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Αγαπητoί συνάδελφοι 
 

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώνεται  τον επόμενο 

μήνα και συνεπώς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εκλογές για την ανάδειξη νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς  και Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

 Ύστερα από συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίσθηκε οι εκλογές να διεξαχθούν το 

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας. 

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί η εξ’αναβολής εκλογοαπολογιστική 

συνέλευση της Εταιρείας. Η συνέλευση θα ξεκινήσει το Σάββατο στις 10.00 πμ και θα 

ακολουθήσει η ψηφοφορία που θα διαρκέσει μέχρι τις  3.00μμ. 

 Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για το  ΔΣ και 

την Εξελεγκτική Επιτροπή, παρακαλούνται να το δηλώσουν έως την Τρίτη 28 

Φεβρουαρίου 2017 στον Πρόεδρο ή στην Γραμματέα του ΔΣ, ώστε να υπάρχει αρκετός 

χρόνος για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι – μέλη της Εταιρείας και να 

προετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια. 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας που έχουν τακτοποιήσει 

τις οικονομικές τους εισφορές. Επίσης θα υπάρξει δυνατότητα επιστολικής ψήφου για  

συναδέλφους εκτός Λάρισας, αλλά και για συναδέλφους  από την πόλη της Λάρισας 

που δεν μπορούν να παρευρεθούν την ημέρα της ψηφοφορίας.  

Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε στην Γενική Συνέλευση και στην εκλογική 

διαδικασία. Επίσης θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή και την 

στηριξή σας  σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Μετά την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, με νέα επιστολή θα ενημερωθείτε για τις 

λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας. 

 

Για  το ΔΣ 

 

    Ο Πρόεδρος                                                                      Η Γραμματέας 

Γιάννης Αετόπουλος                                                              Έφη Καζάνα  

   
  

ΛΑΡΙΣΑ                                                                                                                                                                                                                 LARISSA, GREECE 
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