Αρ.Πρωτ.: 276
Θεσσαλονίκη, 2-3-2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε εκτέλεση του άρθρου 20 του
Ν1026/80 «Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) ως και
λοιπών συναφών διατάξεων όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 106 παρ.1 του Ν. 4583/2018, ΦΕΚ Α
212/18.12.2018 ως και της από 14-2-2022 απόφασής του,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Για την Κυριακή και Δευτέρα 3 και 4 Απριλίου 2022 αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:
Δέκα τριών (13) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Δεκαεπτά (17) εκπροσώπων στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Έξι (6) τακτικών μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) αναπληρωματικών μελών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
α. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν επί δύο (2) συνεχείς ημέρες, δηλαδή Κυριακή 3-4-2022 και Δευτέρα 4-4-2022
από ώρα 08:00 έως 18:30.
β. Η εκλογή θα γίνει με το σύστημα της απλής αναλογικής και μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι σε
συνδυασμούς.
γ. Δικαίωμα εκλέγεσθαι για μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχουν όσοι ασκούν το επάγγελμα επί μια
πενταετία.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Εκπροσώπους στην Ε.Ο.Ο. και Εξελεγκτική Επιτροπή , δικαίωμα
εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι Οδοντίατροι ανεξαρτήτως του χρόνου άσκησης του επαγγέλματός τους.
δ. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις (εισφορά 2021)
(Βάση νόμου 1026/80, αρ.4, παρ.4 δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι οδοντίατροι,

υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε.)
ε. Οι αιτήσεις των υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Εκπροσώπων στην
Ε.Ο.Ο. και Πειθαρχικό Συμβούλιο πρέπει να υποβληθούν στον Πρόεδρο του Συλλόγου μέχρι την Παρασκευή
18 Μαρτίου 2022, έως 14.00.
Η αίτηση του υποψηφίου δεν γίνεται δεκτή αν δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του Συλλόγου περί της
εγγραφής του.
στ. Οι εκλογές θα διενεργηθούν στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 40
σε τρία εκλογικά τμήματα ως εξής.
Από Α έως Καρασαρίδη Γεώργιο ψηφίζουν στο Α΄ εκλογικό τμήμα.
Από Καρασαρίδη Κωνσταντίνο έως Παπαδόπουλο Αθανάσιο στο Β΄εκλογικό τμήμα.
Από Παπαδόπουλο Ανέστη έως Ωρολογά Κυριακή ψηφίζουν στο Γ΄εκλογικό τμήμα.
ζ. Η προσέλευση των μελών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. (Άρθρο 15 παρ.
Ν.1026/80).
Με τιμή για το Δ.Σ.
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Κούγιας

Ο Γεν. Γραμματέας
Βάιος Κοντόπουλος

