
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 3ης ΚΑΙ 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Οι εκλογές θα διενεργηθούν σε δύο συνεχόμενες ημέρες, την Κυριακή 3 και τη Δευτέρα 4 Απριλίου

2022.

Τόπος  διεξαγωγής  τους  ορίζονται  τα  γραφεία  του  Οδοντιατρικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης

(Μητροπόλεως 40, 4ος όροφος).

Οι ώρες διεξαγωγής τους και για τις δύο ημέρες, ορίσθηκαν 

από 8.00 π.μ. μέχρι την 18.30 μ.μ.

Οι εκλογείς θα ψηφίσουν σε τρία εκλογικά τμήματα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι εκπλήρωσαν τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο μέχρι και

το έτος 2021.

Τις  συνδρομές  τους  οι  συνάδελφοι  μπορούν  να  τις  καταβάλουν  στους  κάτωθι  τραπεζικούς

λογαριασμούς:

Τρ. Πειραιώς 5202039745241 / IBAN : GR1101722020005202039745241

Τρ. Eurobank 0026.0030.98.0200955247 / IBAN : GR4102600300000980200955247 

έως την  Δευτέρα 28 Μαρτίου (προσοχή στα εμβάσματα – αποστολή χρημάτων από διαφορετικές

τράπεζες – διότι εμφανίζονται με καθυστέρηση και ενδεχομένως  κάποιοι να μην περιλαμβάνονται

στον εκλογικό κατάλογο).

Βάσει  του  Ν.  1026/80  οι  υποψήφιοι  για  τα  διάφορα  όργανα  συμμετέχουν  υποχρεωτικά  σε

συνδυασμούς και η εκλογή τους γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Οι εκλογείς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο με της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

Η  συμμετοχή  των  μελών  στις  εκλογές  είναι  υποχρεωτική  και  η  μη  άσκηση  του  εκλογικού

δικαιώματος αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

Η προτίμηση προς τους ψηφοφόρους εκφράζεται με σταυρό ο οποίος σημειώνεται παραπλεύρως
τους ονόματος του υποψηφίου (το χρώμα της μελάνης πρέπει να είναι μαύρο ή μπλέ).
Απαγορεύονται οι διαγραφές και προσθήκες ονομάτων υποψηφίων από άλλους συνδυασμούς.

Τα ονόματα των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού θα είναι γραμμένα σε δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια
διαφορετικού χρώματος. 

Σε  ψηφοδέλτια  γαλάζιου  χρώματος  θα  είναι  γραμμένα  τα  ονόματα  των  υποψηφίων   εκάστου
συνδυασμού για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. (Εξελεγκτική Επιτροπή) και το επιλεγμένο ψηφοδέλτιο θα πρέπει να
τοποθετηθεί στον αντίστοιχο γαλάζιο φάκελο. 

Σε ψηφοδέλτια κίτρινου χρώματος θα είναι  γραμμένα τα ονόματα των υποψηφίων  εκπροσώπων
στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, εκάστου συνδυασμού και το επιλεγμένο ψηφοδέλτιο θα πρέπει να
τοποθετηθεί στον αντίστοιχο κίτρινο φάκελο. 

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, χρώματος λευκού, για όλους τους
υποψηφίους όπου θα είναι χωριστά καταχωρημένα τα 6 τακτικά και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.  Το
μετά τη σταυροδοσία ψηφοδέλτιο θα πρέπει να τοποθετηθεί στον λευκό φάκελο. 

Κάθε ψηφοφόρος θα πρέπει τελικά να ρίξει στην εκλογική κάλπη τρεις φακέλους.

Οι  σταυροί  που  μπορεί  να  σημειώσει  ο  κάθε  εκλογέας  είναι  από   έναν  έως  το  σύνολο  των
υποψηφίων για κάθε όργανο. 
Δηλαδή, από 1 μέχρι 13 για το Δ.Σ. από 1 μέχρι 3 για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε.,
από 1 μέχρι 17 για τους εκπροσώπους στην Ε.Ο.Ο. και  από 1 μέχρι 6 τακτικά και  από 1 μέχρι 6
αναπληρωματικά μέλη για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.  


