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                             Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 20

         της Εταιρίας Προληπτικής 

Το Δ.Σ. της Εταιρίας Προληπτικής Ο
του σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση τ
10πμ στο καφέ Royale (Πλαστήρα 1)
 με θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Εκλογή προεδρείου 
2. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
3. Απολογισμός της δράσης του απερχόμενου Δ.Σ. (από 
4. Οικονομικός απολογισμό
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Ε
6. Έγκριση των απολογισμών (από τα παρόντα μέλη)
7. Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Προς εξασφάλιση απαρτίας,
η επαναληπτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα γίνει οριστικά τ
επόμενο Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021
θέματα. Η εκλογική διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις 2μμ
 
Οι αιτήσεις για υποψηφιότητα γίνονται δεκτές μέχρι και την ημέρα των αρχαιρεσιών 
(μετά από τυπικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κ
 
Κάθε παριστάμενο μέλος, μπορεί να εκπροσωπήσει 
και να ψηφίσει για λογαριασμό 
ψήφου μέλη της ΕΠΟΕ. 
 

Με τιμή, 

        O Πρόεδρος                                     

                       
 Σωτήρης Κάλφας                 

17 Νοεμβρίου 2021 

                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 2021 

ροληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας (ΕΠΟΕ) 

Το Δ.Σ. της Εταιρίας Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας (ΕΠΟΕ), καλεί τα μέλη 
του σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 και ώρα

ο καφέ Royale (Πλαστήρα 1) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 
ήσιας διάταξης: 

 της συνέλευσης 
φορευτικής επιτροπής για την εκλογική διαδικασία 

της δράσης του απερχόμενου Δ.Σ. (από τον Πρόεδρο) 
απολογισμός (από την Ταμία) 

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) 
απολογισμών (από τα παρόντα μέλη) 

Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. για την τριετία 2021-24 

ς, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΟΕ, 
επαναληπτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα γίνει οριστικά το αμέσως 

εμβρίου 2021 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια 
. Η εκλογική διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις 2μμ. 

Οι αιτήσεις για υποψηφιότητα γίνονται δεκτές μέχρι και την ημέρα των αρχαιρεσιών 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού). 

Κάθε παριστάμενο μέλος, μπορεί να εκπροσωπήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση
και να ψηφίσει για λογαριασμό μόνον ενός από τα απόντα και έχοντα δικαίωμα 

Πρόεδρος                                               Η Γραμματέας 

                                        
Σωτήρης Κάλφας                                        Σωτηρία Δαυϊδοπούλου 

δοντιατρικής Ελλάδας (ΕΠΟΕ), καλεί τα μέλη 
1 και ώρα 

 

αμέσως 
την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια 

Οι αιτήσεις για υποψηφιότητα γίνονται δεκτές μέχρι και την ημέρα των αρχαιρεσιών 

ξουσιοδότηση 
από τα απόντα και έχοντα δικαίωμα 
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