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Αρ. Πρωτ.: 462 
  

ΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΡΟΚΥΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (24/02/2018) – ΥΡΟΒΟΛΗ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (04/02/2018) 

Καλοφνται τα μζλθ τθσ 
Εταιρείασ Ρακολογίασ Ελλάδοσ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 
τισ 16 Φεβρουαρίου 2018 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11.00 πμ ζωσ 13.30 μ.μ. ςτο 
Αμφικζατρο του Νοςοκομείου ΑΧΕΠΑ ςτθ Θεςςαλονίκθ με κζματα θμεριςιασ διάταξθσ: 
 
α. Λογοδοςία απερχόμενου Διοικθτικοφ υμβουλίου 
β. Ανάγνωςθ & Ζγκριςθ ζκκεςθ Ελεγκτικισ Επιτροπισ 
γ. Ζγκριςθ απολογιςμοφ και ιςολογιςμοφ ζτουσ 2017 
δ. Απαλλαγι απερχόμενου Διοικθτικοφ υμβουλίου 
ε. Αρχαιρεςίεσ για τθν εκλογι νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου, Ελεγκτικισ Επιτροπισ, 
Εκπροςϊπων Δόκιμων Μελϊν και Συντονιςτϊν Ομάδων Εργαςίασ 
 
             Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί απαρτία, θ Γενικι Συνζλευςθ κα επαναλθφκεί 
ςτισ 24 Φεβρουαρίου 2018,  ϊρα 9.00 πμ ζωσ 11.00 π.μ ςτο Ξενοδοχείο Grand Hotel 
Palace και οι κάλπεσ κα παραμείνουν ανοιχτζσ από τισ 11.00 π.μ. ζωσ τισ 19.00 μ.μ. 
Δικαίωμα ψιφου ζχουν όλα τα ταμειακϊσ τακτοποιθμζνα Μζλθ τθσ Εταιρείασ και για το 
ζτοσ 2018 (θ οικονομικι τακτοποίθςθ μπορεί να γίνει μζχρι και τθν θμζρα τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ 24/2/2018). 
 
Μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςτισ 17 Νοεμβρίου 2017 δόκθκε θ 
δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ανάδειξθσ των μελϊν του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου, τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ και των υντονιςτϊν των Ομάδων Εργαςίασ όχι 
μόνο με τθν αυτοπρόςωπθ παρουςία και ςυμμετοχι ςτθ εκλογικι διαδικαςία τθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ τθσ Εταιρείασ ςτισ 24/02/18 αλλά για πρϊτθ φορά και με τθ διαδικαςία τθσ 
επιςτολικισ ψιφου. Με τον τρόπο αυτό δίδεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ ψθφοφορία 
όςο το δυνατόν περιςςότερων μελϊν τθσ Εταιρείασ που είναι ταμειακϊσ τακτοποιθμζνα 
πριν από τθν ζναρξθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ (αναλυτικζσ οδθγίεσ παρακάτω).  
 
φμφωνα με το άρκρο 11 του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, θ Γενικι υνζλευςθ 
βρίςκεται ςε απαρτία, όταν ς’ αυτι παρευρίςκεται τουλάχιςτον το ½ των τακτικϊν μελϊν 
τθσ, που είναι οικονομικά τακτοποιθμζνα.  Αν δεν επιτευχκεί απαρτία κατά τθν πρϊτθ 
ςυνζλευςθ, ςυγκαλείται δεφτερθ επαναλθπτικι μετά τθν παρζλευςθ μιασ εβδομάδοσ από 
τθν προθγοφμενθ, οπότε θ Γενικι υνζλευςθ κεωρείται ότι βρίςκεται ςε απαρτία με 
παρόντα οςαδιποτε μζλθ τθσ Εταιρείασ. 
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φμφωνά με τα άρκρα 6, 9 & 10 του νζου Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ :  
- «Από τα ζντεκα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, ζξι (6), μεταξφ των οποίων ο 

Πρόεδροσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ και ο Ταμίασ προζρχονται από ζνα γεωγραφικό 
διαμζριςμα τθσ χϊρασ που ορίηεται «Νότοσ», με πρωτεφουςα την Αθήνα και οι 
υπόλοιποι πζντε (5), μεταξφ των οποίων ο Βϋ Αντιπρόεδροσ, προζρχονται από το 
άλλο γεωγραφικό διαμζριςμα που ορίηεται «Βορράσ», με πρωτεφουςα την 
Θεςςαλονίκη. Η ςχζςη αυτή (6-5) εναλλάςςεται ανά διετία μεταξφ «Νότου» και 
«Βορρά». Το διαμζριςμα του «Νότου» περιλαμβάνει τισ περιοχζσ Στερεάσ Ελλάδασ, 
Πελοποννήςου, Κρήτησ και Νήςων Νοτίου Αιγαίου. Το διαμζριςμα του «Βορρά» 
περιλαμβάνει τισ περιοχζσ Θράκησ, Μακεδονίασ, Θεςςαλίασ, Ηπείρου, Ιονίων και 
Νήςων Βορειοανατολικοφ Αιγαίου. Για τθν καλφτερθ εκπροςϊπθςθ όλων των 
Περιφερειϊν, ςτθν αναλογία 6-5 αντίςτοιχα, 2-2 μζλθ προζρχονται από τουσ 
πλειοψθφοφντεσ εκτόσ Αθθνϊν και Θεςςαλονίκθσ.»,  

