
Εταιρεία Μελέτης 
Παραγόντων Κινδύνου 
για Αγγειακά Νοσήματα

πρόσκληση 
για Τακτικά και Πάρεδρα Μέλη της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

7 Φεβρουαρίου 2019, Αίγλη Ζαππείου (Αίθουσα Privé), Αθήνα

Επιστημονική Εκδήλωση 

17.30 - 18.00  Στρογγυλό Τραπέζι: Τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Προεδρείο: Ι. Ιωαννίδης 
	 ÇPERSEASÈ	&	ÇΓΑΛΗΝΟΣÈ 
	 ÇPERSEASÈ	-	K.	Σγούρος,	ÇΓΑΛΗΝΟΣÈ	-	Ι.	Παπαδόπουλος

18.00 - 19.00 11η Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Θέματα	Ημερήσιας	Διάταξης

–  Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων του έτους 2018.

–  Υποβολή Ισολογισμού - Απολογισμού του έτους 2018.

–  Έγκριση πεπραγμένων και διαχείρισης από το Δ.Σ. για το έτος 2018 και απαλλαγή 
από κάθε ευθύνη.

–  Άλλα θέματα: θα τεθούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και από τα παριστάμενα μέλη 
της Γ.Σ. όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

– Αρχαιρεσίες

- Εκλογή ψηφολεκτών (Εφορευτικής Επιτροπής)
-  Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου 

και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό: α) κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει 
ένα μόνο απόντα, με γραπτή εξουσιοδότηση (επικυρωμένη από Κ.Ε.Π., τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο 
ανήκει ο εξουσιοδοτών ή όποια άλλη δημόσια αρχή) στην οποία θα πρέπει να υπάρχει ειδική εντολή για 
τη συμμετοχή στην ψηφοφορία β) η συμμετοχή των Τακτικών και Πάρεδρων Μελών στη Γενική Συνέλευση 
προϋποθέτει την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία οικονομικών τους υποχρεώσεων (εξόφληση όλων των 
οικονομικών υποχρεώσεων μέχρι και το τρέχον έτος - 2019).

◗ Δίνεται η δυνατότητα από 14/1/2019 στα τακτικά και πάρεδρα μέλη της Εταιρείας, που 
επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις επικείμενες εκλογές (Διοικητικό Συμβούλιο, 
Εξελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο), να επισκεφθούν το site της Εταιρείας και να 
καταθέσουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητα τους.



ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου 
για Αγγειακά Νοσήματα
Ιακ. Δραγάτση 8, 185 35 Πειραιάς 
( Όροφος 4 - Γραφείο 1)
Τ. & F. 210 4953646, Ε. info@empakan.gr 
W. www.empakan.gr

1.  Παρακαλούμε τα Τακτικά και τα Πάρεδρα μέλη της Εταιρείας, όπως προσέλθουν 
στη Γενική Συνέλευση με την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή την Ταυτότητα του 
Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο ανήκουν.

2.  Σημειώνεται ότι, η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών θα είναι 
δυνατή επί τόπου από τις 17.00 και μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης στην 
γραμματεία της Εταιρείας στο χώρο όπου θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Επί τόπου 
θα είναι εφικτή η καταβολή των συνδρομών σας μόνο με μετρητά (όχι POS).

3.  Σε περίπτωση που επιθυμείτε την τακτοποίηση της συνδρομής σας μέσω Τράπεζας, 
παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε πρώτα με την Γραμματεία της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν  
για την ενημέρωση του οφειλόμενου ποσού και μετά να προχωρήσετε σε κατάθεση 
στο λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία μας στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

Αρ. Λογ/σμού: 6056-126185-127 
IBAN: GR45 0171 0560 0060 5612 6185 127 

Δικαιούχος: ETAΙΡEIA ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

H πληρωμή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και 2 μέρες πρίν την έναρξη της Γ.Σ. 
Παράκληση, να έχετε μαζί σας το αντίγραφο της κατάθεσης. 

4.  Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για την συμμετοχή σας στη Γ.Σ. αποστέλλοντας 
σχετικό mail στο info@empakan.gr προκειμένου να είναι έγκαιρα γνωστός 
ο αριθμός των συμμετεχόντων για λόγους εστίασης.   

19.00 - 20.00 Κοπή Πίτας και Cocktail Reception

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε 
με τη Γραμματεία της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν., Τ. 210 4953646 - E: info@empakan.gr


