ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αθήνα, 06 Ιουνίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται τα μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022, και ώρα 18:30, στην αίθουσα σεμιναρίων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού Εφεσίου 4, Αθήνα. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας,
η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 και
ώρα 18:30, οπότε, σύμφωνα με το καταστατικό, θα θεωρηθεί ως ευρισκομένη σε απαρτία. Επειδή
συνήθως δεν επιτυγχάνεται απαρτία στην πρώτη ημερομηνία, καλείστε όπως προσέλθετε δια
φυσικής παρουσίας κατά τη δεύτερη ημερομηνία, Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:30,
στην αίθουσα σεμιναρίων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
(ΙΙΒΕΑΑ), Σωρανού Εφεσίου 4, Αθήνα (όπισθεν του νοσοκομείου Σωτηρία).
Η ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:
1. Έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από Ιούνιο 2021
έως και Μάιο 2022 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. Προτάσεις νέων μελών.
5. Οργανωτικά θέματα - θέματα λειτουργίας της διαχείρισης.
6. Ανακοινώσεις δραστηριοτήτων επόμενου έτους.
Υπενθυμίζεται ότι:
1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Για το σκοπό
αυτό παρακαλούμε για την εξόφληση τυχόν εκκρεμών σας συνδρομών με ηλεκτρονική κατάθεση
ποσού 6 ευρώ ανά οφειλόμενο έτος, στον τραπεζικό λογαριασμό
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με αιτιολογία το επώνυμό σας και τα έτη των συνδρομών.
2. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε αυτοπροσώπως, κάθε μέλος μπορεί να
εκπροσωπηθεί από άλλο παρόν μέλος, και κάθε παρόν μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι ένα
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:
Ο κάτωθι υπογράφων, ...(ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ)..., μέλος του σωματείου της Διεθνούς Οργάνωσης
Βιοπολιτικής, εξουσιοδοτώ το μέλος του σωματείου κ. ...(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)..., όπως με
εκπροσωπήσει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου του έτους 2022.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
O Πρόεδρος
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