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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι εκλογές ως έννοια, αλλά και η πρακτική της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των αρχόντων
του «δήμου », δηλαδή, του λαού, είναι τόσο παλιές όσο και η χώρα μας. Η λέξη «δήμος» συναντάται
στην γραμμική Β στις πινακίδες της Πύλου, εννοώντας μια κοινότητα ανθρώπων, ενώ στον Όμηρο
απαντάται με την έννοια του λαού στο σύνολο του. Όλος ο σύγχρονος κόσμος έχει ταυτίσει την αρχαία
Ελλάδα με την εκλογική διαδικασία της κλασικής περιόδου από το 462 π.Χ. έως το 322 π.Χ. όταν
μέσω αυτής επιλέγονταν οι αιρετοί άρχοντες.
Το Σύνταγμα της χώρας μας προβλέπει, δεδομένης της υποχρεωτικότητας της συμμετοχής των
Ιατρών στους Ιατρικούς Συλλόγους, ότι θα διασφαλίζεται η ισότητα της συμμετοχής σε όλα τα μέλη
του κάθε Ιατρικού Συλλόγου, η οποία περιλαμβάνει και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα
όργανα της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου.
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεωτικής συμμετοχής, δηλαδή
υποχρεωτικά εγγράφονται σε αυτά ως μέλη όλοι οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου συνεπώς
αποτελούν ιδιαίτερα νομικά πρόσωπα σωματειακού χαρακτήρα. Ο διφυής αυτός χαρακτήρας
βασίζεται στην δημοκρατική αρχή.
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με το σύστημα της αυτοδιοίκησης διαθέτουν
δημοσιονομική και περιουσιακή αυτοτέλεια.
Η εκλογή των μελών της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου αποτελεί την ανώτατη έκφραση της
δημοκρατικής αρχής.
Οι βασικές αρχές που διέπουν την εκλογική διαδικασία στους Ιατρικούς Συλλόγους είναι:

1. Η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας σύμφωνα με την οποία όλα τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου
έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

2. Η αρχή της ισότητας της ψήφου.
3. Η αρχή της άμεσης ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών διοίκησης των Ιατρικών Συλλόγων
και της έμμεσης για τα όργανα του Π.Ι.Σ.

4. Η αρχή της μυστικότητας της ψήφου.
5. Η αρχή της αυτοπρόσωπης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος (το οποίο πλέον
περιλαμβάνει και την χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την άσκηση του).

6. Η εκλογική διαδικασία σε επιστημονικούς Συλλόγους απαιτεί να είναι διαφανής, σαφής και να
προάγει την ισονομία και την συμμετοχή. Το επιστημονικό κύρος των μελών των Ιατρικών
Συλλόγων οφείλει να αντικατοπτρίζεται και στην διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων τους.
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Ενόψει της επικείμενης εκλογικής διαδικασίας στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας συντάξαμε ένα
πρακτικό οδηγό, με οδηγίες για την διενέργεια των εκλογών που ελπίζω να βοηθήσει στην διενέργεια
της διαδικασίας.
Ο Οδηγός κατανέμεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η εκλογική διαδικασία στην
Γενική Συνέλευση των Ιατρικών Συλλόγων, οι οποίες εκλέγουν και τα μέλη της αντίστοιχης Γενικής
Συνέλευσης του Π.Ι.Σ Στο δεύτερο μέρος απαντώνται ερωτήσεις σχετικές με όλα τα στάδια της
εκλογικής διαδικασίας. Το τρίτο μέρος περιέχει ένα χρολογόγιο της εκλογικής διαδικασία. Το τέταρτο
μέρος περιέχει υποδείγματα πρακτικών και εγγράφων τα οποία ελπίζω να διευκολύνουν την
διαδικασία. Απαιτούν φυσικά προσαρμογή ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες της διαδικασίας.
Τέλος περιλαμβάνεται παράρτημα με τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις.
Ελπίζω να μπορέσω να βοηθήσω με αυτό τον τρόπο στο έργο όλων των εμπλεκομένων. Καλή
επιτυχία!
Ο νομικός σύμβουλος του Π.Ι.Σ.
Ευάγγελος Κατσίκης

Σελίδα | 5

ΜΕΡΟΣ 1
Η

ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΤΟΥΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Κάθε ιατρός που ασκεί το ιατρικό επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται να είναι
εγγεγραμμένος ως μέλος στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, ή αν ασκεί το επάγγελμά σε περιφέρεια άλλου
ιατρικού Συλλόγου εγγράφεται και στο ειδικό μητρώο αυτού (άρ.293 Ν. 4512/2018).

Τα όργανα των Ιατρικών Συλλόγων
Όργανα διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, (η οποία είναι τακτική, έκτακτη
και εκλογοαπολογιστική), το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η οργάνωση και η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου.
Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τα μέλη, ο αριθμός
των οποίων ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών στο μητρώο του οικείου
Ιατρικού Συλλόγου.
Ο κάθε Ιατρικός Σύλλογος ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του σε πρώτο βαθμό μέσω του
Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου εκλέγονται όπως κι αυτά των λοιπών οργάνων των
Ιατρικών Συλλόγων.
Προ της ενάρξεως της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή των μελών των Οργάνων των Ιατρικών
Συλλόγων θα πρέπει να έχει συγκληθεί η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση η οποία αναφέρεται
στον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης τετραετίας και σε κάθε θέμα
αναφορικά με τις αρχαιρεσίες. Ο νόμος απαιτεί την σύγκληση της. Όμως στην περίπτωση κατά την
οποία δεν επιτευχθεί απαρτία και η Γενική Συνέλευση δεν λάβει χώρα, οι εκλογές διεξάγονται κανονικά
δεδομένου ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το νόμο και αυτές διενεργούνται μετά
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. Δηλαδή σε περίπτωση μη σύγκλησης Γενικής
Συνέλευσης ή μη επίτευξης απαρτίας στην Γ.Σ. η εκλογική διαδικασία δεν αναβάλλεται αλλά προχωρά
κανονικά.
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Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
Το δικαίωμα του εκλέγειν. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο, εφόσον
είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι οκτώ (8) ημερολογιακές μέρες πριν τις αρχαιρεσίες και δεν έχουν
τιμωρηθεί τελεσιδίκως με την ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος (και για όσο
χρόνο διαρκεί η προσωρινή παύση).
Αντίστοιχα το δικαίωμα του εκλέγειν δεν έχουν όσοι έχουν τιμωρηθεί από πρωτοβάθμιο ή
δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο του Ιατρικού Συλλόγου, η από ποινικό δικαστήριο με την ποινή της
αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων με βάση τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 60 νέου ΠΚ).
Κατά τις αρχαιρεσίες δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο
που συντάσσει το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και εκτίθεται στα γραφεία του
Συλλόγου τουλάχιστον 8 ημερολογιακές ημέρες πριν τις εκλογές.

Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο,
εφόσον είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες πριν τις αρχαιρεσίες και
δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσιδίκως με την ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος.
Τέτοιο δικαίωμα δεν έχουν όσοι τιμωρήθηκαν τελεσίδικα από οποιοδήποτε όργανο με την ποινή της
παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ή έχουν εκκρεμή υπόθεση για ατιμωτικό αδίκημα κατά
τον Ποινικό Κώδικα ή κακούργημα (δύο έτη). Αντίστοιχα δικαίωμα του εκλέγεσθαι δεν έχουν όσοι
έχουν τιμωρηθεί από ποινικό δικαστήριο με την ποινή της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων με
βάση τις προβλέψεις του Ποινικού Κώδικα. Ωστόσο, αποκτούν και πάλι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι,
εφόσον κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και με επιμέλεια του ίδιου του ιατρού, τελεσίδικη αθωωτική
απόφαση.
Ειδικά, προκειμένου να αναδειχθεί ως πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ή μέλος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου, ο υποψήφιος, οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου και να
ασκεί το Ιατρικό επάγγελμα στην περιφέρεια αυτού. Επιπλέον, απαιτείται να έχει ασκήσει το
επάγγελμα για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη, στον ίδιο ή σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο. Αποκλείεται συνεπώς
του δικαιώματος του εκλέγεσθαι όποιος δεν πληροί την συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Οι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο. Τα παραπάνω δικαιώματα δεν έχουν όσοι ασκούν το
Ιατρικό επάγγελμα σε περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου κι είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο
μελών του αυτού Ιατρικού Συλλόγου. Τα μέλη που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι καθώς ασκούν αυτά στον Ιατρικό Σύλλογο της κύριας εγγραφής τους.
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Προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας
Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Οι εκλογές πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα έτη, σε τακτή
ημερομηνία, ημέρα Κυριακή και μήνα Μάιο, μετά από απόφαση του Π.Ι.Σ. και βάσει των αναγκών του
εκάστοτε Ιατρικού Συλλόγου. Για τις εκλογές του έτους 2022, ημερομηνία διεξαγωγής αυτών έχει
οριστεί η 16η (και στις ειδικές περιπτώσεις και η Δευτέρα 17η) Οκτωβρίου 2022. Η εν λόγω απόφαση
αναρτάται στον διαδικτυακό ιστότοπο του Π.Ι.Σ. (www.pis.gr) σαράντα πλήρεις μέρες πριν την
διενέργεια των εκλογών. H απόφαση αυτή τοιχοκολλάται στο κατάστημα του Ιατρικού Συλλόγου και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου στο διαδίκτυο.
Για τους Ι.Σ. που αριθμούν πάνω από χίλια (1.000) μέλη (δηλαδή στους Συλλόγους Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου, Πατρών, Λάρισας και Ιωαννίνων), η ψηφοφορία μπορεί να γίνεται
δύο (2) συνεχόμενες ημέρες, Κυριακή και Δευτέρα.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. μαζί
με την απόφαση για τη διενέργεια των εκλογών, προσδιορίζει και τον αριθμό των εκλεκτέων μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Ιατρικού Συλλόγου, τα οποία είναι ανάλογα των εγγεγραμμένων
στο μητρώο ιατρών-μελών του Ι.Σ.
Η πρόσκληση. Τα μέλη καλούνται από το απερχόμενο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου για να ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται τουλάχιστον προ
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ταχυδρομικά με απόδειξη αποστολής. Επίσης, μπορούν να
σταλούν τηλεομοιοτυπικά (φαξ) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον
αποδεικνύεται η αποστολή και βεβαιώνεται η ημέρα και χρονολογία αυτής και η υπογραφή του
προσώπου που απέστειλε την πρόσκληση.
Στις προσκλήσεις σημειώνεται η ημέρα και η ώρα της έναρξης της συνεδρίασης, το κατάστημα της
ψηφοφορίας ή τα εκλογικά τμήματα, αν υπάρχουν περισσότερα, και ο αριθμός των εκλεκτέων μελών
του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των
εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ.

Η ευθύνη και ο συντονισμός. Η εκλογή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού
κανονισμού του Ιατρικού Συλλόγου, γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, το οποίο επιμελείται τη σύνταξη των Εκλογικών καταλόγων,
προετοιμασία χώρων, καλπών, ψηφοδελτίων, φακέλων κλπ.)
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Ο εκλογικός κατάλογος
Ο εκλογικός κατάλογος συντάσσεται με ευθύνη του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου του
Ιατρικού Συλλόγου και περιέχει τα ονόματα των μελών του Ιατρικού Συλλόγου που έχουν δικαίωμα
ψήφου στις επερχόμενες εκλογές σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο κατάλογος αυτός εκτίθεται στο
κατάστημα του Ιατρικού Συλλόγου τουλάχιστον 8 ημέρες πριν την ψηφοφορία. Κάθε μέλος
(ανεξαρτήτως επικλήσεως εννόμου συμφέροντος) ή τρίτος ο οποίος έχει ειδικό έννομο συμφέρον
μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά αυτού του καταλόγου τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ψηφοφορία.
Η ένσταση πρέπει (με ποινή απαραδέκτου) να περιέχει αιτιολόγηση και ειδική τεκμηρίωση δηλαδή τα
επικαλούμενα να αποδεικνύονται παραχρήμα). Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει την ένσταση αυτή
και είτε διορθώνει τον εκλογικό κατάλογο είτε απορρίπτει αιτιολογημένα την ένσταση αυτή.

Η Εφορευτική Επιτροπή
Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Αρμόδια για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών είναι τριμελής
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
•

έναν δικηγόρο, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών, που ορίζεται από τον
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο μετά από αίτηση του Ιατρικού Συλλόγου, με τον νόμιμο
αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, και

•

δύο (2) μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, τα οποία ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά,
με κλήρωση από τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα πρόσωπα
αυτά πρέπει να μην έχουν θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές των οργάνων του Συλλόγου ή
την εκπροσώπηση του Π.Ι.Σ. Η κλήρωση διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε
τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τις εκλογές σε ειδική συνεδρίαση, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού.

Ζητήματα εγκυρότητας ψηφοδελτίων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη διαδικασία των
αρχαιρεσιών κρίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Στους Ιατρικούς Συλλόγους, στους οποίους η εκλογή
ενεργείται κατά τμήματα, συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού
Συλλόγου, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από:
έναν δικηγόρο που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως
πρόεδρο, και
τέσσερα (4) μέλη του Ιατρικού Συλλόγου.
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Οι Εφορευτικές Επιτροπές των Τμημάτων. Επιπλέον, για κάθε τμήμα αρμόδιες είναι οι
Εφορευτικές Επιτροπές των Τμημάτων. Αυτές συγκροτούνται από τρεις (3) ιατρούς, οι οποίοι
εκλέγονται, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου
με κλήρωση από τα μη υποψήφια μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η σύμπραξη των Επιτροπών. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των Τμημάτων, μετά το πέρας της
ψηφοφορίας, διαβιβάζουν τα αποτελέσματα με τα σχετικά πρακτικά και τις τυχόν υποβληθείσες
ενστάσεις στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για να αποφανθεί σχετικά. Η Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή, μετά από έλεγχο των αποτελεσμάτων, προβαίνει στην ανακήρυξη των εκλεγομένων και
συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο εμφαίνονται τα τελικά αποτελέσματα της εκλογής (άρ. 306
παρ. 3 ν. 4512/2018).

