
 

 
 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

                                                                                               
                                                                                                   Αζήλα , 19  Ννεκβξίνπ 2012 
                                                                     

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ   19 
 

ΑΠΟ:    Δθνξεία Πεξηνρήο Νήζσλ Αηγαίνπ 
ΠΡΟ:  Πεξηθεξεηαθνύο Δθόξνπο 
             Αξρεγνύο πζηεκάησλ 

            Μέιε Δ.Θ.. 
 
ΘΕΜΑ:Διαδικαζία Ανάδειξηρ Μελών Ε.Κ.. ζηη Γενική ςνέλεςζη Ιδπύμαηορ  .Ε.Π. 

 
Αγαπεηνί κνπ, 
 

ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Οξγαληζκνύ ΔΠ (ΠΓ 27/5.2.99), ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
ΔΠ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 12εο Ννεκβξίνπ 2012 θαζόξηζε ηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ 
Μειώλ ΔΠ, σο κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Ηδξύκαηνο ΔΠ γηα ηα έηε 2013 θαη 2014. 

 
Ζ αλάδεημε ησλ Μειώλ ησλ Δ.Θ.. ηεο Δθνξείαο Πεξηνρήο Νήζσλ Αηγαίνπ, σο Μειώλ γηα ηελ 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ηδξύκαηνο ΔΠ, ζα γίλεη ζηηο έδξεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθνξεηώλ ηεο 
Δθνξείαο Πεξηνρήο Νήζσλ Αηγαίνπ ηελ Θπξηαθή 9 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη από ώξαο 11.00 – 
14.00 κε απηνπξόζσπε επζύλε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθόξσλ ηεο θάζε Πεξηθεξεηαθήο 

Δθνξείαο, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
Ζ ηξηκειήο Θεληξηθή Οξγαλσηηθή  Δπηηξνπή, απνηειείηαη από ηνλ Έθνξν Πεξηνρήο θ. 

Γεκήηξε Θνύηζηα, ηελ Έθνξν Γηνίθεζεο ηεο Δ.Π.Ν Αηγαίνπ θα Εσή Γεκνζζελάθε θαη ηνλ 
Έθνξν Δθπαίδεπζεο  ηεο  Δ.Π.Ν. Αηγαίνπ θ  Γ. πύξνπ. 
 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο, έρνπλ κέιε ησλ Δ.Θ.. ησλ πζηεκάησλ θαη 
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δθνξείαο πνπ έρνπλ δηνξηζηεί λόκηκα ηνπιάρηζηνλ 20 εκέξεο πξηλ ηελ 
δηεμαγσγή  ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα:  

Α) έρνπλ απνγξαθεί γηα ην ηξέρνλ έηνο 2012, ή ηελ Πξνζθνπηθή ρξνληά 2012-2013 λα έρνπλ 
δειαδή εθπιεξώζεη θάζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζπλδξνκήο κέινπο πξνο ην .Δ.Π.  
( ζπλδξνκή έηνπο 25€) 

Β) Να έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην ΔΠ εθ πλδξνκώλ σο 
µέιε ηεο ζεηεύνπζαο  ή πξνεγνπκέλσλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ (Δηήζηα ζπλδξνκή Γ..: 30 

ΔΥΡΩ). εκεηώλεηαη όηη ζηελ επηθείκελε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Μαΐνπ 2013 ην ∆ηνηθεηηθό  
πκβνύιην πξνηίζεηαη λα εηζεγεζεί ηε κείσζε γηα ην µέιινλ, ηνπ πνζνύ ηεο ζπλδξνκήο 
Μέινπο ηεο Γ.. 

Γ) Να µελ έρνπλ νπνηαδήπνηε άιιε νηθνλνµηθή νθεηιή πξνο ην .Δ.Π. 
 
 

 



Υπελζπκίδεηαη όηη νη Πεξηθεξεηαθνί Έθνξνη έρνπλ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην e- ΔΠ γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο Απνγξαθήο θαη ηεο ηζρύνο ηνπ ∆ηνξηζµνύ ησλ Μειώλ Δ.Θ..  
 
Ζ επζύλε ηαπηνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δηαδηθαζία Αλάδεημεο αλήθεη απνθιεηζηηθά 

ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.  
 
Γηα ηελ αλάδεημε ησλ Μειώλ Δ.Θ.. - Δθπξνζώπσλ ηεο Δθνξείαο Πεξηνρήο ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ΔΠ δηθαηνύληαη λα ππνβάιινπλ ππνςεθηόηεηα ηα Μέιε Δ.Θ.. πνπ θαηά ηελ 
εµέξα ππνβνιήο ηεο ππνςεθηόηεηαο πιεξνύλ ηα πξνζόληα όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ  
παξνύζεο (πµµεηνρή) θαη έρνπλ επηπιένλ 2εηή ηνπιάρηζηνλ ζεηεία σο Μέιε Δ.Θ.. 

πζηεκάησλ,  Δθνξεηώλ ή Πξνζθνπηθώλ Θέληξσλ. 
. 
 

Όια όζα αθνξνύλ ηελ ινηπή δηαδηθαζία, πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ζηελ Δγθύθιην 9 ηεο 
16εο.11.2012 πνπ εθδόζεθε  από ηελ Γεληθή Δθνξεία. 

 
 
Παξαθαινύληαη νη Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθνξεηώλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ θαηακέηξεζε ησλ πξνηηκήζεσλ, λα ζπληάμεη ην ζρεηηθό 
πξαθηηθό θαη λα ην απνζηείιεη κε Φαμ ηελ ίδηα εκέξα ζηε Δθνξεία Πεξηνρήο Νήζσλ Αηγαίνπ, 
ηα δε πξσηόηππα Πξαθηηθά ηαρπδξνκηθώο πξνο θύιαμε ζηελ Δθνξεία Πεξηνρήο.  

 
 
Δύρνκαη ζε όινπο θαιή επηηπρία, 

 
 
 

 Με Πξνζθνπηθνύο Χαηξεηηζκνύο  
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