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ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε. 

Συνάδελφοι υπεύθυνοι ΕΚΦΕ και  τακτικά μέλη της ΠΑΝΕΚΦΕ, την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 θα γίνουν οι
αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου  Πανελλήνια Ένωση 
Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, όπως 
αυτό αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 28/3/2022.

Όποιοι και όποιες επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου, πρέπει να το γνωστοποιήσουν με σχετική 
αίτηση-δήλωσή τους προ το παρόν Δ.Σ. συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας υπογεγραμμένη και 
ψηφιακά σαρωμένη ή φωτογραφημένη, τη συνημμένη αίτηση-δήλωση τους, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση mail@ekfe-kentrou.thess.sch.gr, μέχρι και την Παρασκευή 8/4/2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι/ες για το έτος 2021-22. Η 
πληρωμή των συνδρομών (25Ε) μπορεί να γίνει με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς: 

• Εθνική Τράπεζα: IBAN GR3901105380000053800458886  ή 
• Τράπεζα Πειραιώς: IBAN  GR5101717250006725114412895 

(δικαιούχος και στους δύο τον Χρήστος Γεωργόπουλος). Παρακαλούμε στην αιτιολόγηση κατάθεσης  να 
αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και το ΕΚΦΕ του οποίου έχετε την ευθύνη (τυχόν έξοδα κατάθεσης 
βαρύνουν τον καταθέτη) και να γνωστοποιήσετε την κατάθεσή σας με mail στη διεύθυνση mail@ekfe-g-
athin.att.sch.gr.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 §1 του Καταστατικού, η ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνεται με 
ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι υποψήφιοι/ες για την Ε.Ε. δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. 
και αντίστροφα.

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ

Ο Πρόεδρος

Π. Μουρούζης
Φυσικός, MSc 

Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Τσακίρη
Φυσικός DEA

Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου
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