Η υποβολή υποψηφιοτήτων
Οι υποψήφιοι. Της ανακήρυξης προηγείται η συμμετοχή των υποψηφίων σε ξεχωριστά για κάθε
όργανο ψηφοδέλτια είτε εντασσόμενοι σε συνδυασμούς είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων. Οι υποψήφιοι (για την θέση του μέλους του Δ.Σ., Πειθαρχικού
Συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής και εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ.) αναγράφονται σε ξεχωριστά
ψηφοδέλτια είτε εντασσόμενοι σε συνδυασμούς είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι. Ο αριθμός των
υποψηφίων κάθε συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των εκλεγομένων
για το Δ.Σ., το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ. Υποψήφιο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιο μέλος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων. H ανακήρυξη των υποψηφίων (για το Δ.Σ., το Πειθαρχικό
Συμβούλιο, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ.) ενεργείται κατόπιν αίτησης
των συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων. Απαιτείται η υποβολή αίτησης των συνδυασμών,
υπογεγραμμένης από όλους τους υποψήφιους, ή των μεμονωμένων υποψηφίων υπογεγραμμένης
από τον υποψήφιο, η οποία υποβάλλεται προς τον Πρόεδρο του Ι.Σ. τριάντα (30) πλήρεις μέρες πριν
τις αρχαιρεσίες. Τρείς ημέρες μετά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ. ανακηρύσσει εγγράφως του
υποψηφίους με απόφαση η οποία τοιχοκολλάται στο κατάστημά του Συλλόγου και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου στο διαδίκτυο. Δεδομένου ότι όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας
διαθέτουν ιστοσελίδα, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και την διαφάνειας συνίσταται η ανάρτηση
των καταλόγων των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, καθώς και στην
αντίστοιχη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
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Εκλογικά τμήματα
Πότε η εκλογική διαδικασία διεξάγεται κατά τμήματα; Στους Συλλόγους στους οποίους
υπάρχουν εγγεγραμμένα στο μητρώο περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη με δικαίωμα ψήφου,
η εκλογή μπορεί να ενεργηθεί κατά τμήματα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, καθένα δε από αυτά πρέπει να περιλαμβάνει μέχρι
πεντακόσιους (500) εκλογείς κατά σειρά του αύξοντος αριθμού του εκλογικού καταλόγου. Υπόλοιπο
εκλογέων, εάν μεν υπερβαίνει τους διακόσιους πενήντα (250), αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα, αλλιώς
ενσωματώνεται στο προηγούμενο.
Η εκλογή στα τμήματα διενεργείται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού
Συλλόγου και λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της ψηφοφορίας και την εξασφάλιση του
απορρήτου και αδιάβλητου αυτής.

Τα εκλογικά τμήματα. Ως εκλογικά τμήματα μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και δημόσια κτίρια,
κατάλληλα προς το σκοπό αυτό.

Ο αριθμός των εκλογέων κάθε τμήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των
εκλογέων κάθε τμήματος, οι οποίοι αναγράφονται κατ΄ αλφαβητική σειρά, καθώς και η διάρκεια της
ψηφοφορίας. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται προς τα μέλη του Ιατρικού
Συλλόγου με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου και την ιστοσελίδα
του, τουλάχιστον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν τις εκλογές. Εκλογικά τμήματα, με απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύονται και εκτός της έδρας του Ιατρικού Συλλόγου.

Ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας
H ψηφοφορία. Η εκλογή των μελών κάθε οργάνου και των εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. γίνεται με
μυστική ψηφοφορία και διεξάγεται δια ζώσης. Ωστόσο, μπορεί να αποφασιστεί η διεξαγωγή
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία διατίθεται
δωρεάν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Σύστημα ΖΕΥΣ ). Για επικοινωνία
helpdesk@zeus.grnet.gr σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 5204/2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
ΦΕΚ 5244/ 12.11.2021.

Τα ψηφοδέλτια. Η εκλογή των μελών κάθε οργάνου και των εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. γίνεται με
χωριστά για κάθε όργανο ψηφοδέλτια και φακέλους με το ίδιο χρώμα κατά περίπτωση, με το σύστημα
της απλής αναλογικής. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, φέρουν μελανό χρώμα γραμματοσειράς και
κατασκευάζονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και δαπάνη του Ιατρικού Συλλόγου, κατά τα
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ανωτέρω. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται για την λειτουργία της.

Ο αντιπρόσωπος κι ο αναπληρωτής του συνδυασμού. Ο κάθε συνδυασμός και
μεμονωμένος υποψήφιος δύναται να ορίσει έναν (1) αντιπρόσωπο, με έναν (1) αναπληρωτή, από
τους ιατρούς που έχουν δικαίωμα ψήφου, ο οποίος παρίσταται στο χώρο της ψηφοφορίας, σε ρόλο
παρατηρητή. Ο αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ενστάσεις ενώπιον της εφορευτικής
επιτροπής για θέματα που άπτονται της διαδικασίας της ψηφοφορίας. Επ’ αυτών αποφαίνεται
αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή στο πρακτικό της.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας
προσέρχεται στην αίθουσα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Η διαδικασία εκκινεί με την βεβαίωση των
στοιχείων της ταυτότητάς του εκλογέα από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Στην συνέχεια
παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή τέσσερις φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του
Συλλόγου (ένα για το Διοικητικό Συμβούλιο, ένα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ένα για την Εξελεγκτική
Επιτροπή και ένα για τους εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ.) και σειρά ψηφοδελτίων, στα οποία
περιλαμβάνονται και λευκά ψηφοδέλτια, και αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο (παραβάν) ώστε να
εξασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας η διακρίβωση
των στοιχείων του γίνεται από την πλατφόρμα και τα έντυπα ψηφοδέλτια έχουν αντικατασταθεί με τις
επιλογές του ηλεκτρονικού συστήματος.

Ο σταυρός προτίμησης. Η υπέρ των υποψηφίων προτίμηση εκφράζεται με σταυρό που τίθεται
δίπλα στο όνομα του υποψηφίου για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, το
Πειθαρχικό Συμβούλιο και ως εκπροσώπου στον Π.Ι.Σ.
Ο κάθε εκλογέας μπορεί να προτιμήσει κατ’ ανώτατο όριο τόσους υποψηφίους και να θέσει τόσους
σταυρούς όσος και ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα. Εάν
τεθούν περισσότεροι σταυροί τότε κανένας τους δεν λαμβάνονται υπόψη και το ψηφοδέλτιο
προσμετράται μόνο υπέρ του συνδυασμού. Αν δεν τεθούν σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο
προσμετράται υπέρ του συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι του
Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης και θεωρείται
ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων του συνδυασμού που ανήκουν. Εάν λάβουν σταυρό, το
ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο για το λόγο αυτό.

Η κάλπη. Ακολούθως, τα ψηφοδέλτια εγκλείονται στους οικείους φακέλους, οι οποίοι ρίχνονται στις
προς τούτο τοποθετημένες ψηφοδόχους ιδιοχείρως από τον εκλογέα. Πριν αποχωρήσει ο εκλογέας,
υπογράφει ως ψηφίσας στον εκλογικό κατάλογο και διαγράφεται το όνομά του από την Εφορευτική
Επιτροπή.
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Το δικαίωμα παραμονής στον εκλογικό «θάλαμο». Κατά το χρόνο της ψηφοφορίας
επιτρέπεται να βρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας μόνο τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, οι
αντιπρόσωποι των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων και αυτοί που ασκούν το εκλογικό
τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η διάρκεια της ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία ξεκινάει στις 7 π.μ. και λήγει με την δύση του ηλίου.
Η διαδικασία μπορεί να συντμηθεί χρονικά, αν η Εφορευτική Επιτροπή το αποφασίσει, λόγω του ότι
έχουν ψηφίσει όλοι οι εγγεγραμμένοι.
Παράταση της ψηφοφορίας πέρα από την λήξη της μπορεί να υπάρξει με προηγούμενη απόφαση της
Εφορευτικής Επιτροπής ειδικά αιτιολογημένη. Ειδικότερα, στην περίπτωση της προσέλευσης
ψηφοφόρων οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα εμπροθέσμως, επιβάλλεται η
παράταση της ψηφοφορίας.

Η διαλογή των ψηφοδελτίων
Η διαλογή. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται
και μονογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Στην συνέχεια συντάσσεται πίνακας,
στον οποίο αναγράφονται τα ονόματα των ψηφισθέντων και ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ο
καθένας. Για τη διαλογή συντάσσεται ιδιαίτερο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας η εκτύπωση της αυτόματης
διαλογής υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής ως πρακτικό.

Τα άκυρα ψηφοδέλτια. Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια, όταν:
•

δεν είναι έντυπα και με μελανή γραμματοσειρά, ή

•

φέρουν διαγραφές, προσθήκες ονομάτων υποψηφίων από άλλους συνδυασμούς και εν γένει
αλλοιώσεις στο περιεχόμενό τους, ή

•

φέρουν λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον δύνανται να
θεωρηθούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, ή

•

ο φάκελος στον οποίο περιέχονται δεν φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου, ή εκτυπώθηκαν σε
χαρτί, το οποίο ολοφάνερα διαφέρει στο χρώμα από αυτό που χορήγησε ο Σύλλογος ή με
τυπογραφικά στοιχεία πρόδηλα διαφορετικά, ή έχουν σχήμα ή διαστάσεις διαφορετικά από
αυτά που χορηγήθηκαν από το Σύλλογο, ή
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τα ψηφοδέλτια βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου
συνδυασμού.

Η μεταχείριση των άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων. Τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια
λαμβάνουν δική τους αρίθμηση κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων. Τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια
δεν προσμετρούνται στα έγκυρα.

Η κατανομή των εδρών – Τα αποτελέσματα
Οι εκλεγέντες. Εκλεγέντες του συνδυασμού ή μεμονωμένου ψηφοδελτίου θεωρούνται αυτοί που
έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς. Σε περίπτωση ισοσταυρίας διενεργείται κλήρωση από την
Εφορευτική Επιτροπή.

Η κατανομή των εδρών. Ο κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες αναλογούν στον αριθμό
των ψήφων που έλαβε.

Η πρώτη κατανομή. Ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και
των εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. Το πηλίκο που προκύπτει από την κάθε διαίρεση, παραλειπόμενου του
τυχόν κλάσματος, είναι το εκλογικό μέτρο και όσες φορές διαιρεί αυτό τον αριθμό των ψηφοδελτίων
που έλαβε ο κάθε συνδυασμός για κάθε όργανο, τόσες έδρες και εκλέγει αυτός. Μεμονωμένος
υποψήφιος, που έλαβε αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό μέτρο ή μεγαλύτερο από αυτόν, εκλέγεται
μόνος.

Η δεύτερη κατανομή. Αν από την πρώτη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες έδρες (θέσεις για το
Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκπροσώπων στον
Π.Ι.Σ.), ακολουθεί δεύτερη κατανομή, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση των υπολοίπων που έχουν οι
συνδυασμοί που μετείχαν στην πρώτη κατανομή και των ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι
συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την πρώτη κατανομή. Το
άθροισμά τους διαιρείται με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών. Το νέο πηλίκο, παραλειπόμενου του
τυχόν κλάσματος, δίνει το νέο εκλογικό μέτρο και όσες φορές διαιρεί αυτό στο σύνολο των υπολοίπων
κάθε συνδυασμού που πήρε θέση από την πρώτη κατανομή ή στο σύνολο των ψηφοδελτίων που
πήραν οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την πρώτη κατανομή,
τόσες έδρες και είναι ο αριθμός των εδρών που δίνονται σε αυτόν.

Η τρίτη κατανομή. Αν και μετά τη δεύτερη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες έδρες ή κανένας
συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος δεν πάρει έδρα, γίνεται τρίτη κατανομή. Σ΄ αυτήν παίρνουν
μέρος όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που πήραν μέρος στις εκλογές. Την αδιάθετη
ή τις αδιάθετες έδρες παίρνουν οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, των οποίων ο αριθμός των
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υπόλοιπων ψηφοδελτίων για τους συνδυασμούς και το σύνολο των ψηφοδελτίων για τους
συνδυασμούς που δεν πήραν έδρα στην πρώτη και δεύτερη κατανομή, και για τους μεμονωμένους,
είναι πιο κοντά στο μέτρο της πρώτης κατανομής, με τη σειρά, μέχρι να διατεθεί και η τελευταία έδρα.

Ενστάσεις
Έλεγχος εγκυρότητας των ψηφοδελτίων. Ζητήματα εγκυρότητας ψηφοδελτίων, καθώς και
κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών κρίνονται από τα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής. Η αρμοδιότητα της εφορευτικής επιτροπής άρχεται από την συγκρότησή της και την
έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και λήγει με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την
σύνταξη του πρακτικού.

Οι ενστάσεις κατά του κύρους των αρχαιρεσιών. Οι ενστάσεις κατά του κύρους των
αρχαιρεσιών υποβάλλονται στον Ιατρικό Σύλλογο εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών που αρχίζει την
επομένη της ημέρας διενέργειας των αρχαιρεσιών. Οι ενστάσεις αυτές προωθούνται από τον Ιατρικό
Σύλλογο προς το αρμόδιο τακτικό διοικητικό δικαστήριο ουσίας αμελλητί, το οποίο και τις εκδικάζει
εντός σύντομο χρονικού διαστήματος.