- «Σε θζςη του διοικητικοφ ςυμβουλίου εκλζγονται όςοι ςυγκεντρϊςουν τισ 
περιςςότερεσ ψήφουσ, κατά ςειρά επιτυχίασ και μζχρι τη ςυμπλήρωςη του 
αριθμοφ των μελϊν. Οι τυχόν υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάςςονται ωσ επιλαχόντεσ 
κατά την οριςμζνη ςειρά. Το αποτζλεςμα καταγράφεται ςτο πρακτικό που 
υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή, η οποία ανακηρφςςει τα νζα μζλη του 
διοικητικοφ ςυμβουλίου, λαμβάνοντασ υπόψη την προβλεπόμενη κατανομή μεταξφ 
διαμεριςμάτων «Νότου» και «Βορρά» και την προβλεπόμενη εκλογή μελϊν από 
την Περιφζρεια. Η εφορευτική επιτροπή ανακηρφςςει τουσ δφο (2) εκπροςϊπουσ 
των δοκίμων μελϊν, καθϊσ και τουσ ςυντονιςτζσ των ομάδων εργαςίασ που 
εκλζγονται από τουσ χωριςτοφσ καταλόγουσ των δοκίμων μελϊν και των ομάδων 
εργαςίασ αντίςτοιχα.» 

- «Ωσ δόκιμα μζλη, χωρίσ δικαίωμα ψήφου, μποροφν να εγγραφοφν οι ειδικευόμενοι 
ςτθν Παθολογία, οι οποίοι γίνονται αυτοδίκαια τακτικά μζλη με την ολοκλήρωςη τησ 
ειδίκευςήσ τουσ ςτην Παθολογία. Τα δόκιμα μζλη εκπροςωποφνται ςτο διοικητικό 
ςυμβοφλιο χωρίσ δικαίωμα ψήφου, από δφο (2) εκπροςϊπουσ τουσ, που εκλζγονται 
(ζνασ από το γεωγραφικό διαμζριςμα του «Βορρά» και ζνασ από το γεωγραφικό 
διαμζριςμα του «Νότου») ςε χωριςτό ψηφοδζλτιο» 

 
Κάκε μζλοσ τθσ Εταιρείασ Πακολογίασ Ελλάδοσ μπορεί να υποβάλει υποψθφιότθτα για  
τακτικό ι δόκιμο μζλοσ του Δ.. ι ωσ μζλοσ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ ι ωσ υντονιςτισ 
Ομάδοσ Εργαςίασ τθσ Εταιρείασ* (θ υποψθφιότθτα για κζςθ ςτο ΔΣ ι ςτθν Εξελεγκτικι 
Επιτροπι δεν αποκλείει τυχόν ταυτόχρονθ υποψθφιότθτα για κζςθ Συντονιςτοφ Ομάδοσ 
Εργαςίασ), ςφμφωνα με το άρκρο 5 του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, το οποίο ορίηει ότι 
«…Η Διοίκηςη του Σωματείου αποτελείται από πρόςωπα που ζχουν πλήρη ικανότητα για 
δικαιοπραξία. Αποκλείεται από τη Διοίκηςη μζλοσ του ςωματείου που ςτερήθηκε 
αυτοδίκαια ή μετά από απόφαςη δικαςτικήσ αρχήσ τα πολιτικά του δικαιϊματα για όςο 
χρόνο διαρκεί αυτή η ςτζρηςη. Τα μζλη του Διοικητικοφ Συμβουλίου πρζπει να είναι 
Ζλληνεσ πολίτεσ . Μζλοσ μπορεί να είναι κάθε ιατρόσ με την ειδικότητα του Παθολόγου που 
ζχει κατά τον Νόμο το δικαίωμα να αςκεί του λειτοφργημα του Παθολόγου ςτην Ελλάδα..».  
 
