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Θέματα:

1. Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

2. Πρόσβαση στην περιοχή μελών της ιστοσελίδας μας και στην ατομική σας καρτέλα 

1. Εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΕΕΙ

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ κάθε τριετία 
πραγματοποιείται τακτική Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη 
των έντεκα (11) μελών του Δ.Σ. και της Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η εκλογή Προέδρου, 
Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επόμενη Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια των εκλογών της ΕΕΕΙ, θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 πμ. στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΕΚΑΒ Αθηνών (Τέρμα οδού Υγείας, Αθήνα). Η διαδικασία θα γίνει και μέσω ταχυδρομείου, 
όπως προβλέπεται στο καταστατικό της ΕΕΕΙ (http://www.hesem.gr/?page_id=5). Το 
απαραίτητο υλικό, καθώς και τις οδηγίες για την αποστολή της ψήφου σας θα σας θα λάβετε 
από την ΕΕΕΙ μέσω ταχυδρομείου. Το υλικό αυτό θα αποσταλεί στις διευθύνσεις των μελών 
που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της ΕΕΕΙ. Για αυτόν το λόγο παρακαλείστε να 
ελέγξετε και αν χρειάζεται να διορθώσετε στην ατομική σας καρτέλα τα στοιχεία σας και την 
ταχυδρομική σας διεύθυνση, πριν από την 23 Νοεμβρίου 2012 (ημερομηνία αποστολής του 
υλικού από την ΕΕΕΙ). Πρόσβαση στην ατομική σας καρτέλα, έχετε από την περιοχή μελών της 
ιστοσελίδας μας.

Οδηγίες για την πρόσβασή σας στην περιοχή μελών της ιστοσελίδας μας και στην ατομική σας 
καρτέλα, θα βρείτε σε αυτό το γράμμα στην παράγραφο 2.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη της ΕΕΕΙ. Αν η πληρωμή της 
συνδρομής σας για το 2012 εκκρεμεί και επιθυμείτε να ψηφίσετε, παρακαλώ όπως 
τακτοποιήσετε αυτήν την εκκρεμότητα πριν από τις εκλογές. 

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε 30 € για τα τακτικά μέλη και σε 20 € για τα πάρεδρα μέλη 
(νοσηλευτές, διασώστες, ειδικευόμενοι).

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΕΕΙ, οφειλές προηγουμένων ετών παραγράφονται εφ’ όσον 
καταβληθεί η συνδρομή για το 2012 ως το τέλος του έτους.

   Για τα μέλη μας που δεν έχουν ακόμη τακτοποιήσει την πληρωμή της συνδρομής τους για το 
2012 και επιθυμούν να ψηφίσουν, μπορούν να την καταθέσουν με τα στοιχεία τους και με την 
ένδειξη «Συνδρομή 2012» στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΕΙ πριν από την ημέρα των 
εκλογών. 

  Τραπεζικός λογαριασμός ΕΕΕΙ: ΑΤΕ, ΙΒΑΝ: GR98 0432 0100 0041 6040 0304 062
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Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ψηφίσετε μέσω ταχυδρομείου, μαζί με την ψήφο σας θα 
πρέπει να μας στείλετε και αντίγραφο της απόδειξης της κατάθεσης της συνδρομής σας. Για 
όσα μέλη μας παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, δίνεται η δυνατότητα να καταβάλουν τη 
συνδρομή τους αυτοπροσώπως, πριν την έναρξη της διαδικασίας. Μετά την έναρξη της 
διαδικασίας και ως τη λήξη της, δεν θα γίνονται δεκτές πληρωμές.    