Οι προϋποθέσεις κι η διαδικασία προβολής των ενστάσεων . Ειδικότερα, ο Κώδικας
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) προβλέπει στο άρθρο 267: «Στις, υπό το ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΙΤΛΟ
ρυθμίσεις του ΤΜΗΜΑΤΟΣ τούτου, υπάγονται οι διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική
διαδικασία για την άμεση ανάδειξη των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
οι οποίες προβλέπονται από το νόμο ως διοικητικές διαφορές ουσίας», στο άρθρο 269, όπως η παρ.
1 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3659/2008, ότι: «1. Για την επίλυση των διαφορών
του άρθρου 267 ασκείται ένσταση. 2. Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ένσταση ασκείται κατά
των πράξεων με τις οποίες, σύμφωνα με την ισχύουσα για τα επί μέρους νομικά πρόσωπά νομοθεσία,
εξάγεται το αποτέλεσμα της εκλογής και ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες, που αποτελούν ή
συγκροτούν το αιρετό όργανο, καθώς και οι τυχόν επιλαχόντες. 3. ...», στο άρθρο 272 ότι: «Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι, υπό τον ΠΡΩΤΟ ΤΙΤΛΟ, διατάξεις του ΤΜΗΜΑΤΟΣ τούτου και,
περαιτέρω, οι γενικές διατάξεις του ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ». Εξάλλου, στο άρθρο 249 που ανήκει στον
«Πρώτο Τίτλο» του ίδιου Κώδικα, ορίζεται ότι: «1. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν: α) οι
παραβάσεις του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού
αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη των
επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς, ...» και στο
άρθρο 251 ότι: «1. Το δικόγραφο της ένστασης, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις
του άρθρου 45, πρέπει απαραιτήτως να μνημονεύει, με ακρίβεια, τον οργανισμό τοπικής
αυτοδιοίκησης στον οποίο αυτό αναφέρεται, τους εκλογικούς συνδυασμούς και τους επικεφαλής τους,
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καθώς και τα πρόσωπα των οποίων αμφισβητείται με αυτό η εκλογή ή η ανακήρυξη. Επίσης, το ίδιο
δικόγραφο πρέπει να περιέχει σαφείς και συγκεκριμένους λόγους, καθώς και σαφώς καθορισμένο
αίτημα».
Από τα ανωτέρω προκύπτει συνεπώς ότι: η ένσταση υποβάλλεται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο εντός
προθεσμίας 8 ημερών με την μορφή δικογράφου. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαβιβάζει το δικόγραφο της
ενστάσεως καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα (διοικητικός φάκελος) αμελλητί στο διοικητικό
πρωτοδικείο, το οποίο και την εξετάζει ως διοικητική διαφορά ουσίας (Διαφορές του άρθρου 1 του Ν.
1406/1983, όπως ισχύει).

Η ακύρωση. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης εκλογής ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος
διενεργεί νέα εκλογή το αργότερο σε δύο (2) μήνες, τηρουμένης της διαδικασίας του παρόντος.

Η εγκατάσταση των Οργάνων
Η επικύρωση των αποτελεσμάτων. Ο αρμόδιος συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον
οποίον υποβάλλονται όλα τα έγγραφα των Αρχαιρεσιών, εκδίδει εντός μηνός, απόφαση επικύρωσης
των αποτελεσμάτων (άρθρο 307 παρ. 15 ν. 4512/2008). Ο συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
εκτιμά τις τυχόν ενστάσεις μόνο ως προς το πλαίσιο της νομιμότητας της διαδικασίας (όχι κρίση
ουσίας για την οποία μόνο αρμόδιο είναι το δικαστήριο) και προβαίνει σε επικύρωση ή μη της εκλογής.
Ο έλεγχος του Συντονιστή περιορίζεται μόνο σε έλεγχο νομιμότητας, είναι εξαιρετικά περιορισμένος
σε τυπικές ελλείψεις και λάθη της διαδικασίας τα οποία είχαν επίδραση στο αποτέλεσμα της εκλογής.
Δεν δικαιούται να κάνει ερμηνεία του νόμου. Στην περίπτωση μη επικύρωσης του εκλογικού
αποτελέσματος, ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος διενεργεί νέα εκλογή το αργότερο σε δύο (2) μήνες κατά
την διαδικασία που αναλύθηκε ανωτέρω.

Πότε γίνεται η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα; Για την συγκρότηση του Δ.Σ. απαιτείται η
παρέλευση οκτώ (8) ημερών από την λήξη των αρχαιρεσιών για την διενέργεια των ενστάσεων κι
έπειτα τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών αποστέλλονται στον αρμόδιο συντονιστή αποκεντρωμένης
διοίκησης, ο οποίος και τα επικυρώνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός. Εντός οκτώ (8)
ημερών από την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος συγκροτείται σε σώμα το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου.

Πώς γίνεται η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα; Ο πρώτος σε σταυρούς εκλεγείς από το
ψηφοδέλτιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, καλεί τους εκλεγέντες συμβούλους προς εκλογή
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία με μυστική ψηφοφορία διά ψηφοδελτίων με
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις δύο (2) πρώτες συνεδριάσεις.
Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται σε τρίτη συνεδρίαση, στην οποία
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ο Πρόεδρος εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο πλειοψηφησάντων. Η ίδια διαδικασία
εφαρμόζεται και για τις υπόλοιπες θέσεις.

Η ενημέρωση του Π.Ι.Σ. αναφορικά με την συγκρότηση. Εντός οκτώ (8) ημερών από τη
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα υποβάλλεται στον Π.Ι.Σ. η σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και δείγμα υπογραφής όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Οι επιλαχόντες του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση
Συμβούλου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αυτήν, στην περίπτωση του μέλους, καταλαμβάνει ο κατά
σειρά επιλαχών από τον συνδυασμό με τον οποίο εκλέχθηκε. Αν είναι μεμονωμένος υποψήφιος χωρίς
επιλαχόντα, την έδρα καταλαμβάνει η πλειοψηφούσα παράταξη. Αν πρόκειται για τη θέση του
Προέδρου, αυτήν καταλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος, τη θέση δε του Αντιπροέδρου ο πλειοψηφήσας σε
σταυρούς υποψήφιος από τον ίδιο συνδυασμό.

Αναστολή των αρχαιρεσιών
Η αναστολή των αρχαιρεσιών. Ο Υπουργός Υγείας μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά
από πρόταση του Π.I.Σ., να αναστέλλει για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες,
τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων,
Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. των Ιατρικών Συλλόγων,
καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του ΑΠΣΙ του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου. Διευκρινίζεται ότι η εκλογική διαδικασία για τα Όργανα του Π.Ι.Σ. εξαρτάται από
την προηγούμενη επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων των Ιατρικών Συλλόγων και συνεπώς
η θητεία των οργάνων του Π.Ι.Σ. έχει ανάλογη διάρκεια.
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ΜΕΡΟΣ 2
ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση να διεξαχθεί σε μικρότερο των δύο μηνών χρονικό
διάστημα;
Εφόσον ο νόμος αναφέρει ότι η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση συγκαλείται «δύο (2) τουλάχιστον
μήνες πριν από τις αρχαιρεσίες κάθε Ιατρικού Συλλόγου», σημαίνει ότι αυτό είναι δεσμευτικό για τον
Ιατρικό Σύλλογο. Τυχόν ομόφωνη απόφαση το Δ.Σ. για την καλύτερη ενημέρωση-εξυπηρέτηση των
μελών, είναι contra legem, αντίθετη δηλαδή με τη γραμματική διατύπωση του νόμου, και δεν είναι
δυνατόν να πραγματωθεί. Θα πρέπει συνεπώς προ της διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας το
απερχόμενο Δ.Σ. να έχει συγκαλέσει την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απαρτία στην εκλογοαπολογιστική Γενική
Συνέλευση, αναβάλλεται η ψηφοφορία ή αυτή διενεργείται κανονικά;
Για την νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η επίτευξη της νόμιμης απαρτίας των
μελών με δικαίωμα ψήφου, δηλαδή των ταμειακώς τακτοποιημένων. Τα ποσοστά της νόμιμης
απαρτίας προβλέπονται στο άρ. 301 παρ. 3 Ν.4512/2018. Ελλείψει απαρτίας, ματαιώνεται η
συνεδρίαση και καλείται επαναληπτική Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24)
ωρών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος δεν επιτύχει την απαρτία της Γ.Σ., η εκλογή
δεν σταματά αλλά προχωρά κανονικά σύμφωνα με τις αποφάσεις του Π.Ι.Σ. και του Δ.Σ. του Ιατρικού
Συλλόγου. Τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση, επίσης δεν αναβάλλει τον χρόνο διεξαγωγής της
εκλογικής διαδικασίας (και τις αντίστοιχες προθεσμίες) δεδομένου ότι αποτελούν αποφάσεις
ανωτέρων οργάνων (του Υπουργού Υγείας και του Π.Ι.Σ.) και διενεργούνται σε όλη την χώρα ενιαίως.

Ποιοι μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα;
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο, εφόσον είναι οικονομικώς
τακτοποιημένοι οκτώ (8), ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσιδίκως με την
ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος.
Πότε δεν έχω το δικαίωμα του εκλέγεσθαι;
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Ο αριθμός των μελών του Ι.Σ. που μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα είναι περιορισμένος και δεν
μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο των εκλεγόμενων στο κάθε όργανο μελών.
Δεν μπορεί να θέτει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο, όποιος θέτει και για το Πειθαρχικό
Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Ακόμη, δικαίωμα του συμμετοχής στις εκλογές δεν έχουν όσοι ασκούν ναι μεν το Ιατρικό επάγγελμα,
αλλά δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου, ή είναι εγγεγραμμένοι αλλά
δεν είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι.
Τέλος, το δικαίωμα αυτό έχουν απωλέσει όσοι έχουν τιμωρηθεί από πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο
πειθαρχικό όργανο του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλο αρμόδιο όργανο ή με βάση τις διατάξεις των
άρθρων 63 και 67 Π.Κ ή έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε όργανο τελεσίδικη απόφαση περί παύσης της
άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ή υπάρχει εκκρεμής υπόθεση για ατιμωτικό αδίκημα κατά τον
Ποινικό Κώδικα ή κακούργημα.

Πώς μπορώ να θέσω υποψηφιότητα;
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εγγράφως αίτηση στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, η οποία να είναι
υπογεγραμμένη από τους ίδιους, αν δεν είναι ενταγμένοι σε κάποιο συνδυασμό ή από όλα τα μέλη
του οικείου συνδυασμού εφόσον μετέχουν σε συνδυασμό. Συγχρόνως, δε κατατίθεται και βεβαίωση
του Συλλόγου σχετικά με την εγγραφή σε αυτόν και την οικονομική τακτοποίησή του μέλους (άρ. 305
παρ. 3). Στην συνέχεια ακολουθεί η ανακήρυξη των υποψηφίων με τοιχοκόλληση στο κατάστημά του
Συλλόγου και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Ι.Σ. στο διαδίκτυο.
Σε

περίπτωση

μη

ταυτόχρονης

υποβολής

βεβαίωσης

εγγραφής

κι

οικονομικής

τακτοποίησης, ποια είναι η τύχη της υποψηφιότητας;
Είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη υποβολή των παραπάνω βεβαιώσεων μαζί με την υποβολή της
υπογεγραμμένης αίτησης, άλλως θα κηρυχθεί απαράδεκτη.
Χωρεί θεραπεία μόνο σε περίπτωση απόδειξης ανωτέρας βίας, λ.χ. αιφνίδιας νόσου ή καθυστέρησης
της υπηρεσίας, η οποία εμπόδισε κάποιον υποψήφιο να λάβει την απαιτούμενη βεβαίωση. Αρμόδιο
όργανο είναι το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου, το οποίο θα πρέπει να επανελέγξει όλες τις
υποψηφιότητες και σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν φέρει την βεβαίωση με ημερομηνία
μέχρι την ταχθείσα προθεσμία υποψηφιοτήτων και δεν φέρει απόδειξη για ύπαρξη ανωτέρω βίας που
τον εμπόδισε στο να λάβει την ως άνω βεβαίωση, θα πρέπει η αίτησή του να κηρυχθεί απαράδεκτη,
να αφαιρεθεί το όνομά του από τον πίνακα υποψηφιοτήτων και να αναρτηθεί εκ νέου ανακοίνωση
πίνακα με τα ονόματα μόνο αυτών που έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι και που δεν το έχουν απωλέσει
κατά τα ανωτέρω.
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Είμαι οικονομικά τακτοποιημένος ως φυσικό πρόσωπο, αλλά όχι νομικό πρόσωπο στο οποίο
συμμετέχω, μπορώ να μετέχω στην εκλογική διαδικασία;
Στην περίπτωση αυτή, κατά τη γραμματική ερμηνεία και την ratio του Ν.4512/20158 υπάρχει αναφορά
σε φυσικά πρόσωπα. Τυχόν οφειλές από ιατρούς μετόχους ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών, ακόμη κι αν είναι εκπρόσωποι των
εταιρειών, Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Α.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., δεν επηρεάζουν το δικαίωμα
εκλέγειν και εκλέγεσθαι ενός ιατρού ως φυσικού προσώπου.

