
 

 

 

 

Προς τα Τακτικά Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας 

Γηριατρικής Ογκολογίας 

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019 

Αγαπητά μέλη της Εταιρείας, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Γενική Εκλογοαπολογιστική 
Συνέλευση της Εταιρείας μας θα πραγματοποιηθεί το 

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 

στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στην Αθήνα (η ακριβής ώρα θα 
ανακοινωθεί έγκαιρα). 

Θα ακολουθήσουν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. 

Υποψηφιότητες για το ΔΣ υπέβαλαν οι συνάδελφοι που αναφέρονται με 
αλφαβητική σειρά: 

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΟΜΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 

Τα τακτικά μέλη που αποδεδειγμένα ζουν και εργάζονται εκτός της έδρας 
της Εταιρείας σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων, μπορούν να 
ψηφίσουν με συστημένη επιστολή που θα στείλουν στη διεύθυνση  Αθηνών 
81, 26441 Πάτρα, υπ’ όψη Δημητρίου Καρδαμάκη, 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 θα τους 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. Τα χρήματα μπορούν να κατατεθούν στο λογαριασμό της 
εταιρείας GR87 0171 5340 0065 3414 1097 241 και στο φάκελο να 
περιέχεται το καταθετήριο, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
καταθέτη ως αιτιολογία κατάθεσης. 

Για εξοικονόμηση πόρων, όσα μέλη επιθυμούν να ψηφίσουν με 
επιστολική ψήφο, παρακαλώ να το δηλώσουν έως την 1η Δεκεμβρίου 2019 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση kardim@upatras.gr αναγράφοντας και την ταχυδρομική 
τους διεύθυνση για να τους αποσταλεί το εκλογικό υλικό. 

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. 

Καλούμε όλα τα ενεργά μέλη της ΕΕΓΟ να προσέλθουν και να ασκήσουν 
το εκλογικό τους καθήκον. 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. της ΕΕΓΟ 

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραµµατέας 

Δημήτριος Καρδαμάκης   Λάμπρος Βαμβακάς 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι αποκλειστικά προς τα μέλη της 

Εταιρείας και απευθύνονται μόνον προς τον αναφερόμενο παραλήπτη. Εάν έχετε λάβει το 

παρόν μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης ή εάν δεν επιθυμείτε να 

λαμβάνετε μηνύματα από την Εταιρεία, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε στη 

διεύθυνση kardim@upatras.gr 
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