
 

                                              

                                                 
 

Αθήνα, 10 Μαίου 2021  

Αριθ. Πρωτ:2483 

 

 

Αγαπητές/οί  Συνάδελφοι, 

 

Κατά την διάρκεια του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νευρολογίας, που θα διεξαχθεί  από 

3-6 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο «Hyatt Regency Hotel» στη Θεσσαλονίκη θα λάβουν χώρα:  

 

Α. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων μελών του Δ.Σ και των επιτροπών της 

Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας. 

Β.  Ορισμός εκπροσώπων και τριμελών επιτροπών των Κλάδων 

 

Η Γενική Συνέλευση έχει οριστεί για τις 2/6 στις 14.30 και η επαναληπτική Συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 05 Ιουνίου στις 14.30 (αίθουσα Συνεδρίου και διαδικτυακή 

μετάδοση). Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 05 Ιουνίου 2021  στις 16.00-18.30 με 

φυσική παρουσία σε χώρο του Συνεδρίου ή με επιστολική ψήφο. 

 

Σύμφωνα με το καταστατικό, το Δ.Σ της Ε.Ν.Ε όρισε Τριμελή Επιτροπή Ψηφοφορίας, 

αποτελούμενη (αλφαβητικά) από τους κ.κ Θεόδωρο Καραπαναγιωτίδη, Χρυσόστομο 

Μπαϊρακτάρη, και Γεώργιο Ρίζο προκειμένου να προετοιμάσει και να εξασφαλίσει την άψογη 

διαδικασία των εκλογών. 

Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ και των Επιτροπών που προβλέπονται από το Καταστατικό 

είναι: 

α)  Για το Διοικητικό Συμβούλιο:  9 μέλη   

β)  Για την Εξελεγκτική Επιτροπή :  3 μέλη  

γ) Για την Επιτροπή Εκπαίδευσης :  5 μέλη  

δ)  Για την Επιτροπή Δεοντολογίας:  3 μέλη    

ε)  Για την Επιτροπή Δημοσιεύσεων:   5 μέλη  

    

➢ Δεν υπάρχει όριο σταυρών προτίμησης.  

➢ Μπορείτε να επιλέγετε όποιον υποψήφιο επιθυμείτε από οποιαδήποτε περιοχή 

ανεξάρτητα της δικής σας περιοχής εργασίας ή κατοικίας 

 

Οι συγκεντρώσεις των μελών των Κλάδων και οι σχετικές διεργασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων 

θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 06 Ιουνίου σε ώρες που θα ανακοινωθούν στο παράπλευρο του 

επιστημονικού προγράμματος.  

 

 

Οδηγίες για όσους επιθυμούν να ψηφίσουν επιστολικά : σημαντικές αλλαγές για 

μεγαλύτερη διευκόλυνση και αποφυγή συνοστισμού 

 

Και σε αυτές τις εκλογές, όπως και το 2019, στην προσπάθεια να ευνοηθεί η μεγαλύτερη δυνατή 

συμμετοχή στην διαδικασία από απόσταση έχει προβλεφθεί η διακίνηση της επιστολικής ψήφου με 

εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier)   από τον χώρο που επιθυμεί ο καθένας και χωρίς κόστος 

εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.  

 



Απαραίτητη προϋπόθεση για το δικαίωμα ψήφου είναι η τακτοποίηση των οικονομικών 

εκκρεμοτήτων – συνδρομή της ΕΝΕ (και για το έτος 2021). Ιδιαίτερα για την επιστολική ψήφο 

η τακτοποίηση θα πρέπει να γίνει έγκαιρα.  

Η τακτοποίηση μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία της ΕΝΕ μετά ραντεβού (με κάρτα ή μετρητά) είτε 

μέσω κατάθεσης στους λογαριασμούς: 

 IBAN GR92 0140 1660 1660 0200 2000 281 (ALPHA BANK) 

 IBAN: GR07 0171 0380 0060 3813 8826 251 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης μέσω e-banking αν και θα γίνει ηλεκτρονική 

διασταύρωση παρακαλούμε εάν είναι δυνατό να αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής με email 

στο info@jneurology.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το τοποθετήσετε στον 

απαντητικό φάκελο (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ 

ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΕ ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ). (για το 

απαιτούμενο ποσό σε περίπτωση που οφείλετε προηγούμενα έτη έχετε λάβει email – μπορείτε να 

ενημερωθείτε από την γραμματεία της ΕΝΕ είτε τηλεφωνικά είτε στέλνοντας email με τίτλο 

συνδρομη ΕΝΕ στο info@jneurology.gr ) 

 

Για να αποστείλετε την ψήφο σας θα πρέπει:  

(ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 

 

1. Να σημειώσετε τους σταυρούς προτίμησης στο προ τυπωμένο ψηφοδέλτιο (οπουδήποτε 

ευδιάκριτα είτε δεξιά είτε αριστερά του ονόματος αλλά εντός των περιθωρίων) 

2. Να το τοποθετήσετε εντός του φακέλου που φέρει την σφραγίδα της ΕΝΕ 

3. Να κλείσετε τον φάκελο ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ    

ούτε να αναγράψετε οτιδήποτε στο εξωτερικό του (ο φάκελος θα τοποθετηθεί στην κάλπη 

από την εφορευτική επιτροπή) 

4. Να τοποθετήσετε τον φάκελο αυτό στον μεγαλύτερο που έχει προ τυπωμένο όνομα σας στην 

θέση του ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 

5. Εντός του μεγάλου εξωτερικού φακέλου μπορείτε να τοποθετείτε και το αποδεικτικό κατάθεσης 

της συνδρομής, αν δεν το στείλετε ηλεκτρονικά  

6. Καλείτε το κινητό τηλέφωνο 6975652463 – εταιρεία ΤΝΤ υπεύθυνη εκ μέρους της εταιρείας 

ΤΝΤ είναι η κ Χονδρού Μαρία, η οποία θα φροντίσει για την αποστολή εκπροσώπου της courier 

στον χώρο που επιθυμείτε στον οποίο θα παραδώσετε τον φάκελο αποστολής με το 

επιστροφικό voucher που υπάρχει στον φάκελο που έχετε ήδη στα χέρια σας  

7. Ο εξωτερικός φάκελος φέρει ένδειξη: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Υπόψιν κ Μ Χονδρού  

8. Παραδίδοντας το επιστροφικό voucher ΔΕΝ χρειάζεται να πληρώσετε για την αποστολή 

 

Εφόσον επιλέξετε να ψηφίσετε επιστολικά θα πρέπει να αποστείλετε την ψήφο μέχρι 31/5. Στον 

χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργήσει γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφοράς την Παρασκευή 04/06 

για την παραλαβή φακέλων πέραν της παραπάνω ημερομηνίας. (Σε αυτήν την περίπτωση 

παρακαλείσθε να κρατήσετε τον φάκελο που σας αποστέλλουμε). Διαφορετικά θα πρέπει να 

ψηφίσετε με φυσική παρουσία κατά την ώρα της ψηφοφορίας το απόγευμα του Σαββάτου. 

Οι επιστολικές ψήφοι θα παραδοθούν από την εταιρεία ταχυμεταφοράς στην επιτροπή 

ψηφοφορίας παρουσία δικηγόρου την ημέρα των εκλογών στην Γεν Συνέλευση. 

                   Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία 

 

Η επιτροπή Ψηφοφορίας 

 
  Θεόδωρος Καραπαναγιωτίδης, Χρυσόστομος Μπαϊρακτάρης, Γεώργιος Ρίζος 

 

    Ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ 

Κωνσταντίνος Βαδικόλιας 
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