Πώς ενημερώνομαι για την διενέργεια των εκλογών;
Τα μέλη καλούνται με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται τουλάχιστον προ τριάντα
ημερών ταχυδρομικά ή με φαξ ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις προσκλήσεις σημειώνεται η ημέρα και η ώρα της έναρξης της συνεδρίασης, το κατάστημα της
ψηφοφορίας ή τα εκλογικά τμήματα, αν υπάρχουν περισσότερα, και ο αριθμός των εκλεκτέων μελών
του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των
εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ.
Πως διασφαλίζεται η εγκυρότητα του αποτελέσματος;
Η εκλογή γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου.
Επίσης, για την διενέργεια των αρχαιρεσιών αρμόδια είναι τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη
της οποίας αναδεικνύονται με κλήρωση από τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, που έχουν δικαίωμα
ψήφου, στην οποία δεν μπορούν να μετέχουν όσοι είναι υποψήφιοι για τις θέσεις στα εν λόγω όργανα.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αμεροληψία της διαδικασίας και η εγκυρότητα του
αποτελέσματος.
Πώς μπορώ να προβάλλω ενστάσεις;
Ζητήματα εγκυρότητας ψηφοδελτίων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη διαδικασία των
αρχαιρεσιών κρίνονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Ενώπιον αυτής υποβάλλεται
έγγραφη ένσταση η οποία κρίνεται από αυτή.
Ενστάσεις κατά του κύρους των αρχαιρεσιών υποβάλλονται και στον Ιατρικό Σύλλογο εντός
προθεσμίας οκτώ (8) ημερών που αρχίζει την επομένη της ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών με
την μορφή δικογράφου και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
Ενώπιον του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (κατά την διαδικασία επικύρωσης του εκλογικού
αποτελέσματος) ΔΕΝ υποβάλλονται ενστάσεις.
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Τι συμβαίνει σε περίπτωση ευδοκίμησης των ενστάσεων;
Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η μερική ή ολική ακύρωση της εκλογής. Εν προκειμένω, ο οικείος
Ιατρικός Σύλλογος διενεργεί νέα εκλογή το αργότερο σε δύο (2) μήνες, τηρουμένης της διαδικασίας
του παρόντος.
Τι είναι η «διαδικασία στα τμήματα»;
Η εκλογική διαδικασία στους Συλλόγους, στους οποίους υπάρχουν εγγεγραμμένα στο μητρώο
περισσότερα από πεντακόσια μέλη με δικαίωμα ψήφου, μπορεί να ενεργηθεί κατά τμήματα, τα οποία
ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου. Στην περίπτωση
αυτή, αρμόδιες είναι οι Εφορευτικές Επιτροπές των Τμημάτων και μία Κεντρική, στην οποία
συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα και οι τυχόν ενστάσεις, ώστε να προχωρήσει την ανακήρυξή του
αποτελέσματος.
Είμαι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο, μπορώ να ψηφίζω στις εκλογές ή να κατέβω ως
υποψήφιος σε αυτές;
Όσοι ασκούν το Ιατρικό επάγγελμα σε περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου, οφείλουν να εγγραφούν
στο ειδικό μητρώο μελών του αυτού Ιατρικού Συλλόγου. Η εγγραφή τους δεν τους δίνει το δικαίωμα
του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι στον Ιατρικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου ακούν το Ιατρικό
επάγγελμα. Ωστόσο, έχουν τα παραπάνω δικαιώματα ως μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, στον
οποίο ενεγράφησαν αρχικά ως τακτικά μέλη.

Ποια είναι η διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας;
Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7 π.μ. και λήγει με την δύση του ηλίου.
Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης ή σύντμησης της εκλογικής διαδικασίας;
Παράταση της ψηφοφορίας πέρα από τη λήξης της μπορεί να υπάρξει με προηγούμενη απόφαση της
Εφορευτικής Επιτροπής ειδικά αιτιολογημένη.
Η διαδικασία μπορεί να συντμηθεί χρονικά, αν η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά, λόγω
του ότι έχουν ψηφίσει όλοι οι εγγεγραμμένοι.
Ποια η τύχη των λευκών ψηφοδελτίων;
Τα μέλη του συλλογικού οργάνου όταν δίδουν λευκή ψήφο ή δηλώνουν ότι απέχουν θεωρούνται κατά
πλάσμα δικαίου ως απόντα και δεν συνυπολογίζονται στα παρόντα μέλη. Επομένως, στην
περίπτωση των λευκών ψηφοδελτίων, αυτά δεν προσμετρούνται στα έγκυρα.
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Μπορεί να οριστεί μακρύτερο χρονικό διάστημα του πενθημέρου για την διενέργεια κλήρωση
στελέχωσης των Εφορευτικών Επιτροπών;
Όσον αφορά το άρθρο 306 παρ. 3 γ’, το οποίο ορίζει ότι η κλήρωση διενεργείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τις εκλογές σε ειδική συνεδρίαση, επισημαίνεται ότι οι
πέντε μέρες είναι ίσως σύντομο κι ανελαστικό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η κλήρωση μπορεί να
γίνεται και αρκετά νωρίτερα με δυνατότητα και αναπληρωματικών μελών, ώστε να αναπληρωθούν
κωλύματα της τελευταίας στιγμής. Εξάλλου, ο ίδιος ο νόμος αφήνει περιθώριο διαφορετικής ρύθμισης
στον εσωτερικό κανονισμό των Ιατρικών Συλλόγων.
Απαιτείται η παρουσία «εποπτικού οργάνου» κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών;
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι έχουν την δυνατότητα και την ικανότητα να διεξαγάγουν διαφανείς αρχαιρεσίες
χωρίς την παρουσία κάποιου άλλου «εποπτικού» οργάνου, άλλως θα ήταν αντιφατικό από την μία
πλευρά να διεκδικούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι, και ο Π.Ι.Σ. την πλήρη αυτονομία τους και παράλληλα να
«ομολογούν» έμμεσα ότι χρειάζεται εκπρόσωπος της Περιφέρειας ή άλλου οργάνου προκειμένου να
διεξαχθούν διαφανείς αρχαιρεσίες.
Ως ανεξάρτητος υποψήφιος μπορώ να μετέχω σε συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφιοτήτων;
Κάθε ανεξάρτητος υποψήφιος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα κατά νόμο για Δ.Σ., Π.Σ.,
εκπροσώπηση στον Π.Ι.Σ. κλπ. σύμφωνα με τα οριζόμενα, και δεν είναι υποχρεωμένος να μετέχει σε
κάποιο συνδυασμό.
Κατά τον Ν. 4512/2018 είναι υποχρεωτικό, ως συστατικός τύπος, με ποινή ακυρότητας, για να
θεωρηθεί κάποιος ως συνδυασμός να υπάρχει αίτηση υποψηφιότητας του συνδυασμού που
συμπεριλαμβάνει τους υποψηφίους για τα όργανα (ΔΣ, ΠΣ, ΕΕ, εκπροσώπους σε Π.Ι.Σ.) και όχι των
μεμονωμένων προσώπων. Αν έχουν εμπροθέσμως κατατεθεί μόνο υποψηφιότητες μεμονωμένων
ιατρών, τότε δεν πρόκειται για συνδυασμό (ο συνδυασμός είναι ανυπόστατος), αλλά για μεμονωμένες
υποψηφιότητες ανεξάρτητων υποψηφίων. Μετά την πάροδο της κατά νόμο προθεσμίας δεν είναι
δυνατή η κατάρτιση συνδυασμού που να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή μέρος ανεξάρτητων
υποψηφίων.
Έχει αναπληρωματικά μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο ενός Ιατρικού Συλλόγου;
Κατά το άρθρο 29 του προισχύσαντος Β.Δ. 11.10/7.11.1957, τα μεν Διοικητικά Συμβούλια των
Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, είχαν μόνο τακτικά μέλη, καθεστώς που
διατηρήθηκε και με το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4512/2018. Για τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, συνεπώς, δεν προβλέπονται αναπληρωματικά μέλη. Η αναπλήρωση μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου που εκλείπει γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 310 ν. 4512/2018 (παρ. 4)
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Είναι δυνατόν να τεθεί υποψηφιότητα ξεχωριστά για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και
για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο στην περίπτωση των Πειθαρχικών Συμβουλίων των
Ιατρικών Συλλόγων;
Ο Ν. 4512/2018 δεν απαιτεί την υποχρεωτική αναγραφή των αναπληρωματικών μελών. Διάφοροι
Ιατρικοί Σύλλογοι εφάρμοσαν στις πρόσφατες αρχαιρεσίες την διαδικασία διαχωρισμού ψηφοδελτίων
σε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και σε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Το σύστημα αυτό δεν
απαγορεύεται από καμία διάταξη νόμου.
Θα μπορούσε να μην υπάρχουν καθόλου αναπληρωματικά μέλη και αναπληρωματικά να είναι εκείνα
τα οποία δεν είχαν εκλεγεί, αλλά παρέμεναν κατά σειρά ψήφων αναπληρωματικά. Αν υπήρχαν
περισσότερες

παρατάξεις,

αναπληρωματικά

μέλη

ενός

συνδυασμού

θα

συγκεντρώνουν

περισσότερες ψήφους από τακτικά μέλη άλλων συνδυασμών, δημιουργώντας πρόβλημα.
Ο αυτοπροσδιορισμός των υποψηφίων ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος και ως τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη, ιδίως σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο ενός μικρού Ιατρικού Συλλόγου και ιδίως όταν
δεν έχει υποβληθεί έστω και μία ένσταση, είναι συνταγματικός. Άρα, οι κατά αυτόν τον τρόπο
διεξαχθείσες εκλογές είναι αξίες επικύρωσης, ή σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζουν το κύρους των
εκλογών των λοιπών οργάνων.
Δύναται να λειτουργήσει νόμιμα κάποιο από τα συλλογικά όργανα του Συλλόγου, αν έχει μέλη
λιγότερα των προβλεπόμενων;
Δεν είναι σύννομη η συγκρότηση του οργάνου με λιγότερα μέλη από τα προβλεπόμενα (άρθρο 13
παρ. 1 ν.2690/1999) και πρέπει να οριστούν όλα τα μέλη εξ αρχής, τακτικά και αναπληρωματικά χωρίς
να τίθεται ζήτημα χρονικού διαστήματος (δηλ. του τριμήνου). Διατηρούν την θέση του τα μέλη της
πλειοψηφούσας παράταξης, οι υποψήφιοι της μειοψηφούσας παράταξης καταλαμβάνουν τις δύο
έδρες που τους αντιστοιχούν και γίνονται αρχαιρεσίες για την πλήρωση των δύο αναπληρωματικών
μελών.
Μπορώ να είμαι υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα του
Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής;
Υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιο μέλος
του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γιατί μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
η οποία διαδραματίζει και έναν ελεγκτικό ρόλο και επομένως στο ίδιο πρόσωπο να συμπίπτουν
ιδιότητες ελέγχοντος και ελεγχόμενου, βάσει της αρχής της διαφάνειας.
Παραβίαση του κανόνα επισύρει την ποινή ακυρότητας, η οποία δεν θεραπεύεται και πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφού εμπίπτει στο πεδίο του
ελέγχου νομιμότητας.
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Πώς μπορώ να αναδειχθώ ως εκπρόσωπος στην Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.;
Όσοι επιθυμούν να ανακηρυχθούν για τις θέσεις εκπροσώπων υποβάλλουν σχετική αίτηση στον
Ιατρικό Σύλλογο, του οποίου είναι μέλη, εφόσον έχουν διατελέσει μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο για έναν
τουλάχιστον χρόνο πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους και να έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές υποχρεώσεις τους στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
Οι υποψήφιοι για θέσεις εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. αναγράφονται σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια από αυτά
στα οποία θέτουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό ή Πειθαρχικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική
Επιτροπή, είτε εντασσόμενοι σε συνδυασμούς είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι.
Ποιο σύστημα ακολουθείται για την ανάδειξη των οργάνων του Π.Ι.Σ.;
Αυτό της απλής αναλογικής.
Σε περίπτωση διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών, μπορεί αυτός που εξελέγη επιλαχών στο
Δ.Σ να παραιτηθεί και να μετέχει ως υποψήφιο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της
Εξελεγκτικής Επιτροπής στις επαναληπτικές εκλογές ή υπάρχει ασυμβίβαστο;
Δεν επιτρέπεται υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. να είναι ταυτοχρόνως και
υποψήφιο μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρ.
279 παρ. 3 Ν. 4512/2018), γιατί μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία διαδραματίζει και έναν
ελεγκτικό ρόλο και επομένως στο ίδιο πρόσωπο να συμπίπτουν ιδιότητες ελέγχοντος και
ελεγχόμενου, βάσει της αρχής της διαφάνειας.
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Μέρος 3
Χρονολόγιο διαδικασίας
Χρόνος εκλογών
- 2 μήνες + 10 ημέρες

Ενέργεια
Πρόσκληση για εκλογοαπολογιστική ΓΣ

- 2 μήνες

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

-30 ημέρες

Πρόσκληση (ονομαστική αποστολή) μελών Δ.Σ. για συμμετοχή στις
αρχαιρεσίες για εκλογή μελών Δ.Σ. Πειθαρχικού Συμβουλίου
Εξελεγκτικής Επιτροπής

-30 ημέρες

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα
στον ΙΣ τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τις εκλογές

- 30 ημέρες +3 ημέρες

Ανακήρυξη υποψηφίων του Δ.Σ. του Πειθαρχικού Συμβουλίου της
Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπου στον ΠΙΣ

-8 ημέρες

Κατάρτιση και έκθεση (από το Δ.Σ. του ΙΣ) του εκλογικού καταλόγου με
τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου

-5 ημέρες

Αίτηση για διόρθωση του εκλογικού καταλόγου που έχει καταρτίσει το ΔΣ

-5 ημέρες

Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής

0 ημέρες

Εκλογική Διαδικασία

+8 ημέρες

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών

+ 30 ημέρες
+8 ημέρες

Ο αρμόδιος συντονιστής αποκεντρωμένης διοίκησης στον οποίον
υποβάλλονται όλα τα έγγραφα των αρχαιρεσιών εκδίδει απόφαση
επικύρωσης αποτελεσμάτων.
Από την επικύρωση των αρχαιρεσιών ο πρώτος σε σταυρούς εκλεγείς
καλεί τους εκλεγέντες συμβούλους προς εκλογή προέδρου
αντιπροέδρου ταμία γραμματέα

+8 ημέρες

Υποβάλλεται στον ΠΙΣ η σύνθεση του ΔΣ καθώς και δείγμα υπογραφής
όλων των μελών του Δ.Σ.

