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       Αθήνα, 11/2/2019 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
 
Για την συνέχεια της διαδικασίας εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε φάκελο  σας έχουν σταλεί   3 
ψηφοδέλτια της εταιρείας ανά όργανο.  Για λευκά ψηφοδέλτια ανά όργανο της εταιρείας 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευκές κόλλες Α4 .  
 
Παρακαλούμε σημειώσατε ότι:  
 
Α) για Μέλη του Δ.Σ. σημειώνουμε μέχρι 12 υποψήφιους  
Β) για Πρόεδρο Δ.Σ. 1 
Γ) για Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής μέχρι 3 
 
Αφού ψηφίσετε και για τα 3 όργανα της εταιρείας, κλείστε τα ψηφοδέλτια σε μικρό  άσπρο 
φάκελο, σφραγίστε το φάκελο και ΜΗΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ έξω από αυτόν.  
 
Τοποθετήστε αυτό το φάκελο σε  άλλο, μεγαλύτερο  φάκελο (χρώματος καφέ), σφραγίστε τον και 
γράψτε τα στοιχεία σας ως στοιχεία Αποστολέα. Τα στοιχεία  της εταιρείας ως παραλήπτη είναι τα 
εξής: 
 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
    Τ.Θ. 25122 
    100 26  Αθήνα 
 
 
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά και ταμειακά εντάξει μέλη (Ταμειακά εντάξει είναι τα μέλη 
που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή του έτους 2018) .  Σύμφωνα με το καταστατικό της 
ΕΕΕΘ, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομής μόνο τα Επίτιμα Μέλη. 
 
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις οφειλές συνδρομών, παρακαλούμε να 

επικοινωνείτε με τη γραμματεία της Εταιρείας . 

 
Η εξόφληση των συνδρομών μπορεί να γίνει με κατάθεση σε έναν από τους εξής  λογαριασμούς 
της Εταιρείας μας: 
 
Αlpha Bank  
ΙBAN : GR 2201404740474002002003614 
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

 



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
IBAN:  GR8601720310005031086097789 
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 
Σημείωση : θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρρααφφεείί  σσττοο  ττρρααππεεζζιικκόό    κκααττααθθεεττήήρριιοο  ττοο    οοννοομμααττεεππώώννυυμμόό  σσααςς    
κκααιι  νναα  εεννηημμεερρώώσσεεττεε  ττηηνν  γγρρααμμμμααττεείίαα  ((ττηηλλεεφφωωννιικκάά  ήή  μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  μμήήννυυμμαα))    προκειμένου 
να ταυτοποιηθεί η κατάθεση και να γίνει η αντίστοιχη καταχώρηση στο βιβλίο ταμείου 
μελών της Εταιρείας. 
 
 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα  τακτικά (και ταμειακά εντάξει) μέλη ψηφίζουν:  
 
Α) με φυσική παρουσία την ημέρα της   Γ.Σ. 
 
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019,  ώρα 15.30  αμφιθέατρο ΔΩΜΑ Νοσοκομείου 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
 
Β) με φήφο δι’ αλληλογραφίας.  Αποδεκτά θα γίνουν τα ψηφοδέλτια που θα φθάσουν: 
 
Ταχυδρομικά ή με courier στην διεύθυνση (όχι με συστημένη επιστολή): 
 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
    Τ.Θ. 25122 
    100 26  Αθήνα 
 

 
έως και την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019. 

 
 
Προς  αποφυγή παρεξηγήσεων θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ψηφοδέλτια που θα μεταφέρει στη Γ.Σ 
συνάδελφος για άλλο συνάδελφο ΔΕΝ  θα γίνουν δεκτά.   
  
 
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στη Συνέλευση θα τεθεί θέμα διαγραφής Μελών που οφείλουν 
συνδρομές από 7 έτη και άνω. 
 
  
Για το Δ.Σ. 
 
   Η Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας   Η Ταμίας 
  Α.  Κοτανίδου                    Β. Μπέκος       Μ.Θεοδωρακοπούλου 
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