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Αγαπητές/οί φίλες και φίλοι, μέλη της ΕΝΕ

Η θητεία αυτού του ΔΣ της ΕΝΕ έληξε από τις 4/5/2020. Η
πανδημία του SARS-CoV2 ανάγκασε όλο τον κόσμο να βρεθεί σε
Πρόεδρος:
πρωτόγνωρες συνθήκες διαβίωσης. Τα μέτρα κοινωνικής
Αποστόλου
αποστασιοποίησης που βοήθησαν στην μη διασπορά του ιού στη
Θεοφάνης
χώρα μας, δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν πολλές
εκδηλώσεις. Επειδή η κατάσταση, παρότι καλύτερη σήμερα, δεν
Αντιπρόεδρος:
επιτρέπει ακόμη τις συναθροίσεις και τον συγχρωτισμό ατόμων,
Στεφανίδης
το ΔΣ με το δικαίωμα που πηγάζει από τις έκτακτες συνθήκες και
Ιωάννης
την νομοθεσία που υπάρχει τώρα στη χώρα μας, αποφάσισε να
γίνουν οι εκλογές ανάδειξης νέου ΔΣ. Η αναβολή τους μέχρι το
Γεν.
επόμενο συνέδριο μας στο τέλος Οκτωβρίου 2020 δεν φαίνεται να
Γραμματέας:
Πετράς Δημήτριος είναι δόκιμη, μια και πάλι δεν γνωρίζουμε τις μελλοντικές
συνθήκες που θα υπάρχουν εκείνη την περίοδο στη χώρα μας σε
Ταμίας:
σχέση με την πανδημία. Με τις νεότερες δυνατότητες η όλη
Σταυρουλόπουλος διαδικασία θα μπορέσει να γίνει ηλεκτρονικά στις ημερομηνίες
Αριστείδης
που προκρίθηκαν για να μπορέσει και το νέο ΔΣ να έχει χρόνο
μπροστά του να αντιμετωπίσει τα υπάρχοντα θέματα της
Ειδ. Γραμματέας: Νεφρολογικής κοινότητας.
Σονικιάν Μάκρω
Συγκεκριμένα οι εκλογές ορίζονται να γίνουν στις 26/06/2020
ημέρα Παρασκευή. Καλούνται λοιπόν όλοι οι υποψήφιοι να
Μέλη:
θέσουν την υποψηφιότητα τους μέχρι 05/06/2020. Καλείστε
Στάγκου Μαρία
επίσης με την σημερινή επιστολή να συμφωνήσετε ή όχι για τις
Παπαδοπούλου
συνήθεις Επιτροπές που ψηφίζουμε, δηλαδή την Εφορευτική
Δωροθέα
Επιτροπή που θα ελέγξει την διαδικασία των εκλογών, την
Εξελεγκτική Επιτροπή που θα ελέγξει τα πεπραγμένα του
μελλοντικού ΔΣ και την Επιτροπή Υποτροφιών.
Προτείνονται από το ΔΣ
Εφορευτική Επιτροπή
Κυριακή Σταματέλλου
Ν Καπερώνης
Θ Χήρας
Επιτροπή Υποτροφιών
Π Σαραφίδης
Ρ Καλαιτζίδης
Ε Παπαχρήστου
Επιστολή της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας
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Εξελεγκτική επιτροπή
Α Ανδρίκος
Σ Ζιάκα
Σ Λιονάκη
Θα υπάρξουν σαφείς οδηγίες ψηφοφορίας τις επόμενες ημέρες και
θα ακολουθήσει έγκαιρα δοκιμαστική ψηφοφορία. Για την
συμμετοχή στη διαδικασία των εκλογών θα πρέπει να είναι όλα τα
μέλη που θα ψηφίσουν ή που θα θέσουν υποψηφιότητα,
ταμειακώς εντάξει. Υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής της
συνδρομής ηλεκτρονικά. Όσες ή όσοι δεν έχουν επικαιροποιήσει
τα στοιχεία τους θα πρέπει να το κάνουν. Αν γνωρίζετε κάποιον
που ενώ είναι μέλος δεν λαμβάνει τα γράμματα τις ΕΝΕ
παρακαλούμε να την/τον ειδοποιήσετε να επικαιροποιήσουν τα
στοιχεία τους. Στην ιστοσελίδα μας www.ene.gr θα βρίσκετε
πληροφορίες και θα μπορείτε να επικοινωνείτε με την
Γραμματεία.
Παρακαλούμε για την μαζική συμμετοχή σας. Στείλτε μας κάθε
ερώτημα σας για τις διαδικασίες. Υπάρχει χρόνος για
προετοιμασία των εκλογών με διαφανείς και ελεύθερες
διαδικασίες.
Με εκτίμηση και ευχές για επαναφορά στην καθημερινότητα μας.

Με τιμή,
Εκ του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος

Αποστόλου Θεοφάνης

Επιστολή της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

Γεν. Γραμματέας

Πετράς Δημήτριος
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