+2 μήνες

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης εκλογής ο οικείος ΙΣ
διενεργεί νέα εκλογή το αργότερο σε δύο μήνες

Σελίδα | 25

Μέρος 4
Υποδείγματα
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (αίτηση για ορισμό δικηγόρου)
ΑΙΤΗΣΗ
Του απερχόμενου Δ.Σ. του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ……….. που εδρεύει ………………..και
εκπροσωπείται νόμιμα
ΠΡΟΣ
Τον Δικηγορικό Σύλλογο …………………….. που εδρεύει ……………… και εκπροσωπείται νόμιμα.
Εν όψει των επερχόμενων αρχαιρεσιών στις …….2022 στον Σύλλογό μας, παρακαλούμε όπως
ορίσετε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 306 του Ν 45123/2018 από τα οικεία μητρώα του
Συλλόγου σας, έναν δικηγόρο με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, ώστε να προεδρεύσει
της Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες της............... , καθώς και τον νόμιμο
αναπληρωτή του.
…..2022
Για τον Ιατρικό Σύλλογο ……
Ο Πρόεδρος
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ………………ΤΗΣ…..2022
(ανακήρυξη υποψηφίων)
Στην ………………………… σήμερα στις …… του μηνός ……. του έτους2022 και ώρα
………….. συνήλθε το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου ………………………… στα γραφεία του
τα οποία βρίσκονται στην οδό …………………………προκειμένου να προβεί στην ανακύρηξη
των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις Αρχαιρεσίες της 16ης Οκτωβρίου 2022.
Παρόντες:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Διαπιστώνεται ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και άπαντες συναινούν στην λήψη
αποφάσεων.
Θέμα μόνο: Ανακήρυξη Υποψηφίων
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λαμβάνοντας τον λόγο ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με το
νόμο υπέβαλλαν εμπρόθεσμα και νομότυπα τις υποψηφιότητες τους οι εξής:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου:
Συνδυασμός ………………………………
Υποψήφιοι:
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Συνδυασμός ………………………………
Υποψήφιοι

Συνδυασμός ………………………………
Υποψήφιοι

Συνδυασμός ………………………………
Υποψήφιοι

Μεμονωμένοι υποψήφιοι:
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου:
Συνδυασμός ………………………………
Υποψήφιοι:

Συνδυασμός ………………………………
Υποψήφιοι

Συνδυασμός ………………………………
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Υποψήφιοι

Συνδυασμός ………………………………
Υποψήφιοι

Μεμονωμένοι υποψήφιοι:
Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου:
Συνδυασμός ………………………………, Υποψήφιος Πρόεδρος …………………………,
υποψήφιος Αντιπρόεδρος …………………………
Υποψήφια μέλη:

Συνδυασμός ………………………………, Υποψήφιος Πρόεδρος …………………………,
υποψήφιος Αντιπρόεδρος …………………………
Υποψήφια μέλη:

Συνδυασμός ………………………………, Υποψήφιος Πρόεδρος …………………………,
υποψήφιος Αντιπρόεδρος …………………………
Υποψήφια μέλη:

Συνδυασμός ………………………………, Υποψήφιος Πρόεδρος …………………………,
υποψήφιος Αντιπρόεδρος …………………………
Υποψήφια μέλη:
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Μεμονωμένοι υποψήφιοι:

Διαπιστώθηκε ότι η υποψηφιότητα του …………………….. δεν πληρούσε τις απαιτήσεις του
νόμου καθώς ο ιατρός δεν ήταν ταμειακά τακτοποιημένος την οριζόμενη από το νόμο
προθεσμία και συνεπώς δεν γίνεται δεκτή.
Ή
Διαπιστώθηκε ότι η υποψηφιότητα του …………………….. δεν πληρούσε τις απαιτήσεις του
νόμου καθώς ο ιατρός δεν υπέβαλλε εμπροθέσμως την υποψηφιότητα του και συνεπώς δεν
γίνεται δεκτή.
Το Δ.Σ. επιβεβαίωσε την νομότυπη υποβολή των υποψηφιοτήτων και προβαίνει στην
ανακήρυξη των ανωτέρω ως υποψηφίων. Ο σχετικός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Ιατρικού Συλλόγου και του Π.Ι.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του Συλλόγου.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η παρούσα συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολουθεί.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 (πρακτικό κλήρωσης μελών εφορευτικής επιτροπής)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ………………ΤΗΣ…..2022
(ορισμός εφορευτικής επιτροπής)
Στην ….. σήμερα στις …… (προσοχή 5 ημέρες πριν τις εκλογές) του μηνός ……. του
έτους……….2022 και ώρα………….. συνήλθε το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου………………στα
γραφεία του τα οποία βρίσκονται στην οδό …….προκειμένου να κληρώσει τα μέλη της εφορευτικής
επιτροπής που θα συμμετάσχουν στις Αρχαιρεσίες της ………………..2022, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 306 παρ.3 του Ν 4512/2018.
Παρόντες:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Διαπιστώνεται ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και άπαντες συναινούν στην λήψη αποφάσεων.
Θέμα μόνο: Κλήρωση μελών εφορευτικής επιτροπής
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λαμβάνοντας τον λόγο ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι πρέπει να οριστούν με
κλήρωση, από τα εν ενεργεία μέλη του Συλλόγου, 2 μέλη της εφορευτικής επιτροπής που θα
συνδράμουν τον δικηγόρο που όρισε ο οικείο δικηγορικός σύλλογος, η οποία θα έχει την ευθύνη της
διενέργειας των εκλογών της 16ης Οκτωβρίου 2022.
Ο Πρόεδρος τονίζει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να έχουν θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές των
οργάνων ή στην εκπροσώπηση του Π.Ι.Σ.
Το Δ.Σ. διενήργησε την κλήρωση μεταξύ των μελών των ΙΣ (εξαιρουμένων όσων έχουν θέσει
υποψηφιότητα ) και από το αποτέλεσμα αυτής ορίζονται ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής οι
α………………………………..
β………………………………..
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ως τακτικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής
και
α………………………………..
β………………………………..
ως αναπληρωματικά μέλη.
Συνεπώς η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τους:
……………………………….. δικηγόρο που ορίστηκε με το από ….. έγγραφο του Δικηγορικού
Συλλόγου, ως πρόεδρο
……………………………….. μέλος
……………………………….. μέλος
Με τους ανωτέρω ως αναπληρωματικούς τους.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το
παρόν πρακτικό ως ακολουθεί.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 (πρακτικό εφορευτικής επιτροπής)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 16ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ……………………
Στην ………………………………… σήμερα στις 16 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 και ώρα
………………………………… στο εκλογικό τμήμα που βρίσκεται …………………………………
συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή, υπεύθυνη για την διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την
ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου
στον Ιατρικό Σύλλογο …………………………………,

η οποία προέκυψε από την από

………………………………… επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου …………………………………
καθώς και από το με ημερομηνία ………………………………… πρακτικό Δ.Σ. το οποίο διενήργησε
κλήρωση των μελών αυτής. Η εφορευτική επιτροπή οποία αποτελείται από τους :
1 ………………………………… ως Πρόεδρο
2 ………………………………… ως Μέλος
3 ………………………………… ως Μέλος
Αναπληρωματικά μέλη:
…………………………………
…………………………………
Διαπιστώθηκε ότι παρόντα είναι όλα τα τακτικά μέλη τα οποία και αναλαμβάνουν την ευθύνη της
διαδικασίας.
Η εκλογική διαδικασία άρχισε ομαλά στις 07:00 π.μ. Η εκλογική διαδικασίας ολοκληρώθηκε ομαλά
στις 19:00 μ.μ.
Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσαν οι εξής Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή έθεσαν οι εξής Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Υποψηφιότητα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο έθεσαν οι εξής Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
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…………………………………
Βάσει του εκλογικού καταλόγου επί εγγεγραμμένων …………………………………
ψήφισαν ………………………………… για το Διοικητικό Συμβούλιο, …………………………………
για την Εξελεγκτική Επιτροπή και ………………………………… για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Με επιστολική και ηλεκτρονική ψήφο ψήφισαν………………………………
Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ψήφισαν συνολικά …………………………………, βρέθηκαν …………………………………
Λευκά και ………………………………… άκυρα ψηφοδέλτια.
Σύνολο

εγκύρων

ψηφοδελτίων

που

λαμβάνονται

υπόψη

για

το

εκλογικό

…………………………
Το εκλογικό μέτρο συνεπώς προκύπτει ότι είναι οι ………………………………… ψήφοι.
Έλαβαν:
Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι:
Συνδυασμός

Ψήφοι

έδρες

Κατά συνδυασμό και υποψήφιο έλαβαν:
Συνδυασμός ………………………………
Υποψήφιος

Ψήφοι
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μέτρο:

Συνδυασμός ………………………………
Υποψήφιος

Ψήφοι

Συνδυασμός ………………………………
Υποψήφιος

Ψήφοι

Προκύπτει συνεπώς ότι:
από τον Συνδυασμό ………………………………… εκλέγονται οι:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
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Από τον Συνδυασμό ………………………………… εκλέγονται οι:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Από τον Συνδυασμό ………………………………… εκλέγονται οι:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Πρώτος σε σταυρούς εκλεγείς υποψήφιος από όλες τις παρατάξεις είναι ο: ……………………………..
Β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Ψήφισαν συνολικά …………………………………, βρέθηκαν …………………………………
Λευκά και ………………………………… άκυρα ψηφοδέλτια.
Σύνολο

εγκύρων

ψηφοδελτίων

που

λαμβάνονται

υπόψη

για

το

εκλογικό

…………………………
Το εκλογικό μέτρο συνεπώς προκύπτει ότι είναι οι ………………………………… ψήφοι.
Έλαβαν:
Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι:
Συνδυασμός

Ψήφοι

έδρες

Κατά συνδυασμό και υποψήφιο έλαβαν:
Συνδυασμός ………………………………
Υποψήφιος

Ψήφοι
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μέτρο:

Συνδυασμός ………………………………
Υποψήφιος

Ψήφοι

Συνδυασμός ………………………………
Υποψήφιος

Ψήφοι

Προκύπτει συνεπώς ότι εκλέγονται οι:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Β. Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ψήφισαν συνολικά …………………………………, βρέθηκαν …………………………………
Λευκά και ………………………………… άκυρα ψηφοδέλτια.
Σύνολο

εγκύρων

ψηφοδελτίων

που

λαμβάνονται

υπόψη

για

το

εκλογικό

μέτρο:

…………………………
Το εκλογικό μέτρο συνεπώς προκύπτει ότι είναι οι ………………………………… ψήφοι.
Έλαβαν:
Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι:
Συνδυασμός

Ψήφοι

έδρες

Κατά συνδυασμό και υποψήφιο (πλην των υποψηφίων προέδρων και Αντιπροέδρων) έλαβαν:
Συνδυασμός

………………………………

(υποψήφιος

Πρόεδρος

……………………………,

υποψήφιος Αντιπρόεδρος ……………………………)
Υποψήφιο Μέλος

Ψήφοι
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Συνδυασμός

………………………………

(υποψήφιος

Πρόεδρος

……………………………,

υποψήφιος Αντιπρόεδρος ……………………………)
Υποψήφιο Μέλος

Συνδυασμός

………………………………

Ψήφοι

(υποψήφιος

Πρόεδρος

……………………………,

υποψήφιος Αντιπρόεδρος ……………………………)
Υποψήφιο Μέλος

Ψήφοι

Προκύπτει συνεπώς ότι εκλέγονται οι:
…………………………………, Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου
…………………………………, Αντιπρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου
…………………………………, Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου

Κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας δεν υπεβλήθη καμία ένσταση ούτε και προέκυψε κάποια
ανάγκη ενδιάμεσης κρίσης της επιτροπής.
(σε περίπτωση που υποβλήθηκαν ενστάσεις):
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας ……………………………… υπέβαλλε ένσταση με το εξής
περιεχόμενο:
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Η Εφορευτική Επιτροπή έκρινε επ’ αυτής της ενστάσεως ως εξής:

Σελίδα | 39

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ψηφοφορίας, της καταμέτρησης και της ανακήρυξης των
εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του
Πειθαρχικού Συμβουλίου και των τυχόν επιλαχόντων (όπως προκύπτει από το πρακτικό)
ολοκληρώθηκε η διαδικασία αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου ………………………………
Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και
τα μέλη αυτής ως ακολουθεί:
…………………….., 16.10.2022
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σελίδα | 40

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 (αναφορά προς συντονιστή για επικύρωση
αποτελεσμάτων)

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑ
Του απερχόμενου Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου ……………….
Τόπος, ημερομηνία
Αρ. Πρωτ.
Αξιότιμε κε Συντονιστή,
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 306 παρ. 15 του Ν 4512/2018, σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του
πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής που διενέργησε τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο
………………. την 16η Οκτωβρίου 2022, το οποίο εμπεριέχει την διαλογή ψήφων και έκδοσης του
τελικού εκλογικού αποτελέσματος.
Επιπλέον σας διαβιβάζουμε :
Α) Αντίγραφο της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. με το οποίο ορίστηκε η 16η
Οκτωβρίου ως ημερομηνία διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας
Β) Αντίγραφο του πρακτικού Δ.Σ. κλήρωσης των μελών της εφορευτικής επιτροπής
γ) Αντίγραφο των υποβληθέντων ενστάσεων οι οποίες υποβλήθηκαν στον Ιατρικό Σύλλογο εντός 8
ημερών από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.
Σας ενημερώνουμε ότι αυτές διαβιβάστηκαν στο οικείο Διοικητικό Πρωτοδικείο προκειμένου αυτό να
κρίνει σύμφωνα με το άρθρο 269 επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
…….. 2022
Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 (πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ …………………… 2022
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ………….

