται κατά την σειρά που αναγράφονται στο παρόν άρθρο. Για τα θέµατα: α, β, γ, ε, στ διανέµονται σε
κάθε µέλος, πριν από την έναρξη των εργασιών τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα κείµενα που θα διαβάσουν οι εκπρόσωποι των οργάνων τού Συλλόγου. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο δυνατόν να προσθέτει και άλλα γενικά ή ειδικά θέµατα για συζήτηση ή/και απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τα οποία
και θα ορίζονται στην πρόσκληση. Θέµατα που δεν αναγράφονται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη µπορούν να συζητηθούν, εφ’ όσον αυτό αποφασισθεί από την Τακτική
Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων τής Ηµερήσιας ∆ιάταξης. Ο χρόνος συζήτησης για το εάν θα περιληφθεί το θέµα ή τα θέµατα
στην Ηµερήσια ∆ιάταξη δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) πρώτα λεπτά τής ώρας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και αρχίζει τις
εργασίες της µε όσα µέλη και αν υπογράψουν στο Βιβλίο Παρουσίας στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Οι αποφάσεις τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία τών παρόντων µελών. Όπου ο νόµος ή το Καταστατικό απαιτούν αυξηµένη πλειοψηφία και απαρτία, ισχύουν αυτές».
Σχετικώς µε την ταµειακή ενηµερότητα των µελών και την διαδικασία συµµετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρατίθεται το σχετικό
απόσπασµα του Καταστατικού [άρθρο 19, Α, παράγραφοι 12, 13, 14]:
«12. Πριν και κατά την διεξαγωγή τής Γενικής Συνέλευσης, µε ευθύνη τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την εκπλήρωση
των οικονοµικών υποχρεώσεων των µελών τού Συλλόγου, και ελέγχεται µε βάση το Βιβλίο Ταµείου η οικονοµική κατάσταση των προσερχοµένων µελών. Τα
ταµειακώς ενήµερα µέλη υπογράφουν στο Βιβλίο Συµµετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, λαµβάνουν το ∆ελτίο Οικονοµικής Ενηµερότητας και Συµµετοχής στην
Γενική Συνέλευση, και έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στις εργασίες τής Γενικής Συνέλευσης.
13. ∆ικαίωµα να παρευρίσκονται και να συµµετέχουν στην Γενική Συνέλευση έχουν µόνον τα ταµειακώς ενήµερα µέλη.
14. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να εγκρίνει να παρευρίσκονται και να συµµετέχουν και µή µέλη τού Συλλόγου, εάν κρίνει ότι µε την παρουσία τους θα
συµβάλουν θετικά στον προβληµατισµό και στις αποφάσεις της».

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Παρρησία Χ. Σαλεµή
Ψυχολόγος
Μ∆Ε Κλινικής Ψυχολογίας
Πανεπιστηµίου Κρήτης
Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος
ιδρύθηκε το 1998 και περιλαµβάνει ως
µέλη του, σήµερα, 1.729 κατόχους κατά
Νόµον Άδειας Ασκήσεως του
Επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. Ο
Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος δεν
έχει ως µέλη του άτοµα χωρίς Άδεια
Ασκήσεως του Επαγγέλµατος του
Ψυχολόγου ή άτοµα µε µη σύννοµη Άδεια
Ασκήσεως του Επαγγέλµατος του
Ψυχολόγου.

Η Γενική Γραµµατέας
τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη
Ψυχολόγος
∆ιδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
Πανεπιστηµίου Κρήτης

ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΩΝ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK, αρ. λογαριασµού: GR5101402270227002101056310
[Πρέπει να αναγράφονται: Επώνυµο, Όνοµα και Αριθµός Μητρώου].

• Κατά την προσέλευση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
Η ετήσια συνδροµή στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο από το έτος 2010 είναι
50 ευρώ, [Οι συνδροµές των προηγουµένων ετών είναι 30 ευρώ] και, µεταξύ άλλων
(προσωπική συµµετοχή, ηθική συµπαράσταση κ.ά.), είναι απαραίτητη για να µπορεί
ο Σύλλογος να συνεχίζει να προασπίζει τα δικαιώµατα του κλάδου και να προσφέρει
υπηρεσίες στα Μέλη του.
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