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     Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Μολονότι αυτή την εποχή οι σκέψεις και οι ευχές όλων μας είναι “να είμαστε 

καλά”, από πλευράς Δ.Σ., βρισκόμαστε στην άχαρη θέση να πρέπει να 

προνοήσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας και το οικονομικό σκέλος που 

απασχολεί τη λειτουργία της Εταιρείας μας. Να σας υπενθυμίσουμε, δηλαδή, 

την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας -ελπίζοντας στην ανταπόκρισή 

σας- δεδομένου ότι οι συνδρομές των μελών είναι η κύρια πηγή εσόδων για τα 

λειτουργικά έξοδα των γραφείων και για την υλοποίηση των στόχων της 

Εταιρείας μας. 

Εάν έχουμε ένα ασφαλές ταμειακό απόθεμα θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε 

και τις υπηρεσίες μας προς τα μέλη, τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Να 

εξασφαλίσουμε, για παράδειγμα, δωρεάν σεμινάρια/ημερίδες, ή πρόσβαση σε 1-

2 ευρωπαϊκά ή διεθνή περιοδικά, την αναβάθμιση του site μας, το επικείμενο 

συνέδριο (2021) της ΠΕΕ κ.α.  

Σκεφτήκαμε, λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ένα νέο διακανονισμό των 

οφειλόμενων συνδρομών, και με βάση και προηγούμενους διακανονισμούς 

αποφασίσαμε να τον διαμορφώσουμε ως εξής: 

Για τα τακτικά μέλη 

Για τα έτη 2019 και 2020 εξοφλούνται εξ’ ολοκλήρου, δηλαδή 50 ευρώ κατ’ 

έτος.  

Οι οφειλές για τα έτη 2017 και 2018 μειώνονται στο μισό της συνδρομής, 

δηλαδή στα 25 ευρώ κατ’ έτος. 

Προηγούμενες οφειλές από το 2008 έως και το 2016 μειώνονται στο συμβολικό 

ποσό των 10 ευρώ κατ’ έτος. 

 

Για τα δόκιμα μέλη 

 

Για τα έτη 2019 και 2020 εξοφλούνται εξ’ ολοκλήρου, δηλαδή 20 ευρώ κατ’ 

έτος.  

Οι οφειλές για τα έτη 2017 και 2018 μειώνονται στο μισό της συνδρομής, 

δηλαδή στα 10 ευρώ κατ’ έτος. 

Προηγούμενες οφειλές από το 2008 έως και το 2016 μειώνονται στο συμβολικό 

ποσό των 5 ευρώ κατ’ έτος. 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019-2021 

 
Πρόεδρος: 
Αικ. Χάρη 

Αντιπρόεδρος: 
Ι. Γιαννοπούλου 

Γραμματέας: 
Κ. Κώτσης 

Ταμίας: 
Γ. Ξυλούρης 

Μέλη: 
Π. Βουτυράκος 
Ε. Γεράση 
Β. Νταφούλης 
 

EXECUTIVE COMMITTEE 
2019-2021 

 
President: 
Aik. Chari 

Vice President: 
I. Giannopoulou 

Secretary: 
K. Kotsis 

Treasurer: 
G. Xylouris 

Members: 
P. Voutyrakos 
E. Gerasi 
V. Dafoulis 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ / 
ETHICS COMMITEE 2017-2021 
 
Δ. Γεωργιάδης/ D. Georgiadis 
Γ. Καραντάνος/ G. Karantanos 
Κ. Λαδοπούλου/ K. Ladopoulou 
Μ. Λιακοπούλου/ M. Liakopoulou 
Α. Μπέκα/ A. Mpeka 
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Εκτός από την οικονομική συνδρομή προσδοκούμε πάντα την ενεργό 

συμμετοχή σας και παρακαλούμε να μας επικοινωνείτε οτιδήποτε θα 

προωθούσε το έργο μας: ενημερώσεις, πληροφορίες, παρατηρήσεις, ιδέες, 

επιστημονικά άρθρα κλπ, και οπωσδήποτε προβλήματα που αφορούν τον 

κλάδο μας σε οποιοδήποτε επίπεδο.  

 

Η εξόφληση οφειλόμενων συνδρομών μπορεί να γίνουν και τμηματικά, μέχρι 

και την επόμενη Εκλογοαπολογιστική ΓΣ της ΠΕΕ – ΕνωΨυΠΕ τον 11/2021 στο 

λογαριασμό της Εταιρείας 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK ERGASIAS A.E. 
IBAN: GR8402602380000210100820204 
Δικαιούχος: ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΝΩΣΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 

Αιτιολογία Κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο και έτη Συνδρομών 

 

 

                                                                                              

Για το Δ.Σ. της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων  

Παιδιών & Εφήβων 
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