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ΠΡΟΚΛΗH 

Σησ 3ησ Ετήςιασ Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ 
των Μελών τησ μη κυβερνητικήσ μη κερδοςκοπικήσ ζνωςησ των λειτουργοφντων ςτην 

Ελλάδα υλλόγων και Οργανώςεων Αςθενών με Καρκίνο  
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΤ - ΕΛΛΟΚ» 

και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΟΚ» 

που εδρεφει ςτθν Ακινα, ανταρόηα 1, ΣΚ 10564, ΑΦΜ 997126744, ΔΟΤ Α΄ Ακθνών, ζχει ςυςτακεί και 

λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει τθσ υπ’ αρικ.154/30-06-2016 Απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου Ακθνών και ζχει 

καταχωρθκεί με αφξοντα αρικμό 836 ςτο Βιβλίο ωματείων του Πρωτοδικείου Ακθνών τθν 26/07/2016. 

φμφωνα με το Νόμο και το Καταςτατικό τθσ ΕΛΛΟΚ, καλοφνται τα μζλθ, ςτθν Ετήςια Σακτική Γενική 

υνζλευςη, που κα πραγματοποιθκεί τθν 3Η Φεβρουαρίου 2017, θμζρα Κυριακή και ώρα 11:30 πμ, ςε 

αίκουςα εκδθλώςεων του ξενοδοχείου ROYAL OLYMPIC ATHENS, που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Ακαναςίου 

Διάκου αρ. 28 ςτθν Ακινα,  προκειμζνου να αποφαςίςουν επί των κατωτζρω κεμάτων θμερθςίασ 

διάταξθσ : 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Απολογιςμόσ και ςυνοπτικι παρουςίαςθ των δράςεων και του ζργου του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 

για το χρονικό διάςτθμα 1/1/2018 ζωσ 31/12/2018 και ζγκριςι τουσ από το ςώμα τθσ Γενικισ 

υνζλευςθσ 

2. Παρουςίαςθ τθσ ζκκεςθσ τθσ εξελεγκτικισ Επιτροπισ για το χρονικό διάςτθμα 1/1/2018 ζωσ 

31/12/2018 

3. Απολογιςμόσ Οικονομικισ Χριςθσ για το χρονικό διάςτθμα 1/1/2018 ζωσ 31/12/2018 και ζγκριςι τθσ 

από το ςώμα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ 

4. Απαλλαγι από τθ Γενικι υνζλευςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου από κάκε ευκφνθ για το χρονικό 

διάςτθμα 1/1/2018 ζωσ 31/12/2018.  

5. Παρουςίαςθ του προγράμματοσ δράςθσ τθσ ΕΛΛΟΚ για το ζτοσ 2019 και ζγκριςι του από το ςώμα 

τθσ Γενικισ υνζλευςθσ 

6. Παρουςίαςθ του Οικονομικοφ προχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2019 και ζγκριςι του από το ςώμα τθσ 

Γενικισ υνζλευςθσ 

φμφωνα με το Νόμο και το Καταςτατικό, ςε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ τθσ απαιτοφμενθσ απαρτίασ για 

τθ διεξαγωγι τθσ Ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ, ορίηεται ότι θ 1θ Επαναλθπτικι Σακτικι Γενικι 

υνζλευςθ κα πραγματοποιθκεί τθν Κυριακι 10 Φεβρουαρίου 2017, τθν ίδια ώρα, ςτον ίδιο τόπο και 

χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτζρω κζματα θμερθςίασ διάταξθσ, χωρίσ τθ δθμοςίευςθ νζασ, ειδικισ για 

το ςκοπό αυτό πρόςκλθςθσ. 

Η Πρόεδροσ του Δ. . 

Καίτη Αποςτολίδου 