Εφόςον επικυμείται να υποβάλετε υποψθφιότθτα, παρακαλείςκε να ςυμπλθρϊςετε, να 
υπογράψετε και ςτθ ςυνζχεια να αποςτείλετε με fax (2310994773) ι με e-mail 
(info@epe.gr, et.pathologias@hotmail.com) ζωσ και  04/02/2018 τθ ςυνθμμζνθ αίτθςθ και 
να επιβεβαιϊςετε τθλεφωνικά τθν ορκι παραλαβι τθσ αίτθςισ ςασ από τθ Γραμματεία 
τθσ ΕΡΕ (τθλ. 23133093480, 6978815003/ ϊρεσ επικοινωνίασ 12.00-15.00).     
Τποψθφιότθτα μποροφν να υποβάλουν όςοι Ιατροί Πακολόγοι είναι εγγεγραμμζνοι ι κα 
εγγραφοφν ςτθν Εταιρεία Πακολογίασ και είναι ταμειακά τακτοποιθμζνοι ζωσ και 

mailto:info@epe.gr
mailto:et.pathologias@hotmail.com
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01/02/2018. 
 
Παρακαλοφμε για τθν προςζλευςθ και ςυμμετοχι όλων, ϊςτε να υπάρχει θ ευρφτερθ 
δυνατι εκπροςϊπθςθ, τόςο αναφορικά με όλεσ τισ γεωγραφικζσ περιοχζσ άςκθςθσ του 
επαγγζλματοσ, όςο και με όλεσ τισ μορφζσ εργαςιακισ ςχζςθσ. 

 
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 

Ο Πρόεδροσ                               Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

      

 

Μαλτζηοσ Ευςτράτιοσ                                                                                                          Παπάηογλου Δθμιτριοσ 

 

*ΟΜΑΔΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
- Ομάδα Εργαςίασ τερεάσ Ελλάδασ  
- Ομάδα Εργαςίασ Πελοποννιςου  
- Ομάδα Εργαςίασ Κριτθσ  
- Ομάδα Εργαςίασ Νιςων Νοτίου Αιγαίου  
- Ομάδα Εργαςίασ Θράκθσ 
- Ομάδα Εργαςίασ Μακεδονίασ  
- Ομάδα Εργαςίασ Θεςςαλίασ  
- Ομάδα Εργαςίασ Ηπείρου  
- Ομάδα Εργαςίασ Νιςων Ιονίου 
- Ομάδα Εργαςίασ Νιςων Βορείου Αιγαίου 
- Ομάδα Εργαςίασ Επαγγελματικϊν Θεμάτων & Δεοντολογίασ 
- Ομάδα Εργαςίασ Προπτυχιακισ, Μεταπτυχιακισ, Δια Βίου Εκπαίδευςθσ & Θεμάτων 
Ειδικευομζνων 
- Ομάδα Εργαςίασ Αγωγισ Τγείασ & Ενθμερωτικϊν Εκδθλϊςεων για το Κοινό 
- Ομάδα Εργαςίασ Περιοδικοφ 
- Ομάδα Εργαςίασ Γθριατρικισ 
- Ομάδα Εργαςίασ Αρτθριακισ Τπζρταςθσ 
- Ομάδα Εργαςίασ Δυςλιπιδαιμιϊν 
- Ομάδα Εργαςίασ ακχαρϊδθ Διαβιτθ 
- Ομάδα Εργαςίασ Παχυςαρκίασ – Καπνίςματοσ – Διαταραχϊν Υπνου 
- Ομάδα Εργαςίασ Αγγειακϊν Εγκεφαλικϊν Επειςοδίων & Θρομβοεμβολικϊν Νόςων 
- Ομάδα Εργαςίασ Λοιμϊξεων 
- Ομάδα Εργαςίασ Ανοςολογίασ – Ρευματικϊν Νοςθμάτων 
- Ομάδα Εργαςίασ Νοςθμάτων Ήπατοσ 
- Ομάδα Εργαςίασ Αγγειολογίασ – Τπεριχων 
- Ομάδα Εργαςίασ Αναπνευςτικϊν & Αλλεργικϊν Πακιςεων 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ 
 
τα Μζλθ τθσ Εταιρείασ εκτόσ Θεςςαλονίκθσ κα ςταλεί το απαιτοφμενο εκλογικό υλικό για 
τθν πραγματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ. 
Οι επιςτολικζσ ψιφοι κα καταμετρθκοφν από τθν εφορευτικι επιτροπι τθν θμζρα των 
εκλογϊν. 
 
Εκλογικό υλικό 
 
το εκλογικό υλικό περιλαμβάνονται:  
(1) Ψθφοδζλτιο με τα ονόματα των υποψθφίων μελϊν του Δ.., των υποψθφίων μελϊν τθσ 
Εξελεγκτικισ Επιτροπισ και των υποψθφίων Δοκίμων Μελϊν (2) Ψθφοδζλτιο  των 
υποψθφίων υντονιςτϊν των Ομάδων Εργαςίασ (3) Λευκόσ φάκελοσ ψθφοφορίασ  (4) 
Τυπεφκυνθ διλωςθ ελεφκερθσ βοφλθςθσ (5) Λευκόσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ Post Restant.   
 
