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ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

     Τα μέλη της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, 
καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) που θα διεξαχθεί  την 27η 
Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας επί 
της οδού Αλκαίου αριθμ. 10, Αθήνα, ΤΚ 11528 με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
«Διενέργεια αρχαιρεσιών εκλογής δύο (2) αναπληρωματικών μελών για τη 
συμπλήρωση της σύνθεσης του νέου Διοικητικού συμβουλίου».  
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η τακτική Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την Τετάρτη 03 Νοεμβρίου 2021, 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 αναπληρωματικά 
μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), καλούνται να δηλώσουν τούτο 
εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέχρι την Πέμπτη 21 
Οκτωβρίου 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 αναπληρωματικών 
μελών  του νέου ΔΣ  θα αναρτηθεί στην ίδια ιστοσελίδα την 22.10.2021.  
Η ΓΣ και η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθούν από ώρα 12:00 μέχρι 
ώρα 15:00  ως εξής: α) Με φυσική παρουσία των μελών και 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 υπογραφής των 
εξουσιοδοτούντων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας)  
Στη ΓΣ και στην εκλογική διαδικασία έκαστο μέλος δικαιούται να 
συμμετάσχει μόνο με έναν εκ των ανωτέρω τρόπων διενέργειας της ΓΣ και 
της ψηφοφορίας.   
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις 
οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο                      

      Ο Γεν Γραμματέας                                        Ο Πρόεδρος           

                                                                                                                        

           Δρ. Π.Πετρόπουλος                              Καθηγητής Δ.Λουτράδης 

  

 

  
 


