EKΛΟΓΕΣ ΕΕΕΠΦ
ΣΑΒ22.Ο2.2Ο2Ο
Ο9:ΟΟ—19:ΟΟ

Αγαπητές/οί φίλες/οι
Η ΕΕΕΠΦ, αποτιμώντας τα θετικά και αρνητικά της μέχρι τώρα παρουσίας της,
εκλέγει τα νέα διοικητικά της όργανα και σχεδιάζει με τόλμη και φαντασία τις
μελλοντικές της δράσεις.
Μεσολάβησαν 3 χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές της ΕΕΕΠΦ, 3 χρόνια
δυναμικής παρουσίας και ακούραστης δράσης που εδραίωσαν την ΕΕΕΠΦ στην
πρωτοπορία της εκπαίδευσης στο επείγον.
Εκατοντάδες Σεμινάρια, καινοτόμες δράσεις, τολμηρές θεσμικές προτάσεις και
παρεμβάσεις και ένα ανεπανάληπτο Συνέδριο (Emergency 3) άφησαν
ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στο χάρτη της Επείγουσας Προνοσοκομειακής
Φροντίδας και γενικά της Επείγουσας Ιατρικής στη χώρα μας.
H πέρα από κάθε προσδοκία ανάπτυξη και εδραίωση του Προγράμματος
Εκπαίδευσης Μαθητών Σχολικής Ηλικίας & Εκπαιδευτικών στην Αναζωογόνηση
KIDS SAVE LIVES, η συνεχής επέκταση των Σεμιναρίων Αναζωογόνησης και η
θεσμική αναγνώριση της ΕΕΕΠΦ ως Εθνικού Κέντρου του Προγράμματος
Εκπαίδευσης στη Διαχείριση Μαζικών Καταστροφών EMERGO TRAIN SYSTEM,
η καθοριστική συμβολή της ΕΕΕΠΦ στην προσπάθεια ανάπτυξης Εθνικού
Συστήματος Τραύματος και η παρουσίαση της πρωτοποριακής για τα δεδομένα
της χώρας ολοκληρωμένης θεσμικής επεξεργασίας της ΕΕΕΠΦ για την
επιστημονική και επαγγελματική αναβάθμιση και ανέλιξη του έλληνα διασώστη
καθιστούν την ΕΕΕΠΦ βασικό πυλώνα της επιστημονικής κοινότητας του
επείγοντος.
Είναι βέβαιο ότι μένουν πολλά ακόμη να γίνουν και στην προσπάθεια αυτή
χρειάζονται όλοι!
Το ΔΣ της ΕΕΕΠΦ, θεωρώντας ότι η ΕΕΕΠΦ έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό
να ανταποκριθεί στους βασικούς ιδρυτικούς της στόχους και εκφράζοντας τις
πιο θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι με οποιοδήποτε τρόπο και από
οποιαδήποτε θέση στήριξαν το έργο της ΕΕΕΠΦ, συγκαλεί Γενική Συνέλευση
για τον απολογισμό της δράσης της και προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και νέων
Διοικουσών Επιτροπών των Τοπικών Παραρτημάτων της ΕΕΕΠΦ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕΕΠΦ
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ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΕΕΠΦ
Συγγρού 5
Ως 1η ημερομηνία ορίζεται η 14.Ο2.2Ο2Ο, λόγω όμως των αντικειμενικών
δυσκολιών εξασφάλισης της απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη διενέργειά της,
ορίζεται 2η ημερομηνία, η 22.Ο2.2Ο2Ο, που θα είναι και η τελική, αφού η
επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται με βάση το καταστατικό ότι είναι σε
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με όσα μέλη είναι παρόντα.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΕΠΦ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΕΠΦ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΕΠΦ
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι υποψηφιότητες για όλα τα όργανα της ΕΕΕΠΦ (ΔΣ/ΕΕ/ΔΕ Παραρτημάτων)
θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 12.Ο2.2Ο2Ο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της ΕΕΕΠΦ:
eeepf@yahoo.gr
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα για το
τρέχον έτος (2Ο2Ο) τακτικά μέλη της ΕΕΕΠΦ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ & ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα για το τρέχον έτος
(2Ο2Ο) τακτικά μέλη της ΕΕΕΠΦ.
Όσοι από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου διαβιούν εκτός του τόπου
ψηφοφορίας του Παραρτήματός τους μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική
ψήφο με την προϋπόθεση ότι οι επιστολές θα πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί
έγκαιρα ώστε να παραληφθούν μέχρι την προηγούμενη των εκλογών
(21.Ο2.2Ο2Ο) από τις αντίστοιχες Εφορευτικές Επιτροπές που θα έχουν και τη
συνολική ευθύνη της διαδικασίας.

ΠΟΣΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ
Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) ψηφίζετε μέχρι και (6) υποψήφιους.
Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΕ) ψηφίζετε μέχρι και (3) υποψήφιους.
Για τις ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΔΕ) των ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ψηφίζετε μέχρι και (3) υποψηφίους.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι εκλογές θα διεξαχθούν υπό την ευθύνη των Εφορευτικών Επιτροπών, από
τις οποίες η 5μελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που θα βρίσκεται στην
έδρα της ΕΕΕΠΦ θα έχει τη συνολική εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας και
ταυτόχρονα θα διεκπεραιώσει τις εκλογές του Τοπικού Παραρτήματος
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης / Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι 3μελείς
Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές θα επιληφθούν των εκλογών στα αντίστοιχα
Παραρτήματα.

ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΕ
X
ΕΔΡΑ ΕΕΕΠΦ &
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΕΕΠΦ
Συγγρού 5
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δεληγιάννη Μαρία
Καπριανού Μάγδα
Στεφανούδη Αναστασία
Ταμβάκης Ευάγγελος
Υφαντή Φανή

Y
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ /
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ
ΝOVOTEL HOTEL ΑΘΗΝΩΝ
Μιχαήλ Βόδα 4—6
ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαΐμη Φιλιώ
Καπνοπούλου Κωνσταντίνα
Σταμέλλου Ελένη

Z
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΤΕΠ ΓΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βλάση Μαρία
Ζώτας Ευριπίδης
Παπαδόπουλος Παναγιώτης

[
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

ΠΑΤΡΑ
DECK ALL DAY CAFÉ BAR
Ηρώων Πολυτεχνείου 42
ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αυγουστάτος Διονύσιος
Βούτσινου Ελένη
Λέκκα Αικατερίνη

