
	  
 
 
 

 
 
 

Αθήνα, 11/11/19 
         Αρ. Πρωτ. 459 
 

Προς  
τα Τακτικά Μέλη της  
Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας  
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η Γενική 
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της εταιρείας µας θα 

πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 7 Δεκεµβρίου 2019 και ώρα 10:00 

στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στην Αθήνα. 

Θα ακολουθήσουν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ 

έως τις 18:00. 

Υποψηφιότητες για το ΔΣ υπέβαλαν οι συνάδελφοι που 

αναφέρονται µε αλφαβητική σειρά:  

 

1. ΒΑΚΑΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ  
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
3. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
4. ΔΟΥΚΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ 
5. ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
7. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
8. ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
10. ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΣΚΑΡΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
12. ΣΚΑΡΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
13. ΤΡΙΧΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

 

 



	  
 

 

 

 

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 (Θα σας σταλεί το εκλογικό υλικό) 

που θα στείλουν µε courier (µε χρέωση της εταιρείας) στην έδρα της 

εταιρείας Καρνέαδου 44-46, 10676 Αθήνα - υπόψιν Αλεξάνδρας 
Ζάχου το αργότερο µέχρι και την Τετάρτη 4/12/2019 (η παραλαβή 

των φακέλων πρέπει να γίνει πριν την ηµεροµηνία των εκλογών για να 

κατατεθούν οι φάκελοι στη εφορευτική επιτροπή) και που θα περιέχει:  

α) Σφραγισµένο το φάκελο ψηφοφορίας που έχει αποσταλεί, 

όπου θα περιέχεται το ψηφοδέλτιο µε τις προτιµήσεις του µέλους 

(έως 7 σταυροί),  

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 όπου δηλώνεται ο τόπος 

εργασίας και διαµονής και  

γ) τις συνδροµές για τα έτη 2017-2018-2019 που ανέρχονται 

στο ποσό των 15 ευρώ (το καταστατικό ορίζει κατάθεση στο όνοµα 

του απερχόµενου ταµεία και επισύναψη της απόδειξης στον φάκελο, 

όµως εναλλακτικά τα χρήµατα µπορούν να κατατεθούν στο 

λογαριασµό της εταιρείας στην Alpha Bank  

GR1201401460146002002004252 (SWIFT/BIC CRBAGRAA) και 
στο φάκελο να περιέχεται το καταθετήριο όπου θα αναγράφεται το 

ονοµατεπώνυµο του καταθέτη ως αιτιολογία κατάθεσης). 
Σας υπενθυµίζουµε ότι δικαίωµα ψήφου έχουν τα µέλη που 

έχουν εξοφλήσει τις ετήσιες συνδροµές τους, τις οποίες µπορείτε να 

καταβάλετε έως και την ηµέρα των εκλογών.  

 

  Σηµαντική  παρατήρηση: Παρακαλούµε τα µέλη που δεν 

έχουν επικαιροποιήσει τις ταχυδροµικές τους διευθύνσεις και έχουν 

το δικαίωµα επιστολικής ψήφου να µας ενηµερώσουν µε mail για να 

παραλάβουν το εκλογικό υλικό. 

 



	  
 

 

 

 

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   

             
Γ. Πισσάκας              Γρ. Γεωργακόπουλος  

 


