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Αθήνα, 9 Απριλίου 2019   

Αριθ. Πρωτ:2395 

Αγαπητές/οί  Συνάδελφοι, 

 

Κατά την διάρκεια του 30 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νευρολογίας, που θα διεξαχθεί  από 

16-19 Μαίου 2019, στο ξενοδοχείο «ΑΘΩΣ ΠΑΛΑΣ» στη Χαλκιδική 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 θα πραγματοποιηθεί στις 15  Μαΐου 2019 και ώρα 19.30  σε αίθουσα 

του Συνεδριακού χώρου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η  επαναληπτική Συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου στις 14.30. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 

18 Μαΐου 2019  στις 17.00-19.30. 

 

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

αποτελούμενη από τους κ.κ Βαρβάρα Αλιμπέρτη, Γεώργιο Ρίζο και Θεόδωρο Καραπαναγιωτίδη 

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 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά  

Ειδικότερα σύμφωνα με το Καταστατικό η αναλογία εκπροσώπησης στο Δ.Σ. είναι:                                                        

4 τακτικά μέλη από την Αθήνα, 1 αναπληρωματικό 

2 τακτικά μέλη από την Θεσσαλονίκη και 1 αναπληρωματικό 

2 τακτικά μέλη από την λοιπή Ελλάδα και 1 αναπληρωματικό 

1 τακτικό μέλος (το ένατο μέλος) ανεξαρτήτως περιοχής προέλευσης που θα εκλεγεί με βάση 

τον αριθμό ψήφων.  

β)  Για την Εξελεγκτική Επιτροπή : 3 τακτικά, 2 αναπληρωματικά 

γ) Για την Επιτροπή Εκπαίδευσης : 5 τακτικά,  (εκ των οποίων 2 μπορούν να είναι  πρόσεδρα) 

δ)  Για την Επιτροπή Δεοντολογίας: 3 τακτικά (Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τακτικά μέλη 

τ ης Ε.Ν.Ε που κατέχουν την ειδικότητα του νευρολόγου πέραν της 15ετίας.)   

ε)  Για την Επιτροπή Δημοσιεύσεων: 5 τακτικά μέλη (εκ των οποίων 2 μπορούν να είναι 

πρόσεδρα) 

 

 

  Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις 

ανωτέρω καταστατικές προβλεπόμενες θέσεις, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σύμφωνα 

με το Καταστατικό της Ε.Ν.Ε, αναφέροντας τα προσωπικά τους στοιχεία, την περιοχή, και 

τις θέσεις στις οποίες επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, στο fax: 210 72.47.556 ή στο 

e-mail: info@jneurology.gr το αργότερο μέχρι την 18η Απριλίου 2019,  όπως ορίζεται στο 

άρθρο 13 του Καταστατικού.  
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Οι συγκεντρώσεις των μελών των Κλάδων και οι σχετικές διεργασίες για την ανάδειξη 

εκπροσώπων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 19 Μαίου σε ώρες που θα ανακοινωθούν 

στο παράπλευρο του επιστημονικού προγράμματος. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι η έγκαιρη τακτοποίηση των 

οικονομικών τους εκκρεμοτήτων – συνδρομής τους έναντι της ΕΝΕ (κατάθεση σε 

λογαριασμό ή στη γραμματεία της ΕΝΕ) και αποστολή του σχετικού αποδεικτικού ή 

επιβεβαίωση μετά επικοινωνία με την γραμματεία, ΠΡΙΝ την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής. 

 

Για το Δ.Σ της Ε.Ν.Ε 

 

 

  Με  εκτίμηση,  

 

             Ο Πρόεδρος     Ο Γεν Γραμματέας 

      

Ν. Γρηγοριάδης     Κ. Βαδικόλιας 

Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ  Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ 

 


