
	  

 
      Αθήνα, 7/11/2016 
      Αρ.Πρωτ.: 319 
 
Προς 
Τα Τακτικά Mέλη της  
Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Σας ενηµερώνουµε ότι η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 

της Εταιρείας µας θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 
2016 και ώρα 13:00 στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental στα 

πλαίσια του Συνεδρίου «Νεοπλάσµατα του µαστού και του γεννητικού 

συστήµατος της γυναίκας». 

Θα ακολουθήσουν οι εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής έως τις 18:00. 

 

Υποψηφιότητες για το ΔΣ υπέβαλαν οι συνάδελφοι που αναφέρονται 

µε αλφαβητική σειρά: 

 
1. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΚΑΛΗΣ  
2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
3. ΚΛΕΑΝΘΗ ΔΟΥΚΑΚΗ 
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ  
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ 
6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ  
7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ 
8. ΑΝΘΗ ΜΗΛΙΑΔΟΥ 
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ 
10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΣΑΚΑΣ 
11. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΡΙΧΑΣ  
 
Υποψηφιότητες για την Εξελεγκτική Επιτροπή υπέβαλαν οι 

συνάδελφοι που αναφέρονται µε αλφαβητική σειρά: 

 
1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
2. ΓΟΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
 
 



	  

 

Σύµφωνα µε το Καταστατικό, τα τακτικά µέλη που αποδεδειγµένα 

ζουν και εργάζονται εκτός της έδρας της Εταιρείας και σε απόσταση 

µεγαλύτερη των 200 χιλιοµέτρων µπορούν να ψηφίσουν µε 

συστηµένη επιστολή που θα στείλουν στην έδρα της Εταιρείας 

Καρνεάδου 44-46, 10676 Αθήνα - υπ’ όψη Αλεξάνδρας Ζάχου το 

αργότερο µέχρι την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου 2016 (παρακαλείσθε 
να τηρηθεί η ηµεροµηνία αποστολής προκειµένου να παραληφθούν 

οι φάκελοι προ των εκλογών) και που θα περιέχει α) Σφραγισµένο τον 

φάκελο ψηφοφορίας που έχει αποσταλεί, όπου θα περιέχεται το 

ψηφοδέλτιο µε τις προτιµήσεις του µέλους, (έως 7 σταυροί για ΔΣ και 

έως 3 σταυροί για Εξελεγκτική Επιτροπή) και β) η υπεύθυνη δήλωση 

του Ν. 1599 όπου δηλώνεται ο τόπος εργασίας και διαµονής. 

Υπενθυµίζεται ότι δικαίωµα ψήφου έχουν τα µέλη που έχουν 

εξοφλήσει τις ετήσιες συνδροµές τους [για κάθε σχετική πληροφορία 

να επικοινωνήσουν µε τον Ταµία της ΕΕΑΟ κύριο Γεώργιο 

Κουκουράκη στο 6972551564, gkoyokoyrakis@yahoo.gr]. 

Καλούµε όλα τα ενεργά µέλη της ΕΕΑΟ να προσέλθουν και να 

ασκήσουν το εκλογικό τους  καθήκον. 

 
Με εκτίµηση,  

Για το ΔΣ της ΕΕΑΟ 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραµµατέας 

     
   

  Γεώργιος Πισσάκας     Γεώργιος Ηλιάδης 


