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ΠΡΟΚΛΗH 

Σησ 5ησ 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 Αϋ Ακθνϊν, ζχει ςυςτακεί και λειτουργεί 

νόμιμα, δυνάμει τθσ υπ’ αρικ.154/30-06-2016 Απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου Ακθνϊν και ζχει καταχωρθκεί με 

αφξοντα αρικμό 836 ςτο Βιβλίο ωματείων του Πρωτοδικείου Ακθνϊν τθν 26/07/2016. φμφωνα με το Νόμο, το 

Καταςτατικό τθσ ΕΛΛΟΚ και το άρκρο 33 παρ. 2 τθσ από 20/3/2020 Π.Ν.Π θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του Ν. 

4683/2020 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 27 του Ν. 4753/2020, με τα οποία προβλζπονται τα ζκτακτα μζτρα για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοιοφ covid19, καλοφνται τα μζλθ ςτθν Ετήςια 

Σακτική Γενική υνζλευςη, που κα πραγματοποιθκεί τθν 6
Η
 Φεβρουαρίου 2020, θμζρα άββατο και ϊρα 12:00 το 

μεςθμζρι διαδικτυακά με τθλεδιάςκεψθ, για τθν οποία οι αναγκαίεσ τεχνικζσ πλθροφορίεσ και οδθγίεσ αναφζρονται 

παρακάτω, 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 1/1/2020 ζωσ 31/12/2020 και ζγκριςι τουσ από το ςϊμα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ 

2. Παρουςίαςθ τθσ ζκκεςθσ τθσ εξελεγκτικισ Επιτροπισ για το χρονικό διάςτθμα 1/1/2020 ζωσ 31/12/2020 

3. Απολογιςμόσ Οικονομικισ Χριςθσ για το χρονικό διάςτθμα 1/1/2020 ζωσ 31/12/2020 και ζγκριςι τθσ από το 

ςϊμα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ 

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

1/1/2020 ζωσ 31/12/2020.  

5. Παρουςίαςθ του προγράμματοσ δράςθσ τθσ ΕΛΛΟΚ για το ζτοσ 2021 και ζγκριςι του από το ςϊμα τθσ 

Γενικισ υνζλευςθσ 

6. Παρουςίαςθ του Οικονομικοφ προχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2021 και ζγκριςι του από το ςϊμα τθσ Γενικισ 

υνζλευςθσ 

φμφωνα με το Νόμο, το Καταςτατικό τθσ ΕΛΛΟΚ και το άρκρο 33 παρ. 2 τθσ από 20/3/2020 Π.Ν.Π θ οποία 

κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του Ν. 4683/2020 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 27 του Ν. 4753/2020, με τα οποία 

προβλζπονται τα ζκτακτα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοιοφ 

covid19, 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 το άββατο 13 

Φεβρουαρίου 2021, τθν ίδια ϊρα διαδικτυακά με τθλεδιάςκεψθ και με τθν παροχι των αναγκαίων τεχνικϊν 

πλθροφοριϊν και οδθγιϊν και με τα ίδια μόνο ανωτζρω κζματα θμερθςίασ διάταξθσ, χωρίσ τθ δθμοςίευςθ νζασ, 

ειδικισ για το ςκοπό αυτό πρόςκλθςθσ. 
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ΟΔΗΓΙΕ ΤΝΔΕΗ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΜΕΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ  ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 

  
·                ΟΔΗΓΙΕ ΤΝΔΕΗ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 
Προκειμζνου να ςυμμετάςχετε ςτθν γενικι ςυνζλευςθ που ζχει οριςτεί για τθν 6/2/2021, κα χρειαςτεί καταρχιν 
να εγκαταςτιςετε τθν ψθφιακι πλατφόρμα τθλεδιαςκζψεων που κα ςασ κοινοποιθκεί εγκαίρωσ, ςτον 
υπολογιςτι ςασ, το laptop, το tablet ι το κινθτό ςασ τθλζφωνο ι να ςυνδεκείτε μζςω browser. ε περίπτωςθ που 
δεν μπορείτε για κάποιον λόγο να πραγματοποιιςετε λιψθ τθσ εφαρμογισ, κα ςασ ςταλοφν ςχετικζσ οδθγίεσ. 
 Αφοφ εγκαταςτιςετε τθν εφαρμογι, κα πρζπει να ακολουκιςετε τον ςφνδεςμο ο οποίοσ κα αποςταλεί ςτουσ 
αντιπροςϊπουσ κάκε μζλουσ που κα ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ, προκειμζνου να ςυνδεκείτε ςτθν Γενικι 
υνζλευςθ. Δεδομζνου του ότι θ ςυνζλευςθ κα καταγραφεί για λόγουσ που αφοροφν τα πρακτικά, παρακαλείςτε 
κατά τθν ςφνδεςι ςασ να εγγραφείτε ςτθν πλατφόρμα με το ονοματεπϊνυμο  και τθν ιδιότθτα ςασ, ϊςτε ο 
διαχειριςτισ να μπορζςει καταρχιν να ςασ αναγνωρίςει ωσ μζλθ τθσ ΕΛΛΟΚ και ςτθν ςυνζχεια να εγκρίνει τθν 
ςυμμετοχι ςασ ςτθ Γ.. Η εγγραφι ςασ με το πλιρεσ ονοματεπϊνυμό ςασ είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να 
εξαςφαλιςτεί και θ νομότυπθ, ονομαςτικι ςυμμετοχι ςασ ςτισ ψθφοφορίεσ που κα ακολουκιςουν. 

