
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ   ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

 

Προς τα Τακτικά Μέλη 

Της Ελληνικής Εταιρείας  
Εντατικής Θεραπείας 

Αθήνα,  10/11/21 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Για την συνέχεια της διαδικασίας εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. επισυνάπτουμε  3 ψηφοδέλτια της 

εταιρείας (ένα 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 

(ενδεικτικές διαστάσεις 16 χ 11,5 cm), σφραγίστε το φάκελο και ΜΗΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ έξω από 

αυτόν.  

 

Τοποθετήστε αυτό το φάκελο σε  άλλο, μεγαλύτερο  φάκελο χρώματος καφέ  (ενδεικτικές διαστάσεις 

23 x 16 mm), σφραγίστε τον και γράψτε τα στοιχεία σας ως στοιχεία Αποστολέα και τα  στοιχεία  της 

εταιρείας (που αναφέρονται στη συνέχεια) ως Παραλήπτη. 

 

 Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη (Ταμειακά τακτοποιημένα 

είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή του έτους 2020) .  Σύμφωνα με το καταστατικό 

της ΕΕΕΘ, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομής μόνο τα Επίτιμα Μέλη. 

 

Τα Τακτικά  Μέλη που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες θα πρέπει 

να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της ΕΕΕΘ (e-mail: hsicm@otenet.gr, τηλ. 210-7754400) 

για να ενημερωθούν για τις οφειλές τους. 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα  τακτικά (και ταμειακά εντάξει) μέλη ψηφίζουν:  

 

Α) με φυσική παρουσία την ημέρα της   Γ.Σ. 

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021,  ώρα 15.30  στο καινούργιο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
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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 
 (ΕΛΤΑ-Σεπολίων 61) 

 100 26  Αθήνα 

 
 
έως και την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021. 
 

 
Προς  αποφυγή παρεξηγήσεων θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ψηφοδέλτια που θα μεταφέρει στη Γ.Σ 

συνάδελφος για άλλο συνάδελφο ΔΕΝ  θα γίνουν δεκτά.   

 

Για το Δ.Σ. 

 

   Η Πρόεδρος            Η Γενική Γραμματέας   Ο Ταμίας 

  Α.  Κοτανίδου                    Ε. Μουλούδη                    Β. Ζηδιανάκης 
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