Στην ….. σήμερα στις …… του μηνός ……. του έτους 2022, ημέρα ……. και στα γραφεία του Ιατρικού
Συλλόγου ………..…….. τα οποία βρίσκονται στην οδό …………… συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη
του Ιατρικού Συλλόγου …........ τα οποία εκλέχθηκαν από τις εκλογές της 16ης Οκτωβρίου 2022 με
τετραετή θητεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 308 του Ν 4512/2018. Τα αποτελέσματα της
εκλογικής διαδικασίας επικυρώθηκαν από τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης ………….
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 306 παρ. 15 ν. 4512/2018.
Το πρώτο σε σταυρούς εκλεγέν μέλος του Δ.Σ. από την παράταξη που έλαβε τις περισσότερες
ψήφους ………………………….. προσκάλεσε τα υπόλοιπα σε συνεδρίαση με μόνο θέμα την
συγκρότηση σε σώμα και εκλογή του προεδρείου.
Παρόντες ήταν οι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Μετά από μυστική ψηφοφορία η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 308
ν.4512/2018, εκλέχθηκαν οι ακόλουθοι:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
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Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι:
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Το Δ.Σ. στην συνέχεια εξουσιοδοτεί τον γραμματέα αυτού κ……………..όπως εντός 8 ημερολογιακών
ημερών από σήμερα υποβάλλει αντίγραφο αυτού του πρακτικού στον Π.Ι.Σ., καθώς και δείγμα
υπογραφής όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στον Π.Ι.Σ.
Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ……………….. σύμφωνα με το άρθρο 309
του Ν 4512/2018, έχει τις αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί τον Σύλλογο και τα μέλη του/ ιατρούς
β) Διοικεί, διαχειρίζεται και αποφασίζει για όλες τις εν γένει υποθέσεις του Συλλόγου και εκτελεί όλες
τις δια του παρόντος ανατιθέμενες σε αυτό αρμοδιότητες.
γ) Καταρτίζει δικαιοπραξίες και συνάπτει συμβάσεις
δ) εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου και της Γ.Σ. του Π.Ι.Σ.
ε) συμμετέχει, όπου ο νόμος προβλέπει, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. των νοσοκομείων της περιφέρειας
του Ιατρικού Συλλόγου με τον Πρόεδρό του ή με εκπρόσωπο που ορίζεται με απόφασή του. Τα μέλη
που ορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο νοσοκομείων υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα και κατά
τακτά διαστήματα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου.
Σύμφωνα με το άρθρο 311 παρ. 1 του ν. 4512/2018 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής
και κάθε τρίτου.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.
...................... 2022
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ν. 2690/1999, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
Άρθρο 13 - Συγκρότηση
1. Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων των μελών (τακτικών
και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Ο ορισμός του ίδιου προσώπου με περισσότερες από μία
ιδιότητες δεν επιτρέπεται. Αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν
έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί
εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
2. Τα συλλογικά όργανα, αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.
3. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συλλογικού οργάνου ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, με
την πράξη συγκρότησής του. Αν το συλλογικό όργανο συγκροτείται αποκλειστικώς από αιρετά μέλη, ο
πρόεδρος, ο γραμματέας και τα λοιπά μέλη στα οποία ανατίθεται συγκεκριμένο αξίωμα, μαζί με τους
αναπληρωματικούς τους, εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία, από τα μέλη του συλλογικού οργάνου.
4. Η τυχόν κατά παράνομο τρόπο κτήση της ιδιότητας υπό την οποία κάποιος ορίζεται μέλος συλλογικού
οργάνου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της συγκρότησης του οργάνου.
5. Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του
εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν,
εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
6. Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους πριν από τη
λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και
πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη.
Άρθρο 14 – Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Απαρτία
3. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων μελών της ίδιας
κατηγορίας, εκτός αν ο ορισμός τους δεν έχει γίνει κατά τέτοια αντιστοιχία.

Άρθρο 249 - Λόγοι
1. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν:
α) οι παραβάσεις του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος
ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων
συνδυασμών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς, ή
β) η έλλειψη νόμιμων προσόντων ή η συνδρομή νόμιμων κωλυμάτων σε πρόσωπα που έχουν εκλεγεί ή που
είναι υποψήφια προς τούτο, ή
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γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων.
2. Αν η ένσταση αναφέρεται σε επαναληπτική ψηφοφορία, οι προβαλλόμενοι λόγοι μπορούν να αφορούν και
την αρχική ψηφοφορία, αλλά μόνο εφόσον δεν έχει ασκηθεί, ως προς αυτήν, ιδιαίτερη ένσταση.
Άρθρο 267 - Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Στις, υπό τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΙΤΛΟ ρυθμίσεις του ΤΜΗΜΑΤΟΣ τούτου υπάγονται οι διαφορές που αναφύονται
κατά την εκλογική διαδικασία για την άμεση ανάδειξη των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων δημοσίου
δίκαιου, οι οποίες προβλέπονται από το νόμο ως διοικητικές διαφορές ουσίας.
Άρθρο 269 - Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας - Προσβαλλόμενες πράξεις
1. Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 267 ασκείται ένσταση.
2. Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ένσταση ασκείται κατά των πράξεων με τις οποίες, σύμφωνα με την
ισχύουσα για τα επί μέρους νομικά πρόσωπα νομοθεσία, εξάγεται το αποτέλεσμα της εκλογής και
ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες, που αποτελούν ή συγκροτούν το αιρετό όργανο, καθώς και οι τυχόν
επιλαχόντες.
3. Η ένσταση ασκείται παραδεκτώς κατά των πράξεων της προηγούμενης παραγράφου, έστω και αν κατ' αυτών
προβλέπεται, από τις κείμενες για τα επί μέρους νομικά πρόσωπα διατάξεις, η άσκηση ενδικοφανούς
προσφυγής. Αν, όμως, ασκηθεί η ενδικοφανής προσφυγή, η ένσταση ασκείται παραδεκτώς μόνο κατά της
απόφασης που εκδίδεται γι' αυτήν ή της τεκμαιρόμενης, από την πάροδο άπρακτου 8ήμερου, απόρριψής της.
Άρθρο 272 - Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι, υπό τον ΠΡΩΤΟ ΤΙΤΛΟ, διατάξεις του ΤΜΗΜΑΤΟΣ τούτου και,
περαιτέρω, οι γενικές διατάξεις του ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

