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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΧ 
Λευκωσία, 28 Ιανουαρίου 2015 

 
 
Αγα�ητοί συνάδελφοι, 
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παγκύ�ριας Ένωσης Ε�ιστηµόνων Χηµικών 
(ΠΕΕΧ) σας καλεί στην Eτήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 28 
Ιανουαρίου 2015, στις 18.30 -.µ., στο Αµφιθέατρο Α109 του Πανε-ιστηµίου 
Κύ-ρου στο κτήριο ΧΩ∆01 στην Πανε-ιστηµιού-ολη Αθαλάσσας 
(σχεδιάγραµµα �ρόσβασης στο χώρο ε�ισυνά�τεται).  Η Γ.Σ. του 2015 είναι 
και εκλογική.  Θα �ροηγηθεί κόψιµο βασιλό�ιτας για το νέο έτος. 
 
Με βάση το Καταστατικό (Άρθρο 13), η Ηµερήσια ∆ιάταξη έχει καθοριστεί ως 
εξής: 
 
 
Ηµερήσια  ∆ιάταξη: 
1. Έκθεση ∆ράσης του ∆.Σ. της  ΠΕΕΧ για το έτος 2014 (Πρόεδρος) 
2. Προγραµµατισµός  ∆ράσης για το 2015 (Πρόεδρος) 
3. Οικονοµική Έκθεση για το 2014 (Ταµίας) 
4. Ενηµέρωση α�ό το Συµβούλιο Εγγραφής Χηµικών 
5. Έγκριση για δηµιουργία νέου Τµήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας της 
ΠΕΕΧ (Πρόεδρος) 

6. Ο�οιοδή�οτε θέµα εγγραφεί α�ό τα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 13.2.1 
του Καταστατικού, µέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2015 (στην 
ταχυδροµική ή την ηλεκτρονική διεύθυνση) 

7. Συζήτηση 
8. Εκλογή των εννέα (9) Μελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
τριών (3) της Ε�ιτρο�ής Οικονοµικού Ελέγχου 

9. Εκλογή τεσσάρων (4) αιρετών Μελών του Συµβουλίου Εγγραφής 
Χηµικών 
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Υ�ενθυµίζονται ορισµένες βασικές �ρόνοιες του Καταστατικού: 
 
� Η Γενική Συνέλευση έχει α�αρτία µε την �αρουσία του ½ και ενός ταµιακά τακτο�οιηµένων 

µελών. Χωρίς αυτή την �ροϋ�όθεση  α�αρτία υ�άρχει µισή ώρα µετά την ώρα έναρξης  
� ∆ικαίωµα συµµετοχής σε τυχόν ψηφοφορίες έχουν όσοι είναι ταµιακά τακτο�οιηµένοι δηλ. όσοι 

έχουν καταβάλει τις συνδροµές του τρέχοντος έτους (2015). Ενηµερώνουµε όσους 
υ�ήρξαν µέλη της ΠΕΕΧ �αλιότερα ότι α�ό το 2012 µε αλλαγές του καταστατικού η 
ιδιότητα του �λήρους µέλους και η κάρτα µέλους α�οκτάται µε �ληρωµή της 
συνδροµής µόνο για το τρέχον έτος (25 Ευρώ).  ∆εν α�αιτείται �λέον α�ο�ληρωµή 

�ροηγουµένων ετών. Το ∆Σ θεωρεί ότι, καθώς τα σοβαρά �ροβλήµατα �ου �αραδοσιακά 
αντιµετω�ίζει ο Κλάδος έχουν ε�ιδεινωθεί ιδιαίτερα στην �αρούσα οικονοµική κρίση, είναι 
καθοριστικής σηµασίας η ε�ανενεργο�οίηση συναδέλφων �ου για διάφορους λόγους δεν 
συµµετείχαν για αρκετό καιρό στις δραστηριότητες της Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική ε�ίσης 
η ενεργο�οίηση νέων Χηµικών, �ου αυτή τη στιγµή αντιµετω�ίζουν �ρωτοφανή ανεργία. 

� Υ�ενθυµίζεται ότι κατά την εκλογή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διασφαλίζεται η 
συµµετοχή τουλάχιστον ενός (1) εκ�ροσώ�ου α�ό την Εκ�αίδευση και τα Κλινικά Εργαστήρια, µε 
τους �εριορισµούς �ου θέτει το άρθρο 14.2. 

� Υ�οψηφιότητες µ�ορούν να υ�οβάλουν όλοι όσοι υ�ήρξαν µέλη της ΠΕΕΧ για τουλάχιστον 1 
έτος (το 2014) (Άρθρο 15.3.2). 

 
 

�Σηµείωση:  
Το Καταστατικό υ�άρχει στην ιστοσελίδα της ΠΕΕΧ http://www.chemistry.org.cy/  
 
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΕΧ 
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Η αίθουσα Α109 είναι αµφιθέατρο �ου βρίσκεται στον �ρώτο όροφο του 
κτηρίου ΧΩ∆01 (Χώροι ∆ιδασκαλίας της Σχολής Θετικών Ε�ιστηµών - 
κόκκινος κύκλος στον �αρα�άνω χάρτη), �ίσω α�ό το κεντρικό κτήριο 
Συµβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Λεβέντης» στην Πανε�ιστηµιού�ολη 
Αθαλάσσας.  Η �ρόσβαση στο ΧΩ∆01 είναι �ολύ εύκολη α�ό τους χώρους 
στάθµευσης �ου βρίσκονται α�έναντι (γκρίζες �εριοχές στον �αρα�άνω 
χάρτη).   
 


