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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΚΛΟΓΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Β.Δ. της 7.11.1957, Ν.Δ.3895/58, Ν.Δ.4111/60, Ν.727/77 και 

Ν.1076/80, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.1425/84, 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 
 

τα Μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου σε Αρχαιρεσίες στα γραφεία του Συλλόγου, οδός 

Κριτοβουλίδου 19, για την εκλογή: 

 

1. Δεκατριών (13)  Μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) Τακτικών Μελών και 

Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) Αναπληρωματικών Μελών. 

3. Τριών (3) Τακτικών Μελών και τριών (3) Αναπληρωματικών Μελών της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

4. Δώδεκα (12) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για τον Πανελλήνιο 

Ιατρικό Σύλλογο. 

 

Η ψηφοφορία σύμφωνα με το Ν.727/77 θα γίνει σε δύο συνεχείς ημέρες την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 και από ώρα 8:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ. 

 

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι και την 12
η
 Σεπτεμβρίου 2014  

ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή η αίτηση υποψηφίου είναι να συνοδεύεται 

από Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου και να έχει ο υποψήφιος εκπληρώσει τις οικονομικές 

του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο (άρθρο 27, Β.Δ.7.11.57). 

 



 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
 

  Για το αξίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής:  

Να έχουν ανανεώσει το δελτίο ταυτότητος και να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την 

ποινή της προσωρινής  παύσεως του ιατρικού επαγγέλματος  (άρθρο τρίτο Ν.1425/84). 

  Για το αξίωμα του Προέδρου & Αντιπροέδρου του  Πειθαρχικού Συμβουλίου:  

Να έχουν ασκήσει το ιατρικό τους επάγγελμα  στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου 

Ηρακλείου  από 15ετίας  (άρθρο 66 Β.Δ.7.11.57). 

  Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη  του Πειθαρχικού Συμβουλίου: 

Να έχουν ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα  στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου  

από 10ετίας  (άρθρο 66 Β.Δ. 7.11.57). 

  Για το αξίωμα του Εκπροσώπου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για τον Πανελλήνιο 

Ιατρικό Σύλλογο: 

Να έχουν εγγραφεί στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου  τουλάχιστον πριν από ένα (1) χρόνο. 

(παρ.2 άρθρο 6 Ν.727/77 και άρθρο πέμπτο του Ν.1425/84). 

 

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από τη λήξη του χρόνου υποβολής των υποψηφιοτήτων δηλαδή στις 15 

Σεπτεμβρίου 2014 (άρθρο 10 Ν.Δ.3895/58). 

 

Επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να είναι υποψήφιο μέλος Διοικητικού ή Πειθαρχικού 

Συμβουλίου και υποψήφιος εκπρόσωπος στον Π.Ι.Σ. 

 

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι ιατροί θα είναι γραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο 15 ημέρες 

πριν από την ημερομηνία των εκλογών και εφόσον θα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές  

τους υποχρεώσεις μέχρι το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 (20:00) (άρθρο 22 Β.Δ.  7.11.57, 

άρθρο 6 Ν.Δ. 3895/58 και άρθρο 33 Ν.Δ.4111/60). Δικαίωμα ψήφου για τις εκλογές έχουν 

επίσης όλοι οι εγγεγραμμένοι ιατροί μέλη του Συλλόγου μας, οι οποίοι είναι υπήκοοι κρατών – 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον είναι γραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο 15 ημέρες 

πριν την ημερομηνία των εκλογών και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις (άρθρο 22 Β.Δ. 7.11.57, άρθρο 6 Ν.Δ. 3895/58 και άρθρο 33 Ν.Δ. 4111/60). 

 

Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου  για τις εκλογές  οι  Αλλοδαποί   ιατροί που είναι γραμμένοι 

στον Ι.Σ.Η., εκτός από αυτούς που απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια  και από τους Ομογενείς. 

Οι Αλλοδαποί  που έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια  για να συμπεριληφθούν  στις 

καταστάσεις των μελών που θα  έχουν δικαίωμα ψήφου, πρέπει να καταθέσουν στη  Γραμματεία 

του Ι.Σ. Ηρακλείου  αντίγραφο της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών με την 

οποία απέκτησαν την Ελληνική ιθαγένεια 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών. 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
 

Οι εκλογές σύμφωνα με το Ν.1425/84 θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η 

προτίμηση του ψηφοφόρου θα εκφράζεται με σταυρό που θα βάζει δίπλα στο όνομα του 

υποψηφίου. Ο κάθε εκλογέας μπορεί να βάλει κατά ανώτατο όριο τόσους σταυρούς  

προτίμησης όσος είναι και ο αριθμός των εκλεγομένων για το κάθε αξίωμα. Ο Πρόεδρος 

και ο Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης. 

Θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων του συνδυασμού που ανήκουν. 

Κατά το χρόνο της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα απαγορεύεται η παραμονή άλλων 

προσώπων  εκτός από τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων των 

συνδυασμών ή των μεμονωμένων  υποψηφίων και φυσικά αυτών που ασκούν το εκλογικό τους 

δικαίωμα, σύμφωνα με τις εντολές της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Οι ιατροί κατά την προσέλευση για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, πρέπει να έχουν 

μαζί  τους αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα του Συλλόγου ή κάθε άλλο επίσημο αποδεικτικό 

στοιχείο (π.χ. διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης) για να μπορεί να γίνεται ο σχετικός έλεγχος από 

την Εφορευτική Επιτροπή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον  Γεν. Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου, τρεις (3) τακτικούς 

και τρεις (3) αναπληρωματικούς  ψηφολέκτες, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση προ της 

ενάρξεως της ψηφοφορίας και από εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας 

Κρήτης. Για την εκλογή της ως άνω Επιτροπής η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, οσαδήποτε 

μέλη κι αν είναι παρόντα (άρθρο 25 του Β.Δ. 11.10.-7.11.57 όπως αυτό τροποποιήθηκε  από το 

άρθρο 8 του Ν.Δ. 3895/58). Εντός του εκλογικού τμήματος κάθε παράταξη ή συνδυασμός 

δικαιούται να έχει ένα Αντιπρόσωπο με τον αναπληρωματικό του (τροποποίηση της παρ.7 του 

άρθρου 25 του Β.Δ. 7.11.57 από το άρθρο τρίτο του Ν.1425/84). 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

Πασπάτης Γρηγόρης                                    Καραντινός 

Γεώργιος 


