
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 1113        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 05/09/2022 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

 
     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
Νομοθεσίας, Προκηρύσσει Εκλογές για την ανάδειξη : 

1. Έντεκα  (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
2. Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (06) τακτικών μελών, Αντιπροέδρου και έξι (06)  
αναπληρωματικών μελών. 
3. Τριών (03) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. 
4. Έξι (06) εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου για την Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου  
Ιατρικού Συλλόγου.    

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 16/10/2022 ημέρα Κυριακή. 
 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΙΣΕ, θα υπάρχουν δύο εκλογικά τμήματα (σε Αλεξανδρούπολη, και στο 
Διδυμότειχο). Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για τα τμήματα στα οποία θα ψηφίσετε, μετά την 
οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων. Η ενημέρωση θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας   του Ιατρικού Συλλόγου 
Έβρου isevrou.com.  

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλα τα μέλη του ΙΣΕ, που θα είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το 2022 έως 8 
ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, δηλαδή θα έχουν καταβάλει την εισφορά τους ως και την 7/10/2022 και 
ώρα 13:00. 

 Ο κατάλογος των δικαιουμένων ψήφου, θα αναρτηθεί στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, στις  
7/10/2022. 

 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. Εξαιρούνται όσοι 
(Νόμος 4512/2018): 

α)  έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος. 
β) 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) έχουν εκκρεμή υπόθεση για ατιμωτικό αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα ή κακούργημα. Αποκτούν και πάλι το 
δικαίωμα του εκλέγεσθαι εφόσον κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, και με επιμέλεια του ίδιου του ιατρού, 
τελεσίδικη αθωωτική απόφαση. 

 Η ανακήρυξη των υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και εκπροσώπων στον ΠΙΣ, ενεργείται κατόπιν αίτησης των συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών (έως 16-9-2022). Εντός 3 ημερών από την εκπνοή 
της προθεσμίας αυτής (19-9-2022) το ΔΣ ανακηρύσσει εγγράφως, με ανάρτηση στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου, τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψήφιους για τους οποίους υπεβλήθησαν οι σχετικές 
αιτήσεις. 

Με τιμή 
Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε. 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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