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24 Απριλίου 2021 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Καλούνται τα μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 
Τρίτη, 11 Μαΐου 2021, και ώρα 15:00. Λόγω των περιοριστικών μέτρων COVID, η ΓΣ θα 
πραγματοποιηθεί δια τηλεδιασκέψεως σε σύνδεσμο (link) που θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο όλων των μελών της ΓΣ του σωματείου.  
 
Η ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως: 
 

1. Έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από Ιούλιο 2020 
έως και Μάιο 2021 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. 

2. Έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή 
του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. 

3. Ανακοίνωση της ετήσιας έκθεσης των διαχειριστριών της κληρονομιάς Αγνής 
Αρβανίτη.  

4. Οργανωτικά Θέματα. 
5. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής 

Επιτροπής. 
 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιασκέψεως 
την Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00, οπότε, σύμφωνα με το καταστατικό, θα θεωρηθεί 
ως ευρισκομένη σε απαρτία. Επειδή συνήθως δεν επιτυγχάνεται απαρτία στην πρώτη ημερομηνία, 
καλείστε όπως προσέλθετε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη δεύτερη ημερομηνία, Τετάρτη, 12 
Μαΐου 2021 και ώρα 15:00, σε σύνδεσμο (link) που θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο όλων των μελών της ΓΣ του σωματείου.  
 
Ειδικότερα ως προς την ψηφοφορία για την εκλογή νέου ΔΣ και νέας ΕΕ, κατά την 
τηλεδιάσκεψη η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία, μαζί με 
τον/την πρόεδρο και γραμματέα της ΓΣ, θα μεταβεί, μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης, στα 
γραφεία της οργάνωσης, στην οδό Τιμ. Βάσσου 10, Αθήνα. Τα μέλη του σωματείου θα μπορούν 
να προσέρχονται στα γραφεία του σωματείου και να ψηφίζουν κατά τις ώρες από 17:00 έως 
20:00. Κατά την προσέλευση για την ψηφοφορία θα τηρηθούν οι υγειονομικοί κανόνες ως προς 
τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό παρόντων εντός του χώρου.  
 
Επισυνάπτονται στο παρόν: 
 
α) Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής υποψηφιότητας και την διαδικασία της ψηφοφορίας 
για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής 
Επιτροπής. 
β) Αντίγραφο του εν ισχύ τροποποιημένου καταστατικού του σωματείου όπου ορίζονται 
αναλυτικά οι σχετικές διαδικασίες και προβλέψεις.  
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

O Πρόεδρος 
 
 
 
 

Χρήστος Ευθυμιόπουλος 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 12ης/05/2021 

 
 
 

1. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα είτε για το Διοικητικό Συμβούλιο είτε για την 
Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου, καλούνται να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους έως την 
Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021, με αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του 
σωματείου: office@biopolitics.gr. Στη δήλωσή τους θα πρέπει να αναφέρουν αν επιθυμούν να 
είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή (ένα από τα δύο). Οι 
υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση ότι παρελήφθη η δήλωση της υποψηφιότητάς 
τους. Στη συνέχεια θα συνταχθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο.  
 
Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του ισχύοντος καταστατικού, τα μέλη του ΔΣ είναι πέντε, και μέχρι δύο 
αναπληρωματικά, ενώ τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τρία. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η 
σύσταση του ΔΣ σε σώμα, για την ανάδειξη προέδρου, γραμματέα και ταμία, γίνεται κατά την 
πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος ΔΣ, η οποία συγκαλείται με πρωτοβουλία του πρώτου σε 
αριθμό ψήφων εκλεγέντα.  
 
 
2. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
 
Τα μέλη θα μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του σωματείου, οδός Τιμ. Βάσσου 10, 
Αθήνα 11521, 3ος όροφος, και να ψηφίζουν, κατά τις ώρες από 17:00 έως 20:00 της 
Τετάρτης, 12 Μαΐου 2021. Κατά την προσέλευση για την ψηφοφορία θα τηρηθούν οι υγειονομικοί 
κανόνες ως προς τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό παρόντων εντός του χώρου.  
 
Κάθε μέλος θα μπορεί να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψήφιους για το ΔΣ και μέχρι τρεις (3) 
υποψήφιους για την Ελεγκτική Επιτροπή.  
 
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε για την 
εξόφληση τυχόν εκκρεμών σας συνδρομών με ηλεκτρονική κατάθεση ποσού 6 ευρώ ανά 
οφειλόμενο έτος, στον τραπεζικό λογαριασμό: 
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ALPHA BANK 
GR8401401120112002101072185 
 
με αιτιολογία το επώνυμό σας και τα έτη των συνδρομών.  
 
 
3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΣ Η/ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
 
Τόσο στη Γενική Συνέλευση όσο και στην επακόλουθη ψηφοφορία, μέλος του σωματείου που δεν 
δύναται να παραστεί μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος. Κάθε παρόν μέλος μπορεί να 
εκπροσωπήσει (και να ψηφίσει) για μέχρι ένα ακόμη μέλος. Τα μέλη που επιθυμούν να 
εκπροσωπηθούν πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη σε μορφή 
αρχείου .doc ή .pdf, με απάντηση στο παρόν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δήλωσή τους με την 
οποία αναφέρουν ότι: 
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__________________________________________________ 
 
 
"Ο κάτωθι υπογράφων, ...(ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ)..., μέλος του σωματείου της Διεθνούς Οργάνωσης 
Βιοπολιτικής, εξουσιοδοτώ το μέλος του σωματείου κ. ...(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)..., όπως:  
 
ΕΠΙΛΟΓΗ 1 
ψηφίσει αντ’ εμού για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής 
Επιτροπής.  
 
ΕΠΙΛΟΓΗ 2 
με εκπροσωπήσει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου του έτους 2021  
και ψηφίσει αντ’ εμού για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής 
Επιτροπής.  
___________________________________________________ 
 
 
Η ΕΠΙΛΟΓΗ 1 συμπληρώνεται απ' όσους θα παραστούν στην τηλεδιάσκεψη αλλά δεν δύνανται να 
προσέλθουν στην ψηφοφορία. 
Η ΕΠΙΛΟΓΗ 2 συμπληρώνεται απ’ όσους δεν δύνανται να παραστούν ούτε στην τηλεδιάσκεψη 
ούτε στην ψηφοφορία. 
 
Διευκρινίζεται ότι όποιο μέλος προσέλθει στην ψηφοφορία θεωρείται αυτομάτως παρόν και στη 
Γενική Συνέλευση. 
 


