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Αθήνα, 26/02/2016 

Α.Π.:9121/ε1 

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΣΣ  ΚΚ  ΛΛ  ΗΗ  ΣΣ  ΗΗ  

Αγαπητέ συνάδελφε, 

 

Σε προσκαλούμε  στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 

21/03/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. στα  γραφεία  του Συλλόγου,  Αριστοτέλους  

14,   5ος   όροφος.  

Πρόκειται να γίνει ενημέρωση σχετικά με την αξιοποίηση προηγούμενων αποφάσεων, καθώς και την 

πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με τα θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας και όχι μόνο! 

Πρώτο και κύριο, είναι η δρομολόγηση απόσυρσης του άρθρου 32 – Ν.4316 (ΦΕΚ 270-24.12.14) 

«Περί αδειών οδοντοτεχνικών εργαστηρίων», με το οποίο θίγονται τα επαγγελματικά δικαιώματα 

των αδειούχων οδοντοτεχνιτών, ενώ ένα ακόμα βασικό θέμα μας έχει να κάνει με τον ΕΟΠΥΥ: που 

βρισκόμαστε, ποιές οι εξελίξεις, πως προδιαγράφεται η πορεία των συμβάσεων οδοντοτεχνικών 

εργαστηρίων-ΕΟΠΥΥ μέσα σε όλη αυτή τη συγκυρία με την κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης και 

το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής, που καταστρέφει τις μικρές επιχειρήσεις. 

Ημερήσια Διάταξη: 

Προσέλευση – Συζήτηση α) άρθρου 32 Ν.4316(ΦΕΚ 270-24.12.14) 

                                    β) συμβάσεις οδοντοτεχνικών εργαστηρίων - ΕΟΠΥΥ 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΣ 2016: Διαπίστωση απαρτίας  -Εκλογή  Προεδρείου   Γ. Συνέλευσης 

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (Διοικητικός  Απολογισμός 2015, Οικονομικός Απολογισμός 

2015, Προγραμματισμός 2016, Προϋπολογισμός 2016)  

 

Ερωτήσεις / Τοποθετήσεις μελών και προσκεκλημένων  

Ψηφοφορίες  

Δευτερολογία Προέδρου 

Έγκριση α)Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού 2015, β)Προϋπολογισμού 2016, 

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. 

ΛΗΞΗ ΕΓΣ 2016 

 

Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη ετήσια κοπή πίτας.  

 

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Είναι αναγκαία η ενεργή συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία 

για την ανάδειξη του καλύτερου Δ.Σ του Συλλόγου και των 

αντιπροσώπων του στην Ομοσπονδία (Π.Ο.Ε.Ο.) για την τριετία 

2016-2019. Η ανάδειξη μέσα από τις εκλογές μας ενός μεγάλου 

αριθμού αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.Ο., θα συμβάλει με την σειρά 

του στην εκλογή νέου Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Ο. που θα αντιπροσωπεύσει επάξια όλες τις τάσεις που 

επικρατούν στο οδοντοτεχνικό χώρο και στις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΓΣΕΒΕΕ – 

ΟΒΣΑ). Δείχνει την εκτίμηση που υπάρχει στο προεδρείο και το εξουσιοδοτεί με δύναμη για να 

ανταπεξέρχεται στα προβλήματα.  

 

Δυναμώνοντας τον Σύλλογο και την Ομοσπονδία δυναμώνεις την δική σου φωνή! 

 

Οι εκλογές που θ’ αναδείξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία 2016-2019, πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Μαρτίου 2016, μεταξύ 10:00π.μ.-20:00 μ.μ. 

παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Αιτήσεις υποψηφιότητας για εκλογή (πίσω σελίδα) είτε ως 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Ο.Α.Π. ή και ως αντιπρόσωπος στις Ομοσπονδίες Ο.Β.Σ.Α. 

– Π.Ο.Ε.Ο., θα μπορεί να υποβάλλει όποιο μέλος επιθυμεί είτε στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 

Πέμπτη 24/03/2016 στις 17:00 μμ , είτε αποστέλλοντας την με e-mail στο sylath@poeo.gr ή στο 

fax: 210-5246280. 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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