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ΠΡΟΣΚΛΗΣH 

Της 6ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των Μελών της μη κυβερνητικής μη κερδοσκοπικής ένωσης των λειτουργούντων στην 

Ελλάδα Συλλόγων και Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο  
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ» 

και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΟΚ» 

που εδρεύει στην Αθήνα, Σανταρόζα 1, ΤΚ 10564, ΑΦΜ 997126744, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί 

νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ.154/30-06-2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με 

αύξοντα αριθμό 836 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 26/07/2016. Σύμφωνα με το Νόμο, το 

Καταστατικό της ΕΛΛΟΚ και το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20/3/2020 Π.Ν.Π η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 

4683/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του Ν. 4753/2020 και το άρθρο 23 του Ν. 4712/2020, με τα οποία 

προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

covid-19, καλούνται τα μέλη στην 6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 5Η 

Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 το μεσημέρι στον συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου Airotel 

“Στράτος Βασιλικός”, Οδός Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα 115 27, με υβριδικό τρόπο, δηλαδή είτε με φυσική 

παρουσία (απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ότι άλλο προβλέπεται τη δεδομένη χρονική περίοδο από τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ), είτε με συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης διαδικτυακά, για την οποία οι 

αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες αναφέρονται παρακάτω), προκειμένου να αποφασίσουν επί των 

κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης : 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Απολογισμός και συνοπτική παρουσίαση των δράσεων και του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, 
για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 31/12/2021 και έγκρισή τους από το σώμα της Γενικής 
Συνέλευσης 

2. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 
31/12/2021 

3. Απολογισμός Οικονομικής Χρήσης για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 31/12/2021 και έγκρισή της 
από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης 

4. Απαλλαγή από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το χρονικό 
διάστημα 1/1/2021 έως 31/12/2021 

5. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης της ΕΛΛΟΚ για το έτος 2022 και έγκρισή του από το σώμα 
της Γενικής Συνέλευσης 

6. Παρουσίαση του Οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2022 και έγκρισή του από το σώμα της 
Γενικής Συνέλευσης 

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της ΕΛΛΟΚ και το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20/3/2020 Π.Ν.Π η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του Ν. 4753/2020, με τα οποία 

προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού 

covid19, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 

Φεβρουαρίου 2022, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο υβριδικά (δηλαδή είτε με φυσική παρουσία είτε με συμμετοχή 

μέσω τηλεδιάσκεψης διαδικτυακά για την οποία οι αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες αναφέρονται 
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παρακάτω) και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το 

σκοπό αυτό πρόσκλησης. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

  
·                ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
Προκειμένου να συμμετάσχετε στη γενική συνέλευση που έχει οριστεί για την 5/2/2022, θα χρειαστεί καταρχήν να 
εγκαταστήσετε την ψηφιακή πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων που θα σας κοινοποιηθεί εγκαίρως, στον υπολογιστή 
σας, το laptop, το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο ή να συνδεθείτε μέσω browser. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε 
για κάποιον λόγο να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής, θα σας σταλούν σχετικές οδηγίες. 
 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο ο οποίος θα αποσταλεί στους 
αντιπροσώπους κάθε μέλους που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και οι οποίοι θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στη 
Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συνδεθείτε στη Γενική Συνέλευση. Δεδομένου του ότι η 
συνέλευση θα καταγραφεί για λόγους που αφορούν τα πρακτικά, παρακαλείστε κατά τη σύνδεσή σας να 
εγγραφείτε στην πλατφόρμα με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα σας, ώστε ο διαχειριστής να μπορέσει 
καταρχήν να σας αναγνωρίσει ως μέλη της ΕΛΛΟΚ και στη συνέχεια να εγκρίνει τη συμμετοχή σας στη Γ.Σ. Η 
εγγραφή σας με το πλήρες ονοματεπώνυμό σας είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί και η νομότυπη, 
ονομαστική συμμετοχή σας στις ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν. 

Συστήνεται ισχυρά να συνδεθείτε στον σύνδεσμο (link) 15΄ λεπτά πριν την έναρξη της προγραμματισθείσας Γ.Σ., 
δηλαδή στις 11:45 π.μ. προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία λόγω ενδεχόμενων τεχνικών 
ζητημάτων ή καθυστερήσεων σχετικά με διαδικασία σύνδεσης, με στόχο την εξασφάλιση της κανονικής 
συμμετοχής σας στην Γ.Σ. 
  
·                ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ.  
Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. τα μικρόφωνά σας θα έχουν τεθεί σε σίγαση (mute) από τον διαχειριστή, ώστε να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε παρεμβολές ήχου. Σε περίπτωση που θελήσετε να υποβάλετε κάποιο ερώτημα, αυτό 
θα έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε με τους εξής δύο τρόπους: 
  
1. Επιλέγοντας να «σηκώσετε το χέρι σας» (Raise hand), ώστε στην συνέχεια να ενεργοποιηθεί το μικρόφωνό σας 
με σκοπό να θέσετε το ερώτημά σας. Μετά την υποβολή της ερώτησης και την ολοκλήρωση της απάντησης το 
μικρόφωνό σας θα τεθεί και πάλι σε σίγαση  
2.Υποβάλλοντας το σχετικό ερώτημα εγγράφως μέσω του αναδυόμενου παραθύρου συνομιλίας (Chat) 
  
  
·                ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (Αφορά μόνο τους αντιπροσώπους των τακτικών μελών 
που θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης) 
Η ψηφοφορία για τη λήψη των αποφάσεων επί των ζητημάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως προβλέπεται από το 
καταστατικό της ΕΛΛΟΚ, αφορά μόνο τους αντιπροσώπους των τακτικών μελών και θα διεξαχθεί μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τη χρήση της δυνατότητας των “Polls”. Για κάθε ένα ξεχωριστό θέμα της ημερήσιας 
διάταξης θα εμφανισθεί αυτόματα στην οθόνη σας ένα αναδυόμενο παράθυρο με τη διατυπωθείσα ερώτηση, επί 
της οποίας θα κληθείτε να αποφανθείτε επιλέγοντας το σχετικό πεδίο της απάντησης της επιλογής σας. 
Σημειώνεται ότι θα διαθέτετε συγκεκριμένο χρόνο να υποβάλετε την απάντησή σας και θα μπορείτε να ψηφίσετε 
μόνο μια (1) φορά για κάθε ένα θέμα. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας τα αποτελέσματα θα 
ανακοινώνονται σε καινούριο παράθυρο. 

Η Πρόεδρος του Δ. Σ. 

Καίτη Αποστολίδου 
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