ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μέλος της FIGO & του EBCOG

Αθήνα 16 Ιουλίου 2021
Αριθμ. πρωτ. 53

Πρόεδρος
Δ. ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ
Καθηγητής Παν. Αθηνών
Αντιπρόεδρος
Α. ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ
Καθηγητής Παν. Αθηνών
Γεν. Γραμματέας
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διδάκτωρ Παν. Αθηνών

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.44/1-07-2021
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τα μέλη της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας,
καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) που θα διεξαχθεί την
28η Αυγούστου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στο Ξενοδοχείο
Divani-Caravel, Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα με
θέματα ημερησίας διάταξης:

Ειδικ. Γραμματέας
Ε. ΔΕΛΗΓΕΩΡΟΓΛΟΥ
Καθηγητής Παν. Αθηνών

1.
2.
3.
4.

Ταμίας
Ν. ΒΛΑΧΟΣ
Καθηγητής Παν. Αθηνών

5.
6.
7.

Μέλη
Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Καθηγητής Παν. Θεσ/κης
Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Καθηγητής. Παν. Πατρών

Διοικητικός Απολογισμός – Πεπραγμένα.
Ταμειακός Απολογισμός από 01.01.2020 μέχρι 25.08.2021.
Εκλογή νέων μελών.
Εισήγηση Διοικητικού Συμβουλίου για το 16ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας.
Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκλογή μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η τακτική Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί το Σάββατο 04 Σεπτεμβρίου 2021 με τον ίδιο τρόπο,
την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Οι επιθυμούντες και έχοντες τα νόμιμα δικαιώματα, τα απορρέοντα
από το Καταστατικό της Εταιρείας, να θέσουν υποψηφιότητα για
Ε. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και Πειθαρχικού
Συμβουλίου (ΠΣ), καλούνται να δηλώσουν τούτο εγγράφως στο
Α. ΜΟΡΤΆΚΗΣ
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέχρι την Κυριακή 22
Διδάκτωρ Παν.Αθηνών
Αυγούστου 2021 με δήλωση που θα αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία
(FAX) στο τηλέφωνο 2107774609 ή ηλεκτρονικά στο email
helobgyn@otenet.gr Υπόδειγμα δήλωσης υποψηφιότητας έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.hsog.gr Ο κατάλογος
των υποψηφίων μελών του νέου ΔΣ και ΠΣ θα αναρτηθεί στην ίδια
ιστοσελίδα την 23.08.2021.
Η ΓΣ και η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθούν με τους
εξής τρεις τρόπους:
α) Με φυσική παρουσία των μελών,
β) Με εξουσιοδότηση, που θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής του
εξουσιοδοτούντος. Κάθε μέλος με φυσική παρουσία μπορεί να
εκπροσωπεί δύο επιπλέον μέλη με εξουσιοδότηση (υπόδειγμα
εξουσιοδότησης και οι αρμόδιες Αρχές για την βεβαίωση γνησίου
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υπογραφής των εξουσιοδοτούντων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας) και
γ) στον διαδικτυακό τόπο της ηλεκτρονικής εφαρμογής – υπηρεσίας
τηλεδιάσκεψης μέσω συνδέσμου (link) που θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλεί στο e-mail των μελών που
θα δηλώσουν διαδικτυακή συμμετοχή. Ειδικά για τα μέλη αυτά η
ψηφοφορία θα λάβει χώρα μέσω του ειδικού πληροφοριακού
συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας
και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε).
Στη ΓΣ και στην εκλογική διαδικασία έκαστο μέλος δικαιούται να
συμμετάσχει μόνο με έναν εκ των τριών τρόπων διενέργειας της ΓΣ
και της ψηφοφορίας.
Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στη ΓΣ και
την εκλογική διαδικασία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ να αποστείλουν στο e
mail της Εταιρείας σχετική δήλωση με το ονοματεπώνυμο και την
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail) το αργότερο έως 27.08.2021.
Στα μέλη αυτά θα αποσταλεί πριν τη ΓΣ ο ηλεκτρονικός σύνδεσμός
(link), με τον οποίο θα μπορούν να εγγραφούν στην τηλεδιάσκεψη της
ΓΣ και ακολούθως θα λάβουν το link για τη σύνδεσή τους την
προκαθορισμένη ώρα. Για την ηλεκτρονική ψηφοφορία ανάδειξης
μελών νέου ΔΣ και ΠΣ θα αποσταλεί ένας διαφορετικός μοναδικός
μυστικός σύνδεσμος, μέσω του οποίου τα μέλη θα ψηφίσουν
διαδικτυακά. Οδηγίες σύνδεσης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα
της Εταιρείας. H ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι ώρα
18:00 της ορισθείσας ημέρας διεξαγωγής της ΓΣ και των αρχαιρεσιών.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία. Για τη
διευκόλυνση της διαδικασίας τα μέλη, αφού προηγουμένως
πληροφορηθούν το ακριβές ποσό από την Γραμματέα της εταιρείας
τηλ. 2107774607, μπορούν να εξοφλήσουν τις συνδρομές τους από
τώρα στον υπ’ αριθμ. 0026.0099.36.0101199449 - Iban
GR0602600990000360101199449 λογαριασμό της τράπεζας EFG
EUROBANK ERGASIAS με αιτιολογία: «συνδρομή και
Ονοματεπώνυμο».
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γεν Γραμματέας

Δρ. Π.Πετρόπουλος

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Δ.Λουτράδης
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