
Θεσσαλονίκη, 20.05.2019 

Προς τα  

Τακτικά Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ. 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι κατά την Εκλογοαπολογιστική 

Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2019 στην Αθήνα, εξελέγη 

Εφορευτική Επιτροπή προκειμένου να διεξαγάγει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 

του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).  

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ.: 

Ειρήνη Λαγογιάννη, Ευστράτιο Βακιρλή και Αντώνιο Νικηφόρο  ως τακτικά μέλη. 

Κατ’ επιλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, Πρόεδρος της ορίσθηκε η κα Ειρήνη 

Λαγογιάννη.  

Ως ημερομηνία αρχαιρεσιών ορίσθηκε η 6η Ιουλίου 2019, στο Ξενοδοχείο Aquila 

Atlantis στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο τρόπος και οι ώρες ψηφοφορίας θα ορισθούν με 

νεότερη ανακοίνωση.  

Δικαίωμα εκλογής για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. έχουν τα Τακτικά μέλη της Εταιρείας (δηλ. όσοι 

είναι ενεργά μέλη επομένως και οικονομικά τακτοποιημένοι μέχρι και το 2018 προς την 

Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρία) (άρθρο 5), έχουν τουλάχιστον ένα 

έτος ενεργού συμμετοχής τους στις εργασίες της ΕΛ.Ε.ΔΕ,  και ένα έτος από τη λήψη της 

Ειδικότητας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, όπως ορίζεται από το άρθρο 7 του 

ισχύοντος Καταστατικού, που έχει αναρτηθεί στο site της ΕΛ.Ε.ΔΕ. www.hds-

dermoscopy.gr προς διευκόλυνσή σας.  

Η εκλογή για τη θέση του Προέδρου θα γίνει με διαφορετικό ψηφοδέλτιο από εκείνο 

των 7 μελών του Δ.Σ. της ΕΛΕΔΕ. Η υποψηφιότητα στη θέση του Προέδρου 

αποκλείει την υποψηφιότητα και στη θέση του μέλους του ΔΣ και αντίστροφα. Σε 

χωριστό ψηφοδέλτιο θα γίνει η εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και 

ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Μέλους 

του Δ.Σ. ή Μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όπως υποβάλουν το σχετικό τους 

Αίτημα, μέσω email στο info@hds-dermoscopy.gr  ή μέσω ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση Λαγογιάννη Ειρήνη, Φοίβης 46, Γλυφάδα, ΤΚ 16674 (παρακαλούμε μετά 



την αποστολή να ενημερώσετε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 6974123978, 6981564884) 

ώστε να έχει παραληφθεί μέχρι 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00. 

Επιστολές που θα φθάσουν ταχυδρομικώς ή στο email μετά την ανωτέρω ημερομηνία 

και ώρα, δεν θα ληφθούν υπόψη, ανεξαρτήτως ταχυδρομικής σφραγίδας ημερομηνίας 

αποστολής. Όσοι αποστείλουν email, θα λαμβάνουν γραπτή επιβεβαίωση από τη 

Γραμματεία ότι παρελήφθη. Οι υποψηφιότητες μπορούν επίσης να παραδοθούν και 

αυτοπροσώπως στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 

 

 

Μετά τιμής,  

Η Εφορευτική Επιτροπή  

Ειρήνη Λαγογιάννη  

Ευστράτιος Βακιρλής  

Αντώνιος Νικηφόρος 

 


