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1.Δικαίωμα  εκλογής  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  της  Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και  εκπροσώπων της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, έχουν 
όλα τα μέλη του Συλλόγου, ανεξαρτήτως χρόνου άσκησης επαγγέλματος (Άρθρο 
22 παρ.1/1026/80).
Δικαίωμα εκλογής για το αξίωμα του μέλους του Περιφερειακού Πειθαρχικού 
Συμβουλίου έχουν τα μέλη που ασκούν το επάγγελμα πέντε ( 5 ) χρόνια ( Άρθρο 
57 παρ.1/1026/80 ).
2.Θα εκπληρώσουν το εκλογικό τους δικαίωμα , όσα από τα μέλη μας έχουν 
τακτοποιήσει τις οικονομικές  τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο για το έτος 
2013 , πράγμα που μπορούν να το κάνουν και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας 
( Άρθρο 15 παρ.1/1026/80 ).
3.Οι αιτήσεις των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. , της Εξελεγκτικής Επιτροπής και 
των Εκπροσώπων του Συλλόγου για την Ε.Ο.Ο.,  πρέπει να υποβληθούν στον 
Πρόεδρο  του  Συλλόγου,  κ.  Φέσσα  Ηλία  ,15   τουλάχιστον  μέρες  πριν  τις 
αρχαιρεσίες, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 9.00 μ.μ. 
στη  διεύθυνση   Κ.  Παλαμά  8  ,  3ος  όροφος  ,  Καβάλα  ,  τηλ.2510221286 
(  6936797521  )  ,  για  δε  το  Πειθαρχικό  Συμβούλιο  ,  10  τουλάχιστον  μέρες 
νωρίτερα των αρχαιρεσιών , δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 στον 
ίδιο τόπο και  ώρα  ( Άρθρα 22 , 57 παρ.2/1026/80 ).
4.Εάν τα υποψήφια μέλη για  το Δ.Σ.  του Συλλόγου είναι  έως 11 (επτά (7) 
εκλεγόμενα,  συν  50%)  οι  εκλογές  μπορούν  να  διεξαχθούν  μ΄ένα   μόνο 
ψηφοδέλτιο. Εάν είναι περισσότερα , οι εκλογές διεξάγονται υποχρεωτικά , με 
περισσότερους του ενός συνδυασμού , το δε εκλογικό σύστημα εκλογής των 
μελών,  είναι αυτό της απλής αναλογικής.
5.Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου μας στην άσκηση 
του  εκλογικού  δικαιώματος  είναι  υποχρεωτική  σύμφωνα  με  τον  Ν.  1026/80 
άρθρο  15  παρ.  2  ,  η  δε  αποχή  είναι  πειθαρχικό  παράπτωμα  και  τιμωρείται 
αναλόγως.
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