Οι υποψήφιοι οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα την υποψηφιότητά τους είναι οι εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Αγγουριδάκης Παναγιώτης Δημητρακόπουλος Στυλιανός

Ασκητοπούλου Ελένη Μασούντ Χάνι

Ατζουλάτος Νικόλαος Σιγγελάκη Ερασμία

Γερασκλής Αντώνιος Φραϊδάκης Όθων

Ζυγούρα Αναστασία

Καλδής Βασίλειος

Καλογερομήτρος Αλέξανδρος

Καστρινάκης Στυλιανός

Κωστοπαναγιώτου Γεωργία

Παπανικολάου Σπύρος

Πεϊτσίδου Ελένη

Πολυζωγοπούλου Έφη

Πύρρος Δημήτριος 

Σαλακίδου Ελένη

Σμπυράκης Νικόλαος

Φωτίου Ευστράτιος

Περισσότερες πληροφορίες για τους υποψηφίους θα λάβετε ταχυδρομικά μαζί με τα 
ψηφοδέλτια και το λοιπό υλικό (φακέλους και οδηγίες) για τις εκλογές. 

2. Πρόσβαση στην περιοχή μελών της ιστοσελίδας μας και στην ατομική σας καρτέλα 

Πρόσβαση στην περιοχή μελών της ιστοσελίδας μας έχουν μόνο τα ενεργά μέλη της ΕΕΕΙ.
Μέσω της περιοχής μελών της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικά 
περιοδικά Επείγουσας Ιατρικής (γίνεται προσπάθεια από την ΕΕΕΙ ώστε να διευρυνθεί ο 
αριθμός των περιοδικών αυτών) καθώς και σε άλλο υλικό (πχ. παρουσιάσεις από συνέδρια και 
άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΕΕΕΙ) και να συμμετέχετε σε δημοσκοπήσεις και μέσω 
αυτών στις σημαντικές αποφάσεις που θα λαμβάνει το Δ.Σ. της Εταιρείας μας. Επίσης, η 
διαχείριση των μελών της ΕΕΕΙ θα γίνεται πλέον μέσω της περιοχής μελών της ιστοσελίδας μας 
και γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση των στοιχείων σας στην ατομική σας 
καρτέλα. 
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Οδηγίες για την απόκτηση πρόσβασης στην περιοχή μελών της ιστοσελίδας μας

1. Πηγαίνετε στο www.hesem.gr
2. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας, αμέσως κάτω από τις ανακοινώσεις θα βρείτε: 

«Είσοδος Μελών» και αμέσως κάτω: «Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή». Πατήστε 
Εγγραφή

3. Στην οθόνη που θα οδηγηθείτε, στη δεξιά πλευρά, γράψτε το επώνυμό σας ή το e-mail σας, 
πατήστε «Εγγραφή» και ακολουθείστε τις οδηγίες.

4. Θα σας αποσταλεί ένα e-mail με username και password με τα οποία μπορείτε να εισέλθετε 
στην περιοχή μελών της ιστοσελίδας μας.

Με την πρόσβαση στην περιοχή μελών της ιστοσελίδας μας μπορείτε να αλλάξετε το password
σας και να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας στην ατομική σας καρτέλα.

Για πρόσβαση στην ατομική σας καρτέλα, αφού εισέλθετε στην περιοχή μελών, πατήστε: 
«Επιλογές μέλους» και στη συνέχεια «Αλλαγή Στοιχείων». Ενημερώστε τα στοιχεία σας και στη 
συνέχεια πατήστε «Αποθήκευση».

Για τη συμμετοχή σας στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της ΕΕΕΙ, παρακαλείστε να 
ελέγξετε και αν χρειάζεται να διορθώσετε στην ατομική σας καρτέλα τα στοιχεία σας και την 
ταχυδρομική σας διεύθυνση, πριν από την 23 Νοεμβρίου 2012

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2810 392883 ή με e-mail στο 
info@hesem.gr

Ελπίζουμε στην ενεργή συμμετοχή σας στις αρχαιρεσίες της ΕΕΕΙ

Η Επείγουσα Ιατρική μας αφορά όλους και μας χρειάζεται όλους

Εκ μέρους του ΔΣ

Ν. Σμπυράκης,

Γ. Γραμματέας ΕΕΕΙ


