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Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης,
Λόγω της επιδείνωσης της υγειονομικής κατάστασης στη χώρας μας και των περιορισμών
που έχουν επιβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΥ σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε:
Α) Το συνέδριο της εταιρείας μας να γίνει αποκλειστικά διαδικτυακά, καθώς η υβριδική
μορφή (φυσική παρουσία και διαδικτυακά) δεν ήταν πλέον επιτρεπτή από τις ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις. Οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου παραμένουν ως
έχουν.
Β) Η γενική συνέλευση της εταιρείας μας θα γίνει αποκλειστικά διαδικτυακά, στην
προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας αποσταλούν πριν από
το συνέδριο.
Γ) Οι εκλογές θα γίνουν και αυτές διαδικτυακά, καθώς δεν είναι με κανέναν τρόπο δυνατή η
ψηφοφορία με φυσική παρουσία. Η διοργάνωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα ανατεθεί
σε έμπειρη εταιρεία, η οποία θα παρέχει πλήρεις εγγυήσεις ασφάλειας και
εμπιστευτικότητας. Περισσότερες πληροφορίες θα σας αποσταλούν πριν το συνέδριο.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στις εκλογές συμμετέχουν μόνο τα οικονομικά
τακτοποιημένα μέλη, οπότε θα πρέπει να γίνει κατάθεση της συνδρομής (στην αιτιολογία να
αναφέρεται το ονοματεπώνυμο σας) στον λογαριασμό της εταιρείας, με τα εξής στοιχεία:

Ε. Μανιός
ΜΕΛΗ
Γ. Στεργίου
τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Τράπεζα: EUROBANK
Αριθμός / Bank Account No: 00260093650200028328
IBAN: GR 640 26 0093 0000 650 200028328
Η κατάθεση της συνδρομής θα πρέπει να γίνει έως την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, ώστε
να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να προετοιμασθεί κατάλληλα η ηλεκτρονική
ψηφοφορία.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της
εταιρείας μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Παντελής Ζεμπεκάκης

Ο Γενικός Γραμματέας
Μιχάλης Δούμας