Οικονομικι τακτοποίθςθ 
 
Τα μζλθ τθσ Εταιρείασ που κα επιλζξουν τθν επιςτολικι ψιφο κα πρζπει να ζχουν 
τακτοποιθκεί οικονομικά ζωσ τισ 23 Φεβρουαρίου 2018 προκειμζνου να προςμετρθκεί θ 
ψιφοσ τουσ. 
Σο ποςόν για τθν οικονομικι τουσ τακτοποίθςθ κα αναφζρεται ςτθν επιςτολι που κα 
παραλάβουν και κα πρζπει να κατατεκεί ζωσ τισ 23 Φεβρουαρίου 2018 ωσ εξισ: 
 
Τράπεηα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΡΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αρικμόσ Λογαριαςμοφ: 223/480282-95 
IBAN:GR 18 0110 2230 0000 2234 8028 295 
Δικαιοφχοσ: ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
Πςεσ επιςτολζσ προζρχονται από μζλθ που δεν είναι ταμειακϊσ τακτοποιθμζνα δεν κα 
ανοιχκοφν, αλλά κα φυλαχκοφν ςε ειδικό αρχείο. 
 
Ψθφοφορία (οδθγίεσ) 
  
Α.   Ψθφίςτε τον/τουσ υποψθφίουσ τθσ επιλογισ ςασ: 
- μζχρι ζξι (6) υποψθφίουσ από τθν Περιφζρεια του Νότου (ζωσ 4 από τον Νομό Αττικισ και 
ζωσ 2 εκτόσ Νομοφ Αττικισ) 
- μζχρι πζντε (5) υποψθφίουσ από τθν Περιφζρεια του Βορρά (ζωσ 3 από τον Νομό 
Θεςςαλονίκθσ και ζωσ 2 εκτόσ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ) 
- μζχρι τρεισ (3) υποψθφίουσ για τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι 
- μζχρι (δφο) 2 υποψθφίουσ (ζναν από τθν Περιφζρεια Νότου και ζναν από τθν Περιφζρεια 
Βορρά) για τα δόκιμα μζλθ 
- ζνα (1) υποψιφιο υντονιςτι για κάκε Ομάδα Εργαςίασ 
Β.  Σοποκετιςτε το ψθφοδζλτιο ςτον λευκό φάκελο ψθφοφορίασ και κλείςτε τον. Ο 
φάκελοσ ψθφοφορίασ ΔΕΝ πρζπει να φζρει ΚΑΝΕΝΑ διακριτικό. 
Γ.   υμπλθρϊςτε όλα τα πεδία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ ελεφκερθσ βοφλθςθσ και 
υπογράψτε τθν. 
(τθν υπεφκυνθ διλωςθ δθλϊνονται: ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, μθτρϊνυμο, 
θμερομθνία γζννθςθσ, διεφκυνςθ κατοικίασ, Σ.Κ., πόλθ-περιοχι και τθλζφωνο και ότι ο  
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φάκελοσ που εςωκλείεται περιζχει το πραγματικό περιεχόμενο τθσ βοφλθςισ ςασ)   
Δ.   Σοποκετιςτε το κλειςτό φάκελο ψθφοφορίασ και τθ ςυμπλθρωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ 
ςτον μεγαλφτερο εξωτερικό φάκελο με τθν ζνδειξθ Post Restant και κλείςτε τον. 
5.   τον εξωτερικό φάκελο αναγράφετε το ονοματεπϊνυμό και τθν διεφκυνςι ςασ κακϊσ 
και τθ φράςθ: «Επιςτολικι ψιφοσ, προσ Εταιρεία Πακολογίασ Ελλάδοσ»  
  
Αποςτολι επιςτολικισ ψιφου 
 
Ο φάκελοσ τθσ επιςτολικισ ψιφου αποςτζλλεται με ταχυδρομικι επιςτολι ωσ Post Restant 
(προπλθρωμζνο τζλοσ) 
 
Η επιςτολικι ψιφοσ κα πρζπει να αποςταλεί ζωσ τισ 16 Φεβρουαρίου 2018 προκειμζνου 
να παραλθφκεί εγκαίρωσ για τθν διενζργεια των εκλογϊν.  
 
Φάκελοι οι οποίοι κα παραλθφκοφν μετά το πζρασ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ 
(24/2/2018) δεν κα προςμετρθκοφν και κα κρατθκοφν ςτο αρχείο τθσ Εταιρείασ. 
 

 


