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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αθήνα, 06/ 10/ 2022 

 

Καλούνται τα μέλη των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε Καταστατική και Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η 

οποία θα διεξαχθεί με ψηφιακά μέσα 

την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, η 

Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 

 

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 ομοίως με ψηφιακά μέσα και ώρα 09:30 π.μ. 

 

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης θα είναι: 

1. Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού 

2. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 

3. Οικονομικός Απολογισμός 

4. Έγκριση Απολογισμού και Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Η Γ.Σ θα διεξαχθεί μέσω της εφαρμογής «Zoom» και η ψηφοφορία για την έγκριση της τροποποίησης του 

καταστατικού θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς», η οποία αποτελεί ένα 

πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό 

τρόπο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Έναρξη Ψηφοφορίας:  Με τη διαπίστωση της απαιτούμενης απαρτίας   

Λήξη Ψηφοφορίας: μία (1) ώρα μετά τη λήξη  της Γ.Σ.  

 

Οδηγίες για τη χρήση του συστήματος μπορείτε να βρείτε στο: https://zeus.grnet.gr/zeus/resources/ 
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Επειδή, καθ΄ υπόδειξη του Γραφείου Αρωγής Χρηστών "Ζευς", προκειμένου να συμμετάσχει κάθε μέλος 

στην ψηφιακή ψηφοφορία πρέπει να διαθέτει ατομική ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-mail) οι 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα κάνουν χρήση κάθε πρόσφορου 

μέσου με βάση τα στοιχεία που τηρούνται για κάθε μέλος στη βάση δεδομένων της Οργάνωσης, 

προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη για τη διαδικασία συμμετοχής τους. 

 

Όσοι ενημερωθούν με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από email, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας, για 

να μας δώσουν την Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), προκειμένου να είναι δυνατή η 

συμμετοχή τους στις ανωτέρω διαδικασίες, που θα γίνουν με ψηφιακό τρόπο. 

 

Τρόποι επικοινωνίας:  

Α) webmaster@mdmgreece.gr στέλνοντας: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) και τηλέφωνο, ή  

Β) 210-3213150 (Καραγιώργου Κατερίνα) 

 

Η παρούσα αναρτάται σε εμφανές σημείο στα κεντρικά γραφεία των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, στα 

Πολυιατρεία της Οργάνωσης ανά την Ελλάδα, στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης στο διαδίκτυο 

(https://mdmgreece.gr), στις σελίδες της Οργάνωσης στα κοινωνικά δίκτυα 

(https://www.facebook.com/mdmgreece.gr και https://www.instagram.com/mdm_greece), ενώ 

απόσπασμα αυτής θα δημοσιευθεί και στην ευρείας κυκλοφορίας καθημερινή εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

των 

Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία 
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