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ΠΡΟΚΛΗΗ 

 Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Διιεληθήο Ολνκαηνινγηθήο Δηαηξείαο απνθάζηζε, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο, λα ζπγθιεζεί Σακηική Γενική και 

Εκλογοαπολογιζηική σνέλεσζη ησλ κειώλ ηεο ζηελ  νδό Αιεμάλδξνπ Σνύηζνπ 22 

(Κνισλάθη, Αζήλα) ζηηο 8/3 θαη ώξα 11.00. Σε πεξίπησζε κε απαξηίαο, ε 

Επαναληπτική Γενική και Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 

Παραζκεσή, 15 Μαρηίοσ 2019, ώρα 11.00 ζηνλ ίδην ρώξν. 

            Τα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη ηα εμήο: 

1)      Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ Γ.Σ. 2018 

2)     Οηθνλνκηθόο απνινγηζκόο 2018 

3)      Έθζεζε Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο 

4)     Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γ.Σ. 

5)     Δθινγέο γηα αλάδεημε κειώλ ΓΣ θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο (2019-2022) 

 

Γηεπθξηλίδνπκε όηη δηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο ζηηο εθινγέο γηα κέινο ηνπ 

λένπ ΓΣ ή ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ όια ηα ηακεηαθώο 

ηαθηνπνηεκέλα κέιε. Οη ππνςεθηόηεηεο δειώλνληαη ζηε γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο έσο 

ηελ έλαξμε ηεο Σπλέιεπζεο.  

Υπελζπκίδνπκε όηη ε εηήζηα ζπλδξνκή κέινπο γηα ηελ ΔΟΔ παξακέλεη ζηα 10 εσρώ 

γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2019 ελώ όζα κέιε δελ έρνπλ πιεξώζεη γηα πεξηζζόηεξα από 3 

έηε, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο κε ηελ εθάπαμ θαηαβνιή 

ηνπ πνζνύ ησλ 30€, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ηεο ΔΟΔ θαη 

παξάιιεια λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνκεζεύνληαη δσξεάλ ηηο θαηά θαηξνύο εθδόζεηο 

ησλ "Ολνκάησλ" κε πην πξόζθαην ηνλ η. 21. ΄Οζνη πξνηίζεζηε λα παξαζηείηε, κπνξείηε 

λα πιεξώζεηε ηε ζπλδξνκή ζαο ζηελ ηακία Αγγελική Κομποτόλη πξηλ από ηε 

ζπλέιεπζε. Γηαθνξεηηθά κπνξείηε λα ηελ θαηαζέζεηε ζηελ Τξάπεδα Alpha Bank, αξ. 

ινγ. 834-002101-021940 (δηθαηνύρνη: Α. Κνκπνρόιε, Αζ. Βειέληδαο, Ν. Αιηπξάληεο), 

IBAN: GR05 0140 8340 8340 0210 1021 940, ζεκεηώλνληαο ζηελ θαηάζεζε 

απαξαηηήησο ην όλνκά ζαο θαη ζηέιλνληαο παξάιιεια επηβεβαησηηθό e-mail ηεο 

θαηάζεζεο ζηε γξακκαηέα ηεο ΔΟΔ (vrachion@hotmail.com). Δπίζεο θξαηήζηε ην 

αληίγξαθν ηεο ζπλαιιαγήο. 

Τέινο, ζαο εζσθιείνπκε/ επηζπλάπηνπκε ην ελεκεξσηηθό απνινγηζηηθό Γειηίν Τύπνπ 

ηνπ πξόζθαηα δηεμαρζέληνο 6νπ Παλειιήληνπ Ολνκαηνινγηθνύ Σπλεδξίνπ κε ζέκα 

"Ολνκαηνινγηθά Μηθξάο Αζίαο".  

Αθόκα ζαο παξαθαινύκε λα καο ζηείιεηε, όζνη δηαζέηεηε θαη δελ ην έρεηε ήδε θάλεη, 

ηελ ηλεκηρονική ζας διεύθσνζη γηα ακεζόηεξε θαη ηαρύηεξε ελεκέξσζε θαη 

επηθνηλσλία. 

 Γηα ην ΓΣ ηεο Δ.Ο.Δ 

 

         Ο Πξόεδξνο      Η   Γελ. Γξακκαηέαο 

 

Ξελνθώλ Τδαβάξαο     Μαξία Βξαρηνλίδνπ 

Γξ. Γισζζνινγίαο                                                               Γξ. Λανγξαθίαο 
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