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Προς: Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες
Σε συνέχεια της επιστολής μας (6/8/2021), σας καλούμε να ψηφίσετε για την ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας για τις
Νευροεπιστήμες (ΕΕΝ). Οι εκλογές θα γίνουν ηλεκτρονικά, στις 6 Οκτωβρίου 2021,
ημέρα Τετάρτη και από τις 10π.μ. έως τις 4μ.μ.
Η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προβλέπεται πλέον μετά την αναθεώρηση του
καταστατικού της εταιρείας. Τη διαδικασία θα αναλάβει η εταιρεία electobox, η οποία έχει
μεγάλη εμπειρία σε αυτό τον τομέα (https://electobox.com/el/). Πριν την ψηφοφορία θα λάβετε
ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρία electobox, ώστε να
πραγματοποιήσετε μια δοκιμαστική ψηφοφορία και να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον της
ψηφοφορίας. Οδηγίες ψηφοφορίας θα δοθούν αναλυτικά, αλλά για αρχή μπορείτε να δείτε
κάποια βασικά σημεία σε αυτό το σύνδεσμο
https://electobox.com/el/ekloges-dioikhtikou-simvouliou-kai-elegktikis-odhgies-pshfoforias.
Παρακάτω, αναγράφονται αλφαβητικά τα μέλη που είναι υποψήφιοι για τις έξι (6) θέσεις (4
τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ) και τις τρεις θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Για το ΔΣ
•
•
•
•
•
•

Χριστίνα Κυρούση, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Αλεξία Πολυσίδη, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, ΙΒΕΑΑ
Βασίλης Ράος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Εντεταλμένος Ερευνητής, ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’
Αναστασία Τσιγκοτζίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΑΠΘ
Εμμανουήλ Φρουδαράκης, Εντεταλμένος Ερευνητής, ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Για την εξελεγκτική επιτροπή
• Στυλιανή Γιακουμάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
• Σπυρίδων Ευθυμιόπουλος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
• Φωτεινή Στυλιανοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Μπορείτε να βάλετε επιλέξετε μέχρι 2 άτομα σε κάθε λίστα. Υπενθυμίζεται ότι το μέλος που
θα πλειοψηφίσει στις εκλογές αυτές θα είναι γραμματέας του ΔΣ για την διετία 2021-2023 και
πρόεδρος για την διετία 2023-2025.
Σας υπενθυμίζουμε ότι για να μπορέσετε να ψηφίσετε, πρέπει να είσαστε τακτικά μέλη και
ταμιακώς ενήμερα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να τακτοποιήσετε τις οφειλές σας μέχρι
και τις 10 Σεπτεμβρίου 2021 (δείτε και παρακάτω λεπτομέρειες). Η λίστα των ταμειακώς
ενήμερων μελών θα σταλεί στην εταιρεία που θα πραγματοποιήσει τις ηλεκτρονικές
εκλογές. Όσοι θα έχετε τη δυνατότητα να ψηφίσετε, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα
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με όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία των εκλογών. Τα μέλη-φοιτητές δεν ψηφίζουν
και τα μέλη-φίλοι δεν ψηφίζουν.
Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής,
Μαριγούλα Μαργαρίτη
Αντώνης Σταματάκης
Γιώργος Παναγής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!!
IMPORTANT!!!
Μόνο τακτικά μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα μπορούν να ψηφίσουν. Για τη
διευκόλυνση της διαδικασίας, μόνο τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα μέχρι και
το έτος 2021 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές.
Δείτε παρακάτω επιπλέον πληροφορίες για τη συνδρομή.
The membership fee of 40 Euros is paid every two years. We are kindly asking you to pay the dues for
the current biennial in order to have the right to vote and to stand as a candidate at the elections by
making a deposit at the society’s bank account
Alpha Bank, Account number: 535 00 2002 000641
BIC / Swift Code: CRBAGRAA
IBAN: GR0701405350535002002000641
Beneficiary: Hellenic Society for Neuroscience
and send the transaction proof at vasraos@gmail.com. At the subject line of your response message
please write “YOUR NAME HSfN fees”. To facilitate us identify your deposit at the bank account
records please write your name at the “reason for the transaction” field. Please pay the bank
expenses so that they are not deducted from the membership fees. The last date for the update of
the members’ list is September 10.
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