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ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Παπαδιόχος

ΤΑΜΙΑΣ
Γεώργιος Παπαναστασίου
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ΜΕΛΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γρηγόριος Βενέτης
Λάμπρος Ζουλούμης
Αναστάσιος Μυλωνάς
Φώτιος Τζέρμπος

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, καλείστε σε απολογιστική Γενική Συνέλευση,
που θα ακολουθηθεί από τις διαδικτυακές εκλογές για την ανάδειξη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου στις 24/1/21 και ώρα 4-8μμ, στα πλαίσια του 30ου
Πανελληνίου Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
Η ημερήσια διάταξη είναι:
1) Απολογισμός ΔΣ
2) Ανακήρυξη επίτιμων μελών
3) Άλλα θέματα
4) Τοποθετήσεις υποψηφίων
Λόγω της επιδημίας Covid-19, η ΓΣ θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής στη
Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη (τακτικά, δόκιμα, έκτακτα, επίτιμα, ομότιμα),
ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν καταβάλει και τη
συνδρομή του 2020.
Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνονται δεκτές με
email στο info@haoms.org έως τις 3μμ της 15ης Ιανουαρίου 2021. Οι εκλογές
θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά, από τo πέρας της ΓΣ μέχρι τις 8:00μμ της 25/1/21.
Οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα σταλούν μέσω email μόνο σε
όσους έχουν δικαίωμα ψήφου.
Παρακαλούμε τα τακτικά μέλη, που προτίθενται να συμμετάσχουν στις
εκλογές (είτε ως υποψήφιοι, είτε ως ψηφοφόροι), να τακτοποιήσουν τις
οφειλές τους και να στείλουν το αποδεικτικό της κατάθεσης στο email
tamiashaoms@gmail.com μέχρι και 15 Ιανουαρίου 2021. Η πληρωμή γίνεται
στο λογαριασμό της ΕΕΣΓΠΧ στην Τράπεζα EUROBANK (IBAN:
GR3502600160000130200828274). Στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται
το όνομα του τακτικού μέλους και η φράση «Συνδρομή τακτικού μέλους».
Η σελίδα της Γενικής Συνέλευσης θα βρίσκεται στη διεύθυνση
https://www.haoms2021.org/general-assembly και όσα μέλη δεν επιθυμούν
να εγγραφούν στο συνέδριο, μπορούν να εγγραφούν μόνο για τη συνέλευση
από τη σελίδα https://www.haoms2021.org/special-registration (δωρεάν) το
αργότερο μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2021.
Παρακαλούμε για την κινητοποίηση όλων των μελών. Η ατυχής
συγκυρία, την οποία ζούμε με την πανδημία, ας μην αποτρέψει την πολύτιμη
ανταλλαγή απόψεων στη ΓΣ και τη συμμετοχή στις εκλογές της Εταιρείας μας.
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