
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ 

Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία 

«ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 

(ΑΡ. ΜΗΣΡΩΟΤ: 2618 – ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) 

σε Σακτική Δκλογοαπολογιστική Γενική ςνέλεςση 

 

Με απόθαζε ηεο 31
εο

/01/2019 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζύκθσλα κε ην λέν ηζρύνλ θαηαζηαηηθό 

(όπσο ηξνπνπνηήζεθε δπλάκεη ηεο από 16
εο

/1/2013 απόθαζεο ηεο Γ.., πνπ εγθξίζεθε δηα ηεο ππ’ αξηζκ. 

771/2013 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαη θαηαρσξήζεθε ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ 

βηβιίνπ αλαγλσξηζκέλσλ ζσκαηείσλ κε απμ. αξηζκό 2618/9-7-2013) θαη ην λόκν, πξνζθαινύληαη ηα Μέιε 

ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», ζε Σαθηηθή 

Δθινγναπνινγηζηηθή Γεληθή πλέιεπζε στιρ 8 Μαπτίος 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 16:00, ζηελ 

Αζήλα, ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μηθξνβηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο, νδόο Μ. Αζίαο, αξ. 75 

(θηήξην 11, 3
νο

 όξνθνο), γηα λα ιάβνπλ απόθαζε επί ησλ παξαθάησ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Απολογισμόρ απεπσόμενος Γιοικητικού ςμβοςλίος. 

2. Οικονομικόρ απολογισμόρ έτοςρ 2018, Πποϋπολογισμόρ έτοςρ 2019 και Έκθεση Δξελεγκτικήρ 

Δπιτποπήρ.  

3. Δκλογή νέος Γιοικητικού ςμβοςλίος και νέαρ Δξελεγκτικήρ Δπιτποπήρ. 

 

Όζα από ηα κέιε επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη, ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό 

θαη ην λόκν, λα έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην σκαηείν (ηακεηαθώο 

εληάμεη κέιε). 

Τπελζπκίδεηαη ζηα κέιε όηη, ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη απαξηία θαηά 

ηελ σο άλσ εκεξνκελία, ε ζπλεδξίαζε καηαηώλεηαη γηα ηελ 12ε/03/2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 16:00, 

ζηνλ ίδην σο άλσ ηόπν, ρσξίο λέα πξόζθιεζε ησλ κειώλ, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη απαξηία νύηε 

θαη θαηά ηελ 12ε/03/2019 (1
ε
 επαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε), ε ζπλεδξίαζε καηαηώλεηαη θαη ε 

2
ε
 επαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κε ηα ίδηα σο άλσ ζέκαηα ζα ζπλέιζεη ηελ 15η/03/2019, 

ημέπα Παπασκεςή και ώπα 16:00, ζηνλ ίδην σο άλσ ηόπν, ρσξίο λέα πξόζθιεζε ησλ κειώλ, οπότε θα 

είναι σε απαπτία ανεξάπτητα από τον απιθμό τυν παπισταμένυν οικονομικά τακτοποιημένυν μελών. 

 

Δηδηθά, όζνλ αθνξά ην ηξίην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ήηνη ηελ Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαη λέαο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ζεκεηώλνπκε όηη ζα αθνινπζεζεί σο πξνο ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ 

θαη ηελ δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο ε λέα δηαδηθαζία κε δπλαηόηεηα επηζηνιηθήο ςήθνπ, όπσο πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 28 ηνπ λένπ ηζρύνληνο Καηαζηαηηθνύ, ηνπ νπνίνπ κπνξείηε λα ιάβεηε γλώζε ζηελ ηζηνζειίδα 

www.hsm.org.gr ηνπ σκαηείνπ.  

 

Ωο εθ ησλ αλσηέξσ, επηζεκαίλνπκε όηη: α) η ςποβολή ςποτηυιοτήτυν λήγει 16 Φεβποςαπίος 2019, 

γίλεηαη κε έγγξαθε αίηεζε πξνο ηελ ΔME θαη ζα αθνινπζήζεη αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ κε αλάξηεζε 

ησλ νλνκάησλ ηνπο ζηελ σο άλσ ηζηνζειίδα ηνπ σκαηείνπ ην αξγόηεξν έσο ηελ 21
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2019, 

β) Σν εθινγηθό πιηθό (ςεθνδέιηηα θαη θάθεινο ςεθνθνξίαο) ζα έρεη απνζηαιεί από ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην κέρξη ηηο 1 Μαξηίνπ 2019 θαη γ) ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ςεθίζεηε δηα 

αιιεινγξαθίαο, η επιστολική τήυορ σαρ ππέπει να έσει αποσταλεί με σςστημένη επιστολή μέσπι και 

τιρ 8 Μαπτίος 2019 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο (δηεύζπλζε: Γ. Βξπώλε, 

Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο, Μ. Αζίαο 75, 115 27, Αζήλα).  

 

Αζήλα, 31/01/2019 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..        Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 

http://www.hsm.org.gr/

