
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Του Σωματείου με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ» 
(ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 23710 – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) 

σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 
 

 

Με απόφαση της 14ης/11/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα 
με το νέο ισχύον καταστατικό (όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 
1ης/2/2010 απόφασης της Γ.Σ., που εγκρίθηκε δια της υπ’ αριθμ. 
7825/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 
καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων 
σωματείων με αυξ. αριθμό 23710/23-5-2011) και το νόμο, προσκαλούνται 
τα Μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ» (ΕΕΙΜ), σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική 
Συνέλευση στις 19 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, 
στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα https://us04web.zoom.us/ κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου τριακοστού τρίτου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 
Α΄ 68) σύμφωνα με την οποία «2. Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, 
οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, 
μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς 
όλα τα μέλη της»  για να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Πρόσκληση Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης 
στις 19/02/2021 – Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας 
Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
 
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού και το νόμο, να έχουν 
τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο 
(ταμειακώς εντάξει μέλη) μέχρι και την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2021 για 
το έτος 2021 (30 ευρώ). Η κατάθεση της συνδρομής τους θα γίνει μόνον 
ηλεκτρονικά στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η ΕΕΙΜ: 
 
Τράπεζα Πειραιώς 
Αρ. Λογαριασμού: 5076-025228-485 
ΙΒΑΝ: GR54 0172 0760 0050 7602 5228 485 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο μέλους – Συνδρομή έτους 2021 
 
Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι, σύμφωνα με το καταστατικό, σε περίπτωση 
που δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία, η συνεδρίαση 
ματαιώνεται και η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την ίδια ημέρα και ώρα 
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της επόμενης εβδομάδας (ήτοι Παρασκευή, 26/2/2021 και ώρα 17:00), με 
τον ίδιο ως άνω τρόπο τηλεδιάσκεψης, χωρίς νέα πρόσκληση των μελών, 
οπότε είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων 
μελών. 
 
Ειδικά, όσον αφορά το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την 
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, θα 
ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:  
- Θα αποσταλεί είτε ηλεκτρονικά και/ή ταχυδρομικά ειδοποίηση 
περί κατάθεσης υποψηφιοτήτων, όπως ορίζεται στο καταστατικό.  
- Κάθε μέλος το οποίο επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα θα πρέπει 
να καταθέσει το αίτημά του προς την ΕΕΙΜ μέσω e-mail στην διεύθυνση 
gvrioni@med.uoa.gr ή fax 210-7462210 το αργότερο έως τις 8 
Φεβρουαρίου 2021 (θα πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένο) 
- Η ΕΕΙΜ θα αναρτήσει τα ονόματα των υποψηφίων στην 
ιστοσελίδα του Σωματείου αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων. 
- Ως προς την ψηφοφορία, ενόψει του ότι η συνεδρίαση της Γενικής 
Συνέλευσης θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας «Ζευς», το οποίο αποτελεί την πιο εξελιγμένη 
μορφή επιστολικής ψήφου κατά την έννοια του άρθρου 8 του ισχύοντος 
Καταστατικού, του οποίου μπορείτε να λάβετε γνώση στην ιστοσελίδα 
https://grnet.gr/services/digital-services/zeus/  
- Θα ακολουθήσουν αναλυτικές τεχνικές οδηγίες για τη λειτουργία 
των ανωτέρω συστημάτων. 
 
 
Αθήνα, 28/12/2020 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

    
Ομ. Καθ. Γ. Σαμώνης                                        Αναπλ. Καθ. Γ. Βρυώνη 
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