
 
 

 

Αθήνα, 06.04.2021 
Α.Π. 031/2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος να προσέλθουν στην Τακτική Γενική 

Καταστατική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ. στα 

γραφεία της Εταιρείας (Σοφίας Σλήμαν 48, Αμπελόκηποι, 11526). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική 

Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Μαΐου 2021 και ώρα 14.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο “Divani Caravel” 

στην Αθήνα. 

 

Τα  θέματα της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα : 

Απολογισμός πεπραγμένων της διετίας 2019-2021 

Οικονομικός απολογισμός διαχείρισης της διετίας 2019-2021 

Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Εάν η Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί την 30
η
  Απριλίου 2021, οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο θα γίνονται δεκτές στη γραμματεία της Ε.Ε.Μ.Η. στην ηλεκτρονική διεύθυνση eemh@otenet.gr μέχρι 

τις  22 Απριλίου 2021.  

Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί το Σάββατο 08 Μαΐου 2021, η γραμματεία θα 

δέχεται υποψηφιότητες μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. (Οι ημερομηνίες και οι  προθεσμίες, συνοψίζονται στον 

παρακάτω πίνακα). Η λήψη της υποψηφιότητας θα επιβεβαιώνεται άμεσα από την Γραμματεία της ΕΕΜΗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. 
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Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας COVID-19, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω του 

συστήματος ΖΕΥΣ.  

Δικαίωμα στη ψηφοφορία θα έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη (μέλη που έχουν εξοφλήσει τις 

συνδρομές τους έως και το 2020). Τα δόκιμα μέλη καθώς και τα μέλη που έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή 

τους μετά τον Νοέμβριο του 2020, δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  

Παρακαλούμε θερμά για την στήριξή σας στην ομαλή διαδικασία των αρχαιρεσιών της Εταιρείας μας και σας 

καλούμε να τακτοποιήσετε τυχόν οφειλές σας προς την ΕΕΜΗ έως τις 15 Απριλίου 2021, για να έχετε το δικαίωμα 

συμμετοχής στις εκλογές.  

Τραπεζικός λογαριασμός Τράπεζας Πειραιώς 

Δικαιούχος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ, ΙΒΑΝ GR88 0172 0760 0050 7604 4897 436 

 

Δείτε το ισχύον Καταστατικό της ΕΕΜΗ στην ιστοσελίδα μας https://www.eemh.gr/board-of-directors.aspx 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
 

 
 
                      

Σπ. Μανωλακόπουλος 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
 
 

 
Ν. Γατσέλης 
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