Ν. 4512/2018
Άρθρο 275 - Όργανα του Π.Ι.Σ.
Όργανα του Π.Ι.Σ. είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ολομέλεια των Προέδρων με το
Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ., το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) και η Εξελεγκτική
Επιτροπή.
Άρθρο 279 - Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.
1. Η εκλογή των εκπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. γίνεται ανά τετραετία
συγχρόνως με την εκλογή των μελών των Διοικητικών και Πειθαρχικών τους Συμβουλίων. Όσοι επιθυμούν να
ανακηρυχθούν για τις θέσεις εκπροσώπων υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Ιατρικό Σύλλογο, του οποίου είναι
μέλη.
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2. Οι υποψήφιοι εκπρόσωποι πρέπει να έχουν διατελέσει μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο για έναν (1) τουλάχιστον
χρόνο πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους και να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους
στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
3. Δεν επιτρέπεται υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. να είναι ταυτοχρόνως και υποψήφιο
μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. οι βουλευτές και οι
ευρωβουλευτές.
5. Οι υποψήφιοι για θέσεις εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. αναγράφονται σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια είτε εντασσόμενοι
σε συνδυασμούς είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι.
6. Για την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, την ανακήρυξη υποψηφίων, τα εκλογικά
τμήματα, την ψηφοφορία και διαλογή ψήφων και την εν γένει διαδικασία εκλογής, το εκλογικό σύστημα, την
κρίση των ενστάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 305 επ. του παρόντος
για την εκλογή των μελών των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων.
7. Οι εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιατρικού Συλλόγου, όταν καλούνται για ενημέρωσή τους.
8. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν δικαιούται να συμμετέχει με εκπροσώπους στον στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.,
αν, τριάντα (30) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένος.
Άρθρο 280 - Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Π.Ι.Σ. απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση μεταξύ των μελών της με το σύστημα της απλής αναλογικής. Τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
απαγορεύεται να κατέχουν:
α) οποιαδήποτε κυβερνητική θέση, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων των συμβούλων των μελών της
κυβέρνησης και των γενικών και ειδικών γραμματέων των υπουργείων,
β) τη θέση των γενικών γραμματέων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των αιρετών περιφερειαρχών, των
δημάρχων, και των γενικών γραμματέων των δήμων,
γ) έμμισθες θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) θέση προέδρων, αντιπροέδρων ή διοικητών σε οργανισμούς και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό της θέσης τους, και
ε) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από ειδική διάταξη τυπικού νόμου ή του Κανονισμού της Βουλής.
2. Εντός μηνός από την επικύρωση από τους οικείους Περιφερειάρχες των αρχαιρεσιών προς ανάδειξη
Διοικητικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων και εκλογή των εκπροσώπων αυτών στον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. συγκαλεί Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.).
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3. Οι προσκλήσεις για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση ταχυδρομικά με απόδειξη αποστολής,
μπορούν δε να σταλούν και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπικά (φαξ), εφόσον
αποδεικνύεται η αποστολή και βεβαιώνεται η ημέρα και χρονολογία αυτής και η υπογραφή του προσώπου που
έκανε την πρόσκληση.
4. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που επιθυμούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Α.Π.Σ.Ι.,
εκτίθενται σε ψηφοφορία με τη συμμετοχή τους σε συνδυασμούς ή ως μεμονωμένοι υποψήφιοι. Ο αριθμός των
υποψηφίων κάθε συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγομένων συν πέντε (5) για το
Διοικητικό Συμβούλιο και συν δύο (2) για το Α.Π.Σ.Ι. Τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο
αναγράφονται σε ξεχωριστό για κάθε συνδυασμό ψηφοδέλτιο κατ’ αλφαβητική σειρά. Ξεχωριστό είναι το
ψηφοδέλτιο κάθε μεμονωμένου υποψηφίου. Τα ψηφοδέλτια για το Α.Π.Σ.Ι., είτε συνδυασμών είτε μεμονωμένων
υποψηφίων, είναι ξεχωριστά από τα ψηφοδέλτια για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο κάθε ψηφοδέλτιο
αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού ή οι μεμονωμένοι υποψήφιοι. Στα ψηφοδέλτια των
συνδυασμών προτάσσονται τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του
Α.Π.Σ.Ι., οι οποίες και σημειώνονται δίπλα ή κάτω από το όνομά τους, και ακολουθούν, κατ΄ αλφαβητική σειρά,
τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις των μελών. Μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι
για τη θέση είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου είτε μέλους του Α.Π.Σ.Ι.
5. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, φέρουν γραμματοσειρά μελανού χρώματος και τυπώνονται με μέριμνα
και δαπάνη του Π.Ι.Σ., ο οποίος φροντίζει και για την προμήθεια ικανού αριθμού φακέλων.
6. Οι συνδυασμοί υποβάλλονται με έγγραφη δήλωση, η οποία υπογράφεται από όλους τους υποψηφίους που
αποτελούν τον συνδυασμό και κατατίθεται στον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ. δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες
πριν την εκλογή. Κατά τον ίδιο χρόνο πρέπει να κατατεθούν και οι έγγραφες δηλώσεις των μεμονωμένων
υποψηφίων.
7. Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας, προσερχόμενος στην αίθουσα διεξαγωγής της ψηφοφορίας,
αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, παραλαμβάνει
από την εφορευτική επιτροπή δύο φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Π.Ι.Σ. (έναν για το Διοικητικό
Συμβούλιο και έναν για το Α.Π.Σ.Ι.) και σειρά ψηφοδελτίων, στα οποία περιλαμβάνονται και λευκά ψηφοδέλτια,
και αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας. Η υπέρ των
υποψηφίων προτίμηση εκφράζεται με σταυρούς, που τίθενται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου για το Διοικητικό
Συμβούλιο ή το Α.Π.Σ.Ι. Σταυροί τίθενται τόσοι, κατ’ ανώτατο όριο, όσα είναι τα μέλη που προβλέπονται για
κάθε όργανο. Μπορούν να εκλέγονται και οι Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι ψηφοδελτίων των μειοψηφησάντων
συνδυασμών. Αν δεν τεθούν σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού ή του
μεμονωμένου υποψηφίου. Οι υποψήφιοι των συνδυασμών για τη θέση Προέδρου και Αντιπροέδρου του Α.Π.Σ.Ι.
δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης και θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων του συνδυασμού
που ανήκουν. Σε περίπτωση που λάβουν σταυρό, το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο για το λόγο αυτόν.
Ακολούθως, τα ψηφοδέλτια εγκλείονται στους οικείους φακέλους, οι οποίοι ρίχνονται στις τοποθετημένες
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ψηφοδόχους ιδιοχείρως από τον εκλογέα. Πριν αποχωρήσει ο εκλογέας, υπογράφει ως ψηφίσας στον εκλογικό
κατάλογο και διαγράφεται από την εφορευτική επιτροπή.
8. Η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. που
γνωστοποιείται κατάλληλα. Με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται πριν την έναρξη της
ψηφοφορίας ή κατά τη διάρκεια αυτής, μπορεί να παρατείνεται η ώρα λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον
αιτιολογείται ειδικά η παράταση αυτή.
9. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται και μονογράφονται
από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια λαμβάνουν δική τους αρίθμηση.
10. Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που:
α) δεν είναι έντυπα και με μελανή γραμματοσειρά,
β) φέρουν διαγραφές, προσθήκες ονομάτων υποψηφίων από άλλους συνδυασμούς και εν γένει αλλοιώσεις στο
περιεχόμενό τους,
γ) φέρουν λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον δύνανται να θεωρηθούν διακριτικά
γνωρίσματα, που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας,
δ) ο φάκελος, στον οποίο περιέχονται, δεν φέρει τη σφραγίδα του Π.Ι.Σ.,
ε) εκτυπώθηκαν σε χαρτί, το οποίο ολοφάνερα διαφέρει στο χρώμα από αυτό που χορήγησε ο Π.Ι.Σ. ή
μετυπογραφικά στοιχεία πρόδηλα διαφορετικά,
στ) έχουν σχήμα ή διαστάσεις διαφορετικά από αυτά που χορηγήθηκαν από τον Π.Ι.Σ.,
ζ) βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με άλλα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασμού.
11. Τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα.
12. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης
και σε περίπτωση ισοσταυρίας ενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Για το σκοπό αυτόν ο
συνολικός αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών. Το πηλίκο που προκύπτει από την κάθε διαίρεση
(αφαιρουμένων των δεκαδικών ψηφίων) είναι το εκλογικό μέτρο και όσες φορές χωράει αυτό στον αριθμό των
ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός για κάθε όργανο, τόσους υποψηφίους του και εκλέγει.
Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό μέτρο ή μεγαλύτερο από αυτό,
εκλέγεται μόνος. Αν από την πρώτη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες θέσεις για το Διοικητικό Συμβούλιο και
το Α.Π.Σ.Ι., τότε για την πλήρωση των θέσεων αυτών ακολουθεί δεύτερη κατανομή, που γίνεται με τη
χρησιμοποίηση των υπολοίπων που έχουν οι συνδυασμοί που μετείχαν στην πρώτη κατανομή και των
ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν έλαβαν θέση από την
πρώτη κατανομή. Για το λόγο αυτόν αθροίζονται όλα αυτά και το άθροισμά τους διαιρείται με τον αριθμό των
αδιάθετων θέσεων. Το πηλίκο δίνει το νέο εκλογικό μέτρο και όσες φορές χωράει αυτό στο σύνολο των
υπολοίπων κάθε συνδυασμού που πήρε θέση από την πρώτη κατανομή ή στο σύνολο των ψηφοδελτίων που
έλαβαν οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν θέση από την πρώτη κατανομή, τόσες θέσεις
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δίνονται σε αυτόν. Στη δεύτερη κατανομή συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκλεγεί από την πρώτη κατανομή. Αν και μετά τη δεύτερη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες θέσεις ή
κανείς συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος δεν πάρει θέση, γίνεται τρίτη κατανομή. Σε αυτή λαμβάνουν
μέρος όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που πήραν μέρος στις εκλογές. Την αδιάθετη ή
αδιάθετες θέσεις παίρνουν οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, των οποίων ο αριθμός των υπόλοιπων
ψηφοδελτίων για τους συνδυασμούς που πήραν έδρα από την πρώτη ή δεύτερη κατανομή και το σύνολο των
ψηφοδελτίων για τους συνδυασμούς που δεν πήραν έδρα στην πρώτη και δεύτερη κατανομή και για τους
μεμονωμένους, είναι πιο κοντά στο μέτρο της πρώτης κατανομής, με τη σειρά, μέχρι να διατεθεί και η τελευταία
θέση.
13. Ο Υπουργός Υγείας επικυρώνει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Α.Π.Σ.Ι. του Π.Ι.Σ. κατόπιν διαβίβασης σε αυτόν των σχετικών εγγράφων και καταστάσεων της εκλογικής
διαδικασίας.
Άρθρο 281 - Εφορευτική Επιτροπή
1. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Α.Π.Σ.Ι. ενεργείται ενώπιον
τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με
ισάριθμα αναπληρωματικά τους μέλη κατά την τελευταία, πριν τις αρχαιρεσίες, συνεδρίαση αυτού. Κατά την
εκλογή, η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τις κατ’ αυτήν υποβαλλόμενες ενστάσεις,
καθώς και για κάθε ζήτημα που προκύπτει.
2. Για την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, καθώς και για τη διαλογή των ψήφων, συντάσσεται από την
Εφορευτική Επιτροπή πρακτικό, στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
Άρθρο 288 - Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.)
1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.I.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, είναι αρμόδιο να εκδικάζει
τις εφέσεις κατά αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων κατά τις διατάξεις του
παρόντος, καθώς και την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των πειθαρχικών αδικημάτων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.).
2. Το Α.Π.Σ.Ι. είναι πενταμελές. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία (3) μέλη, με τους
νόμιμους αναπληρωτές τους. Όλοι είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ. και εκλέγονται από αυτήν μαζί
με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. Ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Α.Π.Σ.Ι. πρέπει, για να καταλάβουν το σχετικό αξίωμα, να ασκούν τουλάχιστον
είκοσι (20) έτη το Ιατρικό επάγγελμα.
3. Τον Πρόεδρο του Α.Π.Σ.I., όταν κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ενώ τα λοιπά μέλη, όταν κωλύονται,
αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση μαζί με τα τακτικά
κατά τη σειρά της εκλογής.
4. Χρέη Γραμματέα του Α.Π.Σ.Ι. εκτελεί ο Γραμματέας του Π.Ι.Σ.
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5. Όταν κωλύεται ο Γραμματέας, αναπληρώνεται μέλος του Δ.Σ. το οποίο οφείλει να υποδείξει εγγράφως, άλλως
αναπληρώνεται από το νεότερο σε θητεία μέλος του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα
του ενός νέα μέλη του Δ.Σ. τότε διενεργείται κλήρωση.
Άρθρο 289 - Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. εκλέγει ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τρεις (3) ελεγκτές εκ των μελών του Συλλόγου,
καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, οι οποίοι αποτελούν την Εξελεγκτική Επιτροπή που ελέγχει τα βιβλία
και την εν γένει οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει την έκθεσή της στον Πρόεδρο
του Π.Ι.Σ. δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν τη Συνέλευση, στην οποία θα λογοδοτήσει
το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. μετά την
επικύρωση των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων του Π.Ι.Σ., συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου και
εκλέγει τον Πρόεδρο από τα μέλη της. Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία
προβαίνει σε έλεγχο της διαχείρισης του Συλλόγου, όταν το κρίνει αυτό αναγκαίο. Η σχετική έκθεση υποβάλλεται
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει την έκθεση αυτή εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών και στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. και να παρέχει αντίγραφο σε κάθε αιτούντα. Η
έκθεση αναγιγνώσκεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ. κατά την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού
Συμβουλίου του.
Άρθρο 293 - Μέλη
1. Κάθε ιατρός που ασκεί το Ιατρικό επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος
ως μέλος σε έναν Ιατρικό Σύλλογο. Ειδικότερα οι ιατροί, οι οποίοι είναι επαγγελματικώς εγκατεστημένοι σε
υπηρεσίες δημόσιας υγείας, δηλαδή οι ιατροί Ε.Σ.Υ., νοσοκομειακοί ή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι ιατροί
υπηρεσίας υπαίθρου, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, οι στρατιωτικοί ιατροί, οι ιατροί σταθερών δομών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή ασφαλιστικών οργανισμών, εγγράφονται υποχρεωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο, όπου ασκούν το
επάγγελμά τους και βρίσκεται η υπηρεσία τους. Απαγορεύεται η απασχόληση ιατρών που δεν έχουν την
ιδιότητα μέλους Ιατρικού Συλλόγου ή δεν είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα, είτε σε μονάδες Πρωτοβάθμιας
είτε Δευτεροβάθμιας είτε Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
2. Ιατροί που ασκούν το επάγγελμα σε περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου από αυτόν που είναι εγγεγραμμένοι
υποχρεούνται:
α) να εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών του ανωτέρω Ιατρικού Συλλόγου, καταβάλλοντας σε αυτόν ποσό
που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο
της εισφοράς που καταβάλλουν τα τακτικά μέλη, και
β) να λαμβάνουν βεβαίωση ή άδεια λειτουργίας φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Ιατρικό
Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου ασκούν παράλληλα το Ιατρικό επάγγελμα.
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Μέρος του ποσού της περίπτωσης α΄, ανάλογο εκείνου που καταβάλλεται για τους ιδιώτες ιατρούς-τακτικά μέλη,
καταβάλλεται από τον Ιατρικό Σύλλογο στον Π.Ι.Σ.
Τα μέλη που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
4. Ιατροί του δημοσίου, που απασχολούνται με απόσπαση στην περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου, πρέπει
να εγγραφούν στα ειδικά μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου έχουν αποσπασθεί χωρίς
υποχρέωση καταβολής εισφοράς.
Άρθρο 294 - Μέλη Αλλοδαποί
Αλλοδαποί που δικαιούνται, κατά τις κείμενες διατάξεις, να ασκούν την ιατρική στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως
ιθαγένειας και εθνικότητας, εγγράφονται υποχρεωτικά ως μέλη των Ιατρικών Συλλόγων και έχουν τα ίδια με τα
λοιπά μέλη δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς επίσης και το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Άρθρο 300 - Όργανα
Όργανα διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία είναι τακτική, έκτακτη και
εκλογοαπολογιστική, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 302 - Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν
από τις αρχαιρεσίες κάθε Ιατρικού Συλλόγου. Η ημερήσια διάταξη περιέχει τουλάχιστον τον απολογισμό του
Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης τετραετίας αλλά και κάθε θέμα που αφορά στις αρχαιρεσίες που
έχουν ορισθεί με απόφαση του Π.Ι.Σ.
Άρθρο 304 - Διοικητικό Συμβούλιο
1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο,
το γραμματέα, τον ταμία και ένα σύμβουλο, όταν ο αριθμός των μελών του Συλλόγου είναι μέχρι πενήντα (50),
τρεις (3) συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι εκατόν πενήντα (150), πέντε (5) συμβούλους όταν
ο αριθμός των μελών είναι μέχρι διακόσια πενήντα (250), επτά (7) συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι
μέχρι χίλια (1.000), εννέα (9) συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000), έντεκα
(11) συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) και δεκατρείς (13) συμβούλους
όταν ο αριθμός των μελών υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ένα (10.001) μέλη.
β) Ο αριθμός των κατά την περίπτωση α΄ εκλεκτέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπολογίζεται με βάση
τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών στο μητρώο του Συλλόγου, όπως έχει αυτό τρεις (3) μήνες πριν τις
αρχαιρεσίες. Δικαίωμα να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν οι
εγγεγραμμένοι στο μητρώο ιατροί που δεν διατελούν σε προσωρινή παύση και έχουν ανανεώσει το ετήσιο
δελτίο ταυτότητας. Προς βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτίθεται στα
γραφεία του Συλλόγου οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών,
κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου
και διορθώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη αίτηση μέλους ή
οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον. Η αίτηση για διόρθωση του πίνακα υποβάλλεται στο
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Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία των
αρχαιρεσιών.
2. α) Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο οκτώ (8)
ημερολογιακές μέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα των Ιατρικών Συλλόγων έχουν
τα μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν
τις αρχαιρεσίες και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του
επαγγέλματος.
Όσοι έχουν τιμωρηθεί από πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο του Ιατρικού Συλλόγου (εκτός
από την ποινή της επίπληξης) ή άλλο αρμόδιο όργανο ή με βάση τις διατάξεις των άρθρων 63 και 67 Π.Κ.
στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για μια πενταετία από την τιμωρία τους. Σε περίπτωση που
τελεσίδικα αθωωθούν νωρίτερα, αυτοδίκαια επανακτούν το δικαίωμα αυτό.
γ) Στερούνται των δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι όσοι έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από οποιοδήποτε
όργανο με την ποινή της παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
δ) Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι όσοι έχουν εκκρεμή υπόθεση για ατιμωτικό αδίκημα κατά τον
Ποινικό Κώδικα ή κακούργημα. Αποκτούν και πάλι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εφόσον κοινοποιηθεί στο Ιατρικό
Σύλλογο, και με επιμέλεια του ίδιου του ιατρού, τελεσίδικη αθωωτική απόφαση.
Άρθρο 305 - Ανακήρυξη υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι για τη θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής
και εκπροσώπου στον Π.Ι.Σ. αναγράφονται σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια είτε εντασσόμενοι σε συνδυασμούς είτε
ως μεμονωμένοι υποψήφιοι. Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το
διπλάσιο του αριθμού των εκλεγομένων για το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τους
εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ. Yποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και
υποψήφιο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2. Η ανακήρυξη υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. ενεργείται κατόπιν αίτησης των συνδυασμών ή μεμονωμένων
υποψηφίων υποβαλλόμενης στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την
ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Όσον αφορά στους συνδυασμούς, η αίτηση υπογράφεται από όλους
τους υποψηφίους του συνδυασμού. Εντός τριών (3) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ανακηρύσσει με έγγραφη ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλάται στο
κατάστημα του Συλλόγου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στο διαδίκτυο, αν υπάρχει, τους
συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους, για τους οποίους υπεβλήθησαν οι σχετικές αιτήσεις.
3. Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του Συλλόγου σχετικά με την εγγραφή σε
αυτόν και την οικονομική τακτοποίηση όλων των υποψηφίων των συνδυασμών και των μεμονωμένων
υποψηφίων.
Άρθρο 306 - Αρχαιρεσίες Διαδικασία
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1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, καθώς και των εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ., ενεργείται κάθε τετραετία, σε τακτή ημερομηνία, ημέρα
Κυριακή και μήνα Μάιο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. που λαμβάνει υπόψη και τις αιτήσεις
και ανάγκες των Ιατρικών Συλλόγων. Για Ιατρικούς Συλλόγους που αριθμούν πάνω από χίλια (1.000) μέλη, η
ψηφοφορία μπορεί να γίνεται δύο (2) συνεχόμενες ημέρες, Κυριακή και Δευτέρα. Η απόφαση αυτή
τοιχοκολλάται στο κατάστημα του Συλλόγου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στο διαδίκτυο, αν
υπάρχει, σαράντα (40) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα της εκλογής. Σε αυτήν την απόφαση
ορίζεται και ο αριθμός των εκλεκτέων μελών.
2. Τα μέλη καλούνται με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται τουλάχιστον προ τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών ταχυδρομικά με απόδειξη αποστολής, μπορούν δε να σταλούν τηλεομοιοτυπικά (φαξ)
ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον αποδεικνύεται η αποστολή και βεβαιώνεται η ημέρα
και χρονολογία αυτής και η υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Στις προσκλήσεις
σημειώνεται η ημέρα και η ώρα της έναρξης της συνεδρίασης, το κατάστημα της ψηφοφορίας ή τα εκλογικά
τμήματα, αν υπάρχουν περισσότερα, και ο αριθμός των εκλεκτέων μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού
Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ.
3. Η εκλογή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού, γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και
δαπάνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου (εκλογικοί κατάλογοι, προετοιμασία χώρων,
καλπών, ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λπ.). Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών αρμόδια είναι τριμελής Εφορευτική
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν (1) δικηγόρο, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4)
ετών, που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και δύο
(2) μέλη, μη υποψηφίους, τα οποία ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά, με κλήρωση από τα μέλη του
Ιατρικού Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η κλήρωση διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5)
τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τις εκλογές σε ειδική συνεδρίαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
εσωτερικού κανονισμού.
Στους Ιατρικούς Συλλόγους, στους οποίους η εκλογή ενεργείται κατά τμήματα, συγκροτείται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν (1)
δικηγόρο που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, και
από τέσσερα (4) μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Οι εφορευτικές επιτροπές των τμημάτων συγκροτούνται από
τρεις (3) ιατρούς, οι οποίοι εκλέγονται, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιατρικού Συλλόγου με κλήρωση από τα μη υποψήφια μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Ζητήματα εγκυρότητας ψηφοδελτίων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών
κρίνονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
4. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής
και των εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία με χωριστά για κάθε όργανο ψηφοδέλτια και
φακέλους με το ίδιο χρώμα κατά περίπτωση, με το σύστημα της απλής αναλογικής. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα,
φέρουν μελανό χρώμα γραμματοσειράς και κατασκευάζονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και
δαπάνη του Ιατρικού Συλλόγου, κατά τα ανωτέρω.

