
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 
Καβάλα,31/01/2020 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Οδοντοτεχνιτών Ανατολικής Μακεδονίας, σας προσκαλούν στην 
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 
Ιανουαρίου 2020.Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί εκ 
νέου στις 2 Φεβρουαρίου 2020 . Αν και πάλι δεν έχουμε την 
απαιτούμενη απαρτία η Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί στις 9 
Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου Ν. Σερρών , επί της οδού Περιστέρι Κωστόπουλου  
2 , στην πόλη των Σερρών, που σύμφωνα με το καταστατικό είναι 
και η τελευταία ημερομηνία. Επίσης  έχουν ακόμη προσκληθεί 
εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.Ο. και άλλων όμορων Συλλόγων. 

Μετά την Γενική Συνέλευση  θα ακολουθήσει η κοπή της 
βασιλόπιτας του Συλλόγου στο εστιατόριο   Ευ  Ζην Μεραρχίας 119,  
στις 14:00 . Να διευκρινιστεί ότι ο Σύλλογος θα αναλάβει τα έξοδα μόνο 
των μελών του. 

 
Συνάδελφοι , εάν έχετε να προτείνετε και άλλα θέματα προς 
συζήτηση παρακαλούμε στείλτε τις προτάσεις σας στη 
διεύθυνση  soam.soam1971@gmail.com.   

      Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου να τακτοποιήσουν τυχόν 
οικονομικές εκκρεμότητες και να είναι συνεπείς στο ραντεβού 
καθώς τα θέματα που θα τεθούν θα απαιτήσουν χρόνο. Η Γ.Σ θα 
ξεκινήσει στις 10.30 π.μ ακριβώς. 

Συνάδελφοι, θεωρούμε την παρουσία σας απαραίτητη διότι οι 
εξελίξεις τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς και θα πρέπει να είμαστε 
ενήμεροι έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούμε προς αντιμετώπιση 
των προβλημάτων. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι: 
 

1.  Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης, 
2.  Οικονομικός Απολογισμός 2019 – Προϋπολογισμός 2020,  
3.  Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, 
4.  Διοικητικός Απολογισμός  2019, 
5.  Ανακοινώσεις – Προτάσεις. 
6.  Ψηφοφορία για έγκριση Διοικητικού Απολογισμού -  

Οικονομικού Απολογισμού - Προϋπολογισμού 2020, 
7.  Πρόθεση συνένωσης του Συλλόγου Θράκης με τον ΣΟΑΜ                          

( Χατζηανδρέου Βασίλης ), 
8.  Σύνταξη επιστολής μαζί  με τον Σύλλογο Θράκης  προς την 

Κεντρική Διοίκηση του Π.Σ.Ο.  για τη δημιουργία 7ου Π.Τ.       
( Χατζηανδρέου Βασίλης ), 

9.  Διαγραφή Μελών  από ΣΟΑΜ που οφείλουν πολλές 
συνδρομές  ( Παπαδόπουλος Μαρίνος ), 

10. Μείωση συνδρομής προς ΣΟΑΜ ( Καραγιαννίδης 
Αντώνης ),  
 

11. Διαγραφή ΣΟΑΜ από ΠΟΕΟ  ( Καραγιαννίδης 
Αντώνης ), 

12. Συζήτηση για σεμινάρια, μέλλον επαγγέλματος , 
προγραμματισμός ημερίδας.     ( Καραγιαννίδης Αντώνης ). 
 
                                
 
                               ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 Τα θέματα θα συζητηθούν με την συγκεκριμένη σειρά 
 Το όνομα δίπλα σε κάθε θέμα αντιστοιχεί στο 

συνάδελφο που το έθεσε και θα το αναπτύξει. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση και ψηφοφορία  

 στη Γ.Σ θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις 
μόνο για αυτά τα θέματα.  

 
 



 
 
                                                   Με τιμή 

 

 

                  Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας 

 

           Χατζηανδρέου Βασίλης                      Σπούρδος Αλέξανδρος 
 
 
 
 


