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ΟΔΗΓΙΕ  ΓΙΑ  ΣΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 
Οη εθινγέο ζύκθσλα κε ην Νόκν 1425/84 ζα γίλνπλ κε ην ζύζηεκα ηεο απιήο 

αλαινγηθήο. 

 

Η πξνηίκεζε ηνπ ςεθνθόξνπ ζα εθθξάδεηαη κε  ζηαπξό πνπ ζα βάδεη δίπια ζην 

όλνκα ηνπ ππνςήθηνπ. Ο θάζε εθινγέαο κπνξεί λα βάιεη θαηά αλώηαην όξην ηόζνπο 

ζηαπξνύο πξνηίκεζεο όζνο είλαη θαη ν αξηζκόο ησλ εθιεγνκέλσλ γηα ην θάζε αμίσκα.  

 γηα ην Δ.Σ. από έλαλ (1) κέρξη θαη έληεθα (11) ζηαπξνύο πξνηίκεζεο,  

 γηα ηνπο αληηπξνζώπνπο ζηνλ Π.Ι.Σ. από έλαλ (1) κέρξη θαη έμη (6) ζηαπξνύο 

πξνηίκεζεο, 

 γηα ην Π.Σ. γηα ηα ηαθηηθά κέιε από έλαλ (1) κέρξη θαη έμη (6) ζηαπξνύο 

πξνηίκεζεο, γηα ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε από έλαλ (1) κέρξη θαη έμη (6) 

ζηαπξνύο πξνηίκεζεο, 

  γηα ηελ Εμειεγθηηθή Επηηξνπή από έλαλ (1) κέρξη θαη ηξείο (3) ζηαπξνύο 

πξνηίκεζεο) 

Όιοη οη σπουήθηοη γηα λα εθιεγούλ τρεηάδοληαη ζηασρό προηίκεζες.  

 

ηασρό προηίκεζες ρξεηάδεηαη θαη ν σπουήθηος πρόεδρος ηοσ Δ. . 

 

Δελ τρεηάδεηαη ζηασρό προηίκεζες ο Πρόεδρος θαη Αληηπρόεδρος ηοσ 

Πεηζαρτηθού σκβοσιίοσ. 

 

Καηά ην ρξόλν ηεο ςεθνθνξίαο ζηα εθινγηθά ηκήκαηα απαγνξεύεηαη ε παξακνλή 

άιισλ πξνζώπσλ εθηόο από ηα κέιε ηεο Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο, ησλ 

Αληηπξνζώπσλ ησλ ζπλδπαζκώλ ή ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ θαη θπζηθά απηώλ 

πνπ αζθνύλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Εθνξεπηηθήο 

Επηηξνπήο. 

 

Οη γηαηξνί θαηά ηελ πξνζέιεπζε γηα λα αζθήζνπλ  ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα, πξέπεη 

λα έρνπλ καδί ηνπο αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή ηαπηόηεηα ηνπ Σπιιόγνπ ή θάζε άιιν 

επίζεκν απνδεηθηηθό ζηνηρείν (π.ρ. δηαβαηήξην, δίπισκα νδεγήζεσο) γηα λα κπνξεί 

λα γίλεηαη ν ζρεηηθόο έιεγρνο από ηελ Εθνξεπηηθή Επηηξνπή.     

  

Πξνθήξπμε εθινγώλ 40 εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηεμαγσγήο 

 

Σα κέιε θαιούληαη κε αηοκηθές προζθιήζεης (ηατσδροκείο ή fax ή email) 30 

ηοσιάτηζηολ εκέρες προ ηφλ εθιογώλ 

 

Υπνβνιή αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ κέρξη 30 εκέξεο πξν ησλ εθινγώλ 

 

Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ εληόο 3 εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ. 
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Η αίηεζε είλαη αηνκηθή θαη ζπλνδεύεηαη κε βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ ΙΣΜ θαη 

ηακεηαθήο ηαθηνπνίεζεο 

 

Δηθαίφκα υήθοσ όζνη έρνπλ ηαθηνπνηεζεί ηακεηαθά κέρξη 8 εκέρες πξν ησλ 

εθινγώλ. Αλαξηάηαη θαηάινγνο ησλ ερόλησλ δηθαίσκα ςήθνπ 15 εκέξεο πξν ησλ 

εθινγώλ. Ελζηάζεηο εληόο 10 εκεξώλ. 

 

Ο Πξόεδξνο θαη ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ θαζώο θαη ηα κέιε, 

εθιέγνληαη κεηαμύ ησλ ηαηξώλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ πνπ αζθνύλ 

ην επάγγεικα.  

 

Απαηηείηαη λα έρνπλ αζθήζεη ην επάγγεικα γηα είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ έηε, ζηνλ ίδην 

ή ζε άιιν ηαηξηθό ζύιινγν. γηα λα έρνπλ δηθαίσκα ππνςε-θηόηεηαο.  

 

  

Οη ελζηάζεηο θαηά ηνπ θύξνπο ησλ αξραηξεζηώλ ππνβάιινληαη ζηνλ Ιαηξηθό Σύιινγν 

εληόο πξνζεζκίαο νθηώ (8) εκεξώλ πνπ αξρίδεη ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο 

ησλ αξραηξεζηώλ (306§14). 

 


