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Προς Μέλη του Ι.Σ. Πρέβεζας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ι.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σύμφωνα  με  την  απόφαση  της  55ης Συνεδρίασης  του  Δ.Σ.  του  Π.Ι.Σ.  την
20/05/2022  και  τις  διατάξεις  του  Ν.  4512  (ΦΕΚ  5/17-1-2018)  την  Κυριακή  16
Οκτωβρίου  2022,  θα  διεξαχθούν  αρχαιρεσίες  στο  Σύλλογό  μας,  για  την  ανάδειξη
Διοικητικού  Συμβουλίου,  Εξελεγκτικής  Επιτροπής,  Πειθαρχικού  Συμβουλίου  και
Εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.

Η ψηφοφορία θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου μας (Θεοφάνους 09, Πρέβεζα)
και θα αρχίσει με την ανατολή του ηλίου (07:47) και θα λήξει με την δύση του (18:57),
εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η εφορευτική επιτροπή (Άρθρο 306 παρ 8).

Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων γίνεται προς τον Πρόεδρο του συλλόγου και
λήγει την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00. 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.  Υποψήφιο μέλος  του Δ.Σ δε μπορεί  να είναι  ταυτόχρονα και υποψήφιο
μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου ή  Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα ψήφου Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα μέλη που είναι οικονομικώς
τακτοποιημένα  στον  Ιατρικό  Σύλλογο  οκτώ  (8)  ημερολογιακές  μέρες  πριν  τις
αρχαιρεσίες δηλαδή έως και την Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022, ώρα 24:00 (Νόμος
4512/2018, άρθρο 304, παρ.2α)

Για το Δ.Σ. εκλέγονται  9 Μέλη,  για την Εξελεγκτική Επιτροπή  3 μέλη,  για το
Πειθαρχικό  Συμβούλιο  ο  Πρόεδρος,  ο  Αντιπρόεδρος  και  6 Τακτικά  μέλη  +  6
Αναπληρωματικά μέλη, ενώ για την Γ.Σ. του Π.Ι.Σ. εκλέγονται 4 εκπρόσωποι.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς
και τα μέλη , απαιτείται να έχουν ασκήσει το επάγγελμα τουλάχιστο είκοσι (20) έτη, στον
ίδιο ή άλλο Ιατρικό Σύλλογο.

Οι υποψήφιοι εκπρόσωποι στην Γ.Σ. του Π.Ι.Σ. πρέπει να έχουν διατελέσει μέλη σε
Ιατρικό Σύλλογο τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους. 

Όλοι οι υποψήφιοι σε όλα τα ψηφοδέλτια χρειάζονται σταυρό προτίμησης, εκτός
από τον υποψήφιο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

Για το ΔΣ,

    Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

   



                   Θωμάς Δήμας                                                   Δημήτριος Σουμαλεύρης