υςτινεται ιςχυρά να ςυνδεκείτε ςτον ςφνδεςμο (link) 15ϋ λεπτά πριν τθν ζναρξθ τθσ προγραμματιςκείςασ Γ.., 
δθλαδι ςτισ 11:45 π.μ. προκειμζνου να αποφευχκεί οποιαδιποτε ταλαιπωρία λόγω ενδεχόμενων τεχνικϊν 
ηθτθμάτων ι κακυςτεριςεων ςχετικά με διαδικαςία ςφνδεςθσ, με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ κανονικισ 
ςυμμετοχισ ςασ ςτθν Γ.. 
  
·                ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ Γ..  
Κατά τθν διάρκεια τθσ Γ.. τα μικρόφωνά ςασ κα ζχουν τεκεί ςε ςίγαςθ (mute) από τον διαχειριςτι, ϊςτε να 
αποφεφγονται οποιεςδιποτε παρεμβολζσ ιχου. ε περίπτωςθ που κελιςετε να υποβάλετε κάποιο ερϊτθμα, 
αυτό κα ζχετε τθν δυνατότθτα να το κάνετε με τουσ εξισ δφο τρόπουσ: 
  
1. Επιλζγοντασ να «ςθκϊςετε το χζρι ςασ» (Raise hand), ϊςτε ςτθν ςυνζχεια να ενεργοποιθκεί το μικρόφωνό ςασ 
με ςκοπό να κζςετε το ερϊτθμά ςασ. Μετά τθν υποβολι τθσ ερϊτθςθσ και τθν ολοκλιρωςθ τθσ απάντθςθσ το 
μικρόφωνό ςασ κα τεκεί και πάλι ςε ςίγαςθ  
2.Τποβάλλοντασ το ςχετικό ερϊτθμα εγγράφωσ μζςω του αναδυόμενου παρακφρου ςυνομιλίασ (Chat) 
  
  
·                ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (Αφορά μόνο τουσ αντιπροςώπουσ των τακτικών μελών) 
Η ψθφοφορία για τθν λιψθ των αποφάςεων επί των ηθτθμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, όπωσ προβλζπεται από 
το καταςτατικό τθσ ΕΛΛΟΚ, αφορά μόνο τουσ αντιπροςϊπουσ των τακτικϊν μελϊν και κα διεξαχκεί μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, με τθν χριςθ τθσ δυνατότθτασ των “Polls”. Για κάκε ζνα ξεχωριςτό κζμα τθσ 
θμεριςιασ διάταξθσ κα εμφανιςκεί αυτόματα ςτθν οκόνθ ςασ ζνα αναδυόμενο παράκυρο με τθν διατυπωκείςα 
ερϊτθςθ, επί τθσ οποίασ κα κλθκείτε να αποφανκείτε επιλζγοντασ το ςχετικό πεδίο τθσ απάντθςθσ τθσ επιλογισ 
ςασ. θμειϊνεται ότι κα διακζτετε ςυγκεκριμζνο χρόνο να υποβάλετε τθν απάντθςι ςασ και κα μπορείτε να 
ψθφίςετε μόνο μια (1) φορά για κάκε ζνα κζμα. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ψθφοφορίασ τα αποτελζςματα κα 
ανακοινϊνονται ςε καινοφριο παράκυρο. 
 
 

Η Πρόεδροσ του Δ. . 

Καίτη Αποςτολίδου 


