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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΚΛΟΓΩΝ  

ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ 

 
 

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018) θαη 

ηελ απόθαζε ηνπ Παλειιελίνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ κε αξ.πξση. 12729/27-

05-2022 

 

ΚΑΛΟΤΜΔ 

 

Τα κέιε ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Λαζηζίνπ ζε εκλογές ζηις 16 Οκηφβρίοσ 

2022 ημέρα Κσριακή θαη από ώξα 8:00 π.κ. έσο ηε δύζε ηνπ ήιηνπ (18:45), 

ζηα γξαθεία ηνπ Σπιιόγνπ, Δεκ. Πηηαξνθνίιε 4 ζηνλ Άγην Νηθόιαν γηα ηελ 

αλάδεημε: 

1. ΔΝΣΔΚΑ (11) Μειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (Πξόεδξνο, 

Αληηπξόεδξνο, Γξακκαηέαο, Τακίαο θαη επηά (7) ζπκβνύινπο) (παξ. 1α, 

άξζξν 304). 

2. Εθινγή Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ ηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 

ΔΞΙ (6) Ταθηηθώλ Μειώλ κε ηα αλαπιεξσκαηηθά ηνπο (παξ. 1, άξζξν 

324). 

3. ΣΡΙΩΝ (3) Δλεγκηών Μειώλ Εμειεγθηηθήο Επηηξνπήο (παξ. 1, άξζξν 

314). 

4. ΣΔΑΡΩΝ (4) Εθπξνζώπσλ ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Λαζηζίνπ γηα 

ηνλ Παλειιήλην Ιαηξηθό Σύιινγν (άξζξν 276). 

      

Τποβολή σπουηθιοηήηφν  

Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ παξαηάμεσλ ππνβάιινληαη πξνο ηνλ 

Πξόεδξν ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Λαζηζίνπ θ.Νηθνιαξάθε Κσλζηαληίλν 

(ηαρπδξνκηθά ζηα γξαθεία ηνπ Ι.Σ.Λ.- Δεκ. Πηηαξνθνίιε 4 Άγηνο Νηθόιανο  
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ή ειεθηξνληθά ζην email syllogoslas@gmail.com), 30 εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα 

δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηώλ, δηλ. μέτρι Παραζκεσή 16 επηεμβρίοσ 

2022.  

«Η αίηηζη είναι απαράδεκηη αν δεν ζσνοδεύεηαι από βεβαίφζη ηοσ 

Ιαηρικού σλλόγοσ ζτεηικά με ηην εγγραθή ζε ασηόν και ηην οικονομική 

ηακηοποίηζη όλφν ηφν σπουηθίφν ηφν ζσνδσαζμών και ηφν 

μεμονφμένφν σπουηθίφν (παρ. 2 & 3, άρθρο 305).» 

 Εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ην 

Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Λαζηζίνπ αλαθεξύζζεη κε 

έγγξαθε αλαθνίλσζε ηνπο ζπλδπαζκνύο θαη ηνπο κεκνλσκέλνπο 

ππνςεθίνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ππεβιήζεζαλ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο, δηλ. 

Γεσηέρα 19 επηεμβρίοσ 2022 (παξ. 2, άξζξν 305). 

Υπνςήθην κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

ηαπηόρξνλα θαη  ππνςήθην κέινο ηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηεο 

Εμειεγθηηθήο Επηηξνπήο (παξ. 1, άξζξν 305). 

Δηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ ηα κέιε πνπ είλαη νηθνλνκηθώο ηαθηνπνηεκέλα ζηνλ 

Ιαηξηθό Σύιινγν Λαζηζίνπ οκηώ (8) ημερολογιακές ημέρες πριν ηις 

αρταιρεζίες (παρ. 2α άρθρο 304). 

Οη έρνληεο δηθαίσκα ςήθνπ ηαηξνί, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ην εθινγηθό 

ηνπο δηθαίσκα, πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή 

ηαπηόηεηα ηνπ Σπιιόγνπ ή θάζε άιιν έγθπξν απνδεηθηηθό ζηνηρείν πνπ λα 

επηβεβαηώλεη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ από ηα κέιε ηεο Εθνξεπηηθήο 

Επηηξνπήο. 
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