Σελίδα | 53

5. Ο κάθε συνδυασμός και μεμονωμένος υποψήφιος ορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο, με έναν (1) αναπληρωτή,
από τους ιατρούς που έχουν δικαίωμα ψήφου, ο οποίος παρίσταται στο χώρο της ψηφοφορίας.
6. Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας που έχει δικαίωμα ψήφου προσερχόμενος στην αίθουσα
διεξαγωγής της ψηφοφορίας, αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του από τα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής, παραλαμβάνει από αυτήν τέσσερις φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Συλλόγου (ένα
για το Διοικητικό Συμβούλιο, ένα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ένα για την Εξελεγκτική Επιτροπή και ένα για
τους εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ.) και σειρά ψηφοδελτίων, στα οποία περιλαμβάνονται και λευκά ψηφοδέλτια, κι
αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας. Η υπέρ των υποψηφίων
προτίμηση εκφράζεται με σταυρό που τίθεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου για το Διοικητικό Συμβούλιο, την
Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και ως εκπροσώπου στον Π.Ι.Σ. Ο κάθε εκλογέας μπορεί να
προτιμήσει κατ΄ ανώτατο όριο τόσους υποψηφίους και να θέσει τόσους σταυρούς όσος και ο αριθμός των
εκλεγόμενων μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα. Περισσότεροι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη και
το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Αν δεν τεθούν σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο
προσμετράται υπέρ του συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου. Οι υποψήφιοι Πρόεδροι του Πειθαρχικού
Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης και θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των
ψηφοδελτίων του συνδυασμού που ανήκουν. Εάν λάβουν σταυρό, το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο για το
λόγο αυτό. Ακολούθως, τα ψηφοδέλτια εγκλείονται στους οικείους φακέλους, οι οποίοι ρίχνονται στις προς τούτο
τοποθετημένες ψηφοδόχους ιδιοχείρως από τον εκλογέα. Πριν αποχωρήσει ο εκλογέας, υπογράφει ως ψηφίσας
στον εκλογικό κατάλογο και διαγράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
7. Κατά το χρόνο της ψηφοφορίας απαγορεύεται στην αίθουσα ψηφοφορίας η παραμονή άλλων προσώπων
εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων των συνδυασμών ή των μεμονωμένων
υποψηφίων και αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της Εφορευτικής
Επιτροπής.
8. Η ψηφοφορία λήγει με την δύση του ηλίου, εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά, λόγω
του ότι έχουν ψηφίσει όλοι οι εγγεγραμμένοι. Παράταση της ψηφοφορίας πέρα από τη λήξης της μπορεί να
υπάρξει με προηγούμενη απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής ειδικά αιτιολογημένη.
9. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται και μονογράφονται
από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και συντάσσεται πίνακας, στον οποίο αναγράφονται τα ονόματα των
ψηφισθέντων και ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ο καθένας. Τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια λαμβάνουν
δική τους αρίθμηση. Για τη διαλογή συντάσσεται ιδιαίτερο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής.
10. Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που:
α) δεν είναι έντυπα και με μελανή γραμματοσειρά,
β) φέρουν διαγραφές, προσθήκες ονομάτων υποψηφίων από άλλους συνδυασμούς και εν γένει αλλοιώσεις στο
περιεχόμενό τους,
γ) φέρουν λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον δύνανται να θεωρηθούν διακριτικά
γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας,
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δ) ο φάκελος στον οποίο περιέχονται δεν φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου,
ε) εκτυπώθηκαν σε χαρτί, το οποίο ολοφάνερα διαφέρει στο χρώμα από αυτό που χορήγησε ο Σύλλογος ή με
τυπογραφικά στοιχεία πρόδηλα διαφορετικά,
στ) έχουν σχήμα ή διαστάσεις διαφορετικά από αυτά που χορηγήθηκαν από το Σύλλογο,
ζ) βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασμού.
11. Τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια δεν προσμετρούνται στα έγκυρα.
12. Επιτυχόντες του συνδυασμού ή μεμονωμένου ψηφοδελτίου θεωρούνται αυτοί που έλαβαν τους
περισσότερους σταυρούς. Σε περίπτωση ισοσταυρίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
13. Ο κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες αναλογούν στον αριθμό των ψήφων που έλαβε. Για το σκοπό
αυτό, ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. Το
πηλίκο που προκύπτει από την κάθε διαίρεση, παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος, είναι το εκλογικό μέτρο
και όσες φορές διαιρεί αυτό τον αριθμό των ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός για κάθε όργανο,
τόσες έδρες και εκλέγει αυτός. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό μέτρο ή
μεγαλύτερο από αυτόν, εκλέγεται μόνος.
Αν από την πρώτη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες έδρες (θέσεις για το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό
Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ.), ακολουθεί δεύτερη κατανομή, που γίνεται
με τη χρησιμοποίηση των υπολοίπων που έχουν οι συνδυασμοί που μετείχαν στην πρώτη κατανομή και των
ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την
πρώτη κατανομή. Το άθροισμά τους διαιρείται με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών. Το νέο πηλίκο,
παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος, δίνει το νέο εκλογικό μέτρο και όσες φορές διαιρεί αυτό στο σύνολο των
υπολοίπων κάθε συνδυασμού που πήρε θέση από την πρώτη κατανομή ή στο σύνολο των ψηφοδελτίων που
πήραν οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την πρώτη κατανομή, τόσες έδρες
και είναι ο αριθμός των εδρών που δίνονται σε αυτόν.
Αν και μετά τη δεύτερη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες έδρες ή κανένας συνδυασμός ή μεμονωμένος
υποψήφιος δεν πάρει έδρα, γίνεται τρίτη κατανομή. Σ΄ αυτήν παίρνουν μέρος όλοι οι συνδυασμοί και οι
μεμονωμένοι υποψήφιοι που πήραν μέρος στις εκλογές. Την αδιάθετη ή τις αδιάθετες έδρες παίρνουν οι
συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, των οποίων ο αριθμός των υπόλοιπων ψηφοδελτίων για τους
συνδυασμούς και το σύνολο των ψηφοδελτίων για τους συνδυασμούς που δεν πήραν έδρα στην πρώτη και
δεύτερη κατανομή, και για τους μεμονωμένους, είναι πιο κοντά στο μέτρο της πρώτης κατανομής, με τη σειρά,
μέχρι να διατεθεί και η τελευταία έδρα.
14. Οι ενστάσεις κατά του κύρους των αρχαιρεσιών υποβάλλονται στον Ιατρικό Σύλλογο εντός προθεσμίας
οκτώ (8) ημερών που αρχίζει την επομένη της ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών.
15. Ο αρμόδιος Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον οποίο υποβάλλονται όλα τα έγγραφα των
αρχαιρεσιών, εκδίδει εντός μηνός απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων.
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16. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης εκλογής ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος διενεργεί νέα εκλογή το
αργότερο σε δύο (2) μήνες, τηρουμένης της διαδικασίας του παρόντος.
Άρθρο 307 - Αρχαιρεσίες Διαδικασία σε Εκλογικά Τμήματα
1. Στους Συλλόγους στους οποίους υπάρχουν εγγεγραμμένα στο μητρώο περισσότερα από πεντακόσια (500)
μέλη με δικαίωμα ψήφου, η εκλογή μπορεί να ενεργηθεί κατά τμήματα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, καθένα δε από αυτά πρέπει να περιλαμβάνει μέχρι
πεντακόσιους (500) εκλογείς κατά σειρά του αύξοντος αριθμού του εκλογικού καταλόγου. Υπόλοιπο εκλογέων,
εάν μεν υπερβαίνει τους διακόσιους πενήντα (250), αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα, αλλιώς ενσωματώνεται στο
προηγούμενο.
2. Η εκλογή στα τμήματα της παραγράφου 1 διενεργείται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου
Ιατρικού Συλλόγου και λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της ψηφοφορίας και την εξασφάλιση του
απορρήτου και αδιάβλητου αυτής.
3. Ως εκλογικά τμήματα μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού
Συλλόγου και νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και δημόσια κτίρια, κατάλληλα προς το σκοπό αυτό. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των εκλογέων κάθε τμήματος, οι οποίοι αναγράφονται κατ΄ αλφαβητική σειρά,
καθώς και η διάρκεια της ψηφοφορίας. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται προς τα
μέλη του Ιατρικού Συλλόγου με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου και την
ιστοσελίδα του, τουλάχιστον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν τις εκλογές. Εκλογικά τμήματα, με
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύονται και εκτός της έδρας του Ιατρικού Συλλόγου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να επιτρέψει την επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο, ορίζοντας
τις σχετικές προϋποθέσεις και λεπτομέρειες, και τον απαραίτητο εξοπλισμό, με κριτήριο πάντοτε τη διασφάλιση
της αποφυγής νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος.
5. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των Τμημάτων, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, διαβιβάζουν τα αποτελέσματα με
τα σχετικά πρακτικά και τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για να
αποφανθεί σχετικά.
6. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μετά από έλεγχο των αποτελεσμάτων, προβαίνει στην ανακήρυξη των
εκλεγομένων και συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο εμφαίνονται τα τελικά αποτελέσματα της εκλογής.
7. Κατά τα λοιπά ακολουθείται και στα εκλογικά τμήματα η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου.
Άρθρο 308 - Διοικητικό Συμβούλιο Συγκρότηση σε σώμα
1. Εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την επικύρωση των αρχαιρεσιών σύμφωνα με την
παράγραφο 15 του άρθρου 306, ο πρώτος σε σταυρούς εκλεγείς από το ψηφοδέλτιο που έλαβε τις
περισσότερες ψήφους, καλεί τους εκλεγέντες συμβούλους προς εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού
Γραμματέα και Ταμία. Αυτοί εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία διά ψηφοδελτίων με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις δύο (2) πρώτες συνεδριάσεις. Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη
πλειοψηφία, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 282.
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2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού
Συμβουλίου είναι τετραετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του
Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.
3. Εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
υποβάλλεται στον Π.Ι.Σ. η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και δείγμα υπογραφής όλων των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι άδειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιατρικών
Συλλόγων.
Άρθρο 317 - Αναστολή αρχαιρεσιών
Ο Υπουργός Υγείας μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από πρόταση του Π.I.Σ., να αναστέλλει για
χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη
Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του
Π.Ι.Σ. των Ιατρικών Συλλόγων καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του
Α.Π.Σ.Ι. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Άρθρο 324 - Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων
1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο αυτού, τον Αντιπρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη, με τα
αναπληρωματικά τους, εάν ο Ιατρικός Σύλλογος αριθμεί μέχρι εκατό (100) μέλη, και έξι (6) μέλη, με τα
αναπληρωματικά τους, εάν ο Ιατρικός Σύλλογος αριθμεί πάνω από εκατό (100) μέλη. Τα μέλη του Πειθαρχικού
Συμβουλίου πρέπει να είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, στην Περιφέρεια του οποίου εδρεύει το Πειθαρχικό
Συμβούλιο.
2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και τα μέλη αυτών, εκλέγονται μεταξύ
των ιατρών της Περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου που ασκούν το επάγγελμα. Απαιτείται να έχουν ασκήσει το
επάγγελμα για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη, στον ίδιο ή σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο.
3. Η εκλογή γίνεται κάθε τέσσερα (4) έτη με μυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία, συγχρόνως με την εκλογή
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με την αναγραφή των υποψηφίων σε χωριστό ψηφοδέλτιο. Ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό. Από τους υπόλοιπους
συνδυασμούς, εφόσον εκλέγουν έδρα, την πρώτη έδρα από εκείνες που τους αναλογούν καταλαμβάνει ο
υποψήφιος πρόεδρος του συνδυασμού, θεωρώντας ότι έλαβε ως σταυρούς το σύνολο των έγκυρων
ψηφοδελτίων. Τις υπόλοιπες έδρες καταλαμβάνουν τα αμέσως επόμενα πλειοψηφήσαντα υποψήφια μέλη του
συνδυασμού.
4. Όταν κωλύεται ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
5. Καθήκοντα Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου
και, εάν αυτός κωλύεται, το νεότερο σε θητεία μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
6. Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου που δεν παρίστανται αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις
εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους.
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7. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αυτήν, στην περίπτωση
του μέλους, καταλαμβάνει ο κατά σειρά επιλαχών από τον συνδυασμό με τον οποίο εκλέχθηκε. Αν είναι
μεμονωμένος υποψήφιος χωρίς επιλαχόντα, την έδρα καταλαμβάνει η πλειοψηφούσα παράταξη. Αν πρόκειται
για τη θέση του Προέδρου, αυτήν καταλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος, τη θέση δε του Αντιπροέδρου ο πλειοψηφήσας
σε σταυρούς υποψήφιος από τον ίδιο συνδυασμό.
8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.).
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