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ΠΡΟKΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΝ 4η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

Το Δ.Σ. της εταιρείας Micro&Nano καλεί τα μέλη της:  

Α) Σε υποβολή υποψηφιοτήτων για τις επερχόμενες εκλογές για νέο ΔΣ και την 

εξελεγκτική επιτροπή για την τριετία 2021-2024. Υπενθυμίζεται ότι υποψηφιότητες 

μπορούν να υποβάλλουν φυσικά πρόσωπα και εκπρόσωποι φορέων. Τα ταμειακώς 

τακτοποιημένα φυσικά πρόσωπα και εκπρόσωποι φορέων τα οποία επιθυμούν να 

συμμετέχουν στο νέο ΔΣ μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την 

Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον γραμματέα και 

τον πρόεδρο του τρέχοντος ΔΣ με e-mail που αποστέλλεται ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ παρακάτω 

διευθύνσεις: Spiros Gardelis sgardelis@phys.uoa.gr και Evangelos Gogolides 

e.gogolides@inn.demokritos.gr. 

Β) Σε διαδυκτιακή γενική συνέλευση και εκλογές την Δευτέρα 4η Οκτωβρίου 2021 και 

ώρα 14:30 στον ακόλουθο σύνδεσμο (εκτιμώμενη διάρκεια: 2 ώρες)  

Webex link: 

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mb56eccd5972923b51615878dfc36fe5c 

Meeting number: 188 074 3115    

Password: fnPcpufD722 

Παρακαλείσθε να συνδεθείτε στον σύνδεσμο ώστε να υπάρχει η απαρτία του 1/3 των 

εγγεγραμμένων και να μην αναβληθεί η συνέλευση.  

Θέματα γενικής συνελεύσεως: 

• Πεπραγμένα απερχόμενου ΔΣ (2018-2021) 

• Οικονομικός απολογισμός ΔΣ (2018-2021) 

• Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή για το 2021  

• Εκλογές 2021 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνέλευση αναβάλλεται για την Δευτέρα 11 

Οκτωβρίου την ίδια ώρα 14:30. Στην περίπτωση αυτή θα σταλεί ο νέος σύνδεσμος για τη 

διαδυκτιακή συνέλευση εξ αναβολής. 
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Σημαντική Σημείωση: Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση κατά 

την οποία θα διεξαχθούν και οι εκλογές για το νέο ΔΣ έχουν οι ταμειακώς τακτοποιημένοι 

για το 2021. Παρακαλούνται οι φορείς και οι εταιρείες επίσης να τακτοποιήσουν τις 

συνδρομές τους μέχρι και 3 ημέρες πριν τις εκλογές όπως αναγράφεται παραπάνω για 

τις υποψηφιότητες ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μπορείτε άμεσα 

να πληρώσετε την ετήσια συνδρομή σας για το 2021 (είτε ως φυσικό πρόσωπο με 

συνδρομή 15 Ευρώ, είτε ως εταιρεία ή φορέας με συνδρομή 100 Ευρώ) στον σύνδεσμο:  

Συνδρομές Μελών Micro-Nano (eventora.com) 

 Ο Πρόεδρος         Ο Γραμματέας  

Ε. Γογγολίδης        Σ. Γαρδέλης 

https://www.eventora.com/el/Events/syndromes-melwn